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СЛОВО СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО
І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА

ДО УЧАСНИКІВ VI МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ»

23 листопада 2016 року

Ваше Преосвященство, шановні проректори,
студенти, гості міжнародної конференції

Я дуже радий, що в умовах незалежної Православної Церкви, 
богословська наука починає вставати з колін, бо до цього часу 
українські богослови працювали на розвиток російського 
богослів’я, тому коли подивишся на труди російських бого-
словів, і труди українських богословів, то тоді, коли Київська 
митрополія була незалежна від Московського Патріархату, 
богослів’я в Україні було на високому рівні, це за часів святите-
ля Петра Могили, а коли стали залежними, то і богослів’я ста-
ло працювати не на Українську Церкву, а на російську, а тому 
нам потрібно мати незалежність для того, щоб розвивалось 
українське богослів’я. 

Сьогодні ми цю конференцію присвятили тисячоліттю 
зв’язків з Афоном. Російська Церква, Москва, уже відзначила 
тисячоліття зв’язків з Афоном, тепер давайте вдумаємось? Ти-
сячу років зв’язків з Афоном, а Москва існує не більше 800–900 
років. А як же ж ви святкуєте тисячоліття, якщо вас ще не було? 
А чому взагалі святкуються тисячолітні зв’язки з Афоном? Є 
Лаври: Троїце-Сергієва Лавра, Почаївська Лавра, Києво-Печер-
ська, Петербурзька, а чому до Афону так тягнуться і президен-
ти, і наші, і російські, і інші намагаються побувати на Афоні. 
Чому? Що ж їх туди притягує? А притягує святість, праведність 
чернечого життя на Афоні, а там, де святість і праведність, там 
діє Божественна благодать і там діє правда, і тому, і президенти, 
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і церковні діячі намагаються побувати на Афоні, щоб причасти-
тись до цієї святині, тобто до правди, до святості. І як же ви хо-
чете причаститись до правди, до святості, а говорите неправду. 
І тому треба дивитися на суть речей, якщо ми шануємо тисячо-
ліття існування Афону, як правдивого чернецтва, чернецтва, яке 
бореться з внутрішнім ворогом, тобто зі своїми гріхами, очища-
ється від всякої скверни для того, щоб бути храмом Святого Духа 
і жити по заповідях Божих, то тоді треба уподібнюватися цим 
ченцям, які подвизаються на Афоні сьогодні. А якщо ми, відвід-
уючи Афон чи святкуючи тисячоліття, не стаємо кращими, то 
це святкування даремне, це пуста справа. Воно нічого людині не 
дає, окрім як збільшує гріхи. Згадаємо, хто перший був на Афо-
ні? Преподобний Антоній. Хто він? Росіянин? Ні – українець. А 
ви кажете, що ви тисячу років там маєте зв’язок, а не можете на-
звати російського громадянина, який би був перший на Афоні. 
Так же? Так! Тому насамперед треба говорити правду, жити по 
правді і вивчати правдиву історію, а не викривлену. 

Друге питання – це 25-річчя Помісного собору, Який був 
проведений у Києво-Печерській Лаврі 1–3 листопада 1991 року. 
Перше питання, яке постає: законний цей Собор чи не закон-
ний? Мали ми право проводити Помісний Собор чи не мали 
право, перевищили свою владу? Ми мали право мати свій Свя-
щенний Синод і мали право на скликання як архієрейських Со-
борів, так і Помісних Соборів. Чому ми мали право? А тому, що 
ми отримали самостійність і незалежність на Помісному Собо-
рі Російської Православної Церкви у 1990 році. Не активність і 
Собор Російської Церкви надав нам право самостійності і неза-
лежності, а вищий орган управління Церкви, тобто Помісний 
Собор дав нам самостійність та незалежність в управлінні. І ми 
отримали грамоту від патріарха, і там чітко вказано, що ми є 
незалежні і самостійні в управлінні. Так от, маючи це право, ми 
скористались цим, і скликали Помісний Собор. Коли ми його 
скликали? Тоді, коли створились необхідні умови. Які умови? 
Україна отримала свою незалежну державу. 

У серпні місяці Верховна Рада проголосила незалежність 
Української держави. І після цього тільки, коли ми стали неза-
лежною державою, от тоді у нас виникло питання: тепер нам 
не достатньо мати самостійність та незалежність в управлінні. 
Не достатньо. Чому не достатньо? А тому, що коли ми отри-
мували самостійність та незалежність в управлінні, але в скла-
ді Московського Патріархату, то ми були складовою частиною 
Радянського Союзу, тобто єдиної держави. І тому в цих умо-
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вах ми не могли ставити питання про автокефалію тому, що не 
мали держави, а коли отримали державу, то тоді ми отримали 
всі умови для автокефалії Української Церкви. Яким чином в 
історії Церкви Христової виникали і утворювались автокефаль-
ні Церкви, від кого це залежало? Залежало це від Церкви, але 
рушійною силою була не Церква, а була держава. Тому, що 
ми знаємо, що в часи імператора Костянтина Великого, існу-
вало близько 100 автокефальних Церков. Що таке автокефаль-
на Церква? Це Церква, яка самостійно обирає і висвячує свого 
предстоятеля. Ось це є автокефальна Церква. І тому, у Візантій-
ській імперії, в Римській імперії існували провінції, і в кожній 
провінції була автокефальна Церква тому, що в цій провінції 
було декілька єпархій і вони об’єднувались в одну митрополію, 
і ця митрополія була автокефальною Церквою, тобто митро-
полити не залежали від сусідніх митрополій. І на собори ми-
трополій збирались єпископи тільки тієї провінції. Ось коли 
існувала Кападокійська провінція, де архієпископом був святи-
тель Василій Великий, а потім імператор розділив Кападокію 
на дві провінції, і вийшло дві автокефальні Церкви. Святитель 
Василій Великий залишився в одній частині, а в іншу обрали 
іншого митрополита. То від кого залежала автокефалія? Від 
святителя Василія Великого? Від Церкви? Ні, залежало від дер-
жави, бо вона розділила провінції. Так було в давнину, а потім 
всі автокефальні Церкви стали об’єднуватися в патріархати, і 
таким чином виникли патріархати: Римський, Константино-
польський, Олександрійський, Антіохійський та Єрусалим-
ський. Чому виникли ці патріархати? А тому, що ці міста були 
культурними центрами Римської, а потім Візантійської імперії, 
і тому навколо цих культурних центрів об’єднувалися всі авто-
кефальні Церкви в один Патріархат. І таким чином утворився 
великий Константинопольський патріархат. Особливо велику 
роль він мав для Оттоманської імперії, коли розпалась Візан-
тійська імперія. І тоді всі ці Церкви, зокрема Київська Митро-
полія знаходились у владі Константинопольського Патріарха-
ту. А ось коли розпалась Оттоманська імперія, і утворились 
нові держави: Греція, Румунія, Болгарія, Сербія, то ці Церкви 
разом поставили питання про свою автокефалію. Причому 
зразу ж поставили. І як поставився до цього Константинополь-
ський патріарх? Категорично проти. Не тільки по відношенню 
до Румунської чи Болгарської Церков, а навіть своєї рідної, на-
ціональної Елладської Церкви, і ту не визнавав. І не визнавав її 
близько 20 років. Не визнавав він і Болгарську Церкву 70 років. 
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Справедливо поступав вселенський патріарх? Не справедливо, 
тому, що не за канонами і не за історичною практикою. 34 апос-
тольське правило ясно говорить, що кожний народ повинен 
знати свого першого єпископа. Болгари народ? Народ. Румуни 
народ? Народ. Серби народ? Народ. А Константинополь не хо-
тів їх визнавати порушуючи 34 апостольське правило. Чим це 
закінчилося? А закінчилося це перемогою правди, перемогою 
апостольських правил. Константинополь визнав і Елладську, і 
Румунську, і Болгарську, і Сербську Церкви, всіх їх визнав, але 
довго противився, боровся за те, щоб вони були в його владі. 
Ось це є приклад. Тепер, якщо ми повернемося у наш час, то 
ми теж, коли не мали своєї держави, змушені були підкорюва-
тися чужому патріарху, патріарху Московському. 

А коли держава повстала, то в нас є всі права мати автоке-
фалію. І те, що заявляє патріарх Кирил, свідчить про те, що він 
говорить на весь світ неправду. Називає себе канонічною Церк-
вою, а канони порушує. Знає 34 апостольське правило? Знає, 
а чому порушує? Ніколи, заявляє РПЦ, не погодиться на від-
окремлення від Московського Патріархату Української Церкви. 
Хто ти, Бог? Що ти заявляєш, що ніколи. Помреш, а після тебе 
буде інший, і не буде думати так як ти, а Господь творить умо-
ви, а правда всерівно переможе. Нехай згадають історію, від-
окремились від Київської митрополії, а Київська митрополія 
була у складі Константинопольського Патріархату, і Константи-
нопольський Патріархат 141 рік не визнавав цю автокефалію. 
Справедливо він це робив? Несправедливо, тому, що утвори-
лось Московське велике князівство, тобто своя держава. І вони 
мали законне право на автокефалію, так само і ми маємо право, 
але Константинополь поступив до них несправедливо – 141 рік 
не визнавав, а потім змушений був визнати, правда в насиль-
ницьких умовах, коли патріарха посадили у в’язницю і сказали: 
«або сиди, або давай автокефалію!». Але ви бачите як ієрархи 
поступають несправедливо, порушуючи церковні канони і на-
зивають себе канонічними Церквами. Зараз ми знаходимось у 
такому стані, коли Константинопольський патріарх вважає Ки-
ївську митрополію своєю канонічною територією, чому? Тому, 
що у 1686 році вона незаконно була приєднана до Московського 
Патріархату, з порушенням церковних канонів. З іншого боку, 
ми 300 років знаходились в одній державі з Москвою. Тому, з 
одного боку, Константинополь претендує на канонічну терито-
рію України, з другого боку, претендує Москва. То якщо Москва 
незаконно заволоділа Київською митрополією і до цього часу 



11

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

вважає, що Україна це її канонічна територія, і як доказ цього 
Константинополь надав автокефалію Польській Православній 
Церкві як своїй канонічній території. Якщо це так, і це законно, 
то чому він не дає автокефалії Київській митрополії, не пого-
джується на автокефалію. Чому? Справедливо це? Не справед-
ливо. Ми знаємо чому все це робиться, але не треба забувати, 
що керує всім Бог. Як Константинополь довго не погоджувався 
на автокефалію балканських Церков, але потім змінилися умо-
ви і змушений був визнати. Так само і тут, Бог створить такі умо-
ви і Українська автокефальна Церква буде визнана. 

Ось подивіться: Московський Патріархат в Україні не хоче 
об’єднуватися з нами в єдину Церкву. Чому не хоче? А тому, 
що Москва не дозволяє. Ви чули, як хвалив патріарх Кирил 
митрополита Онуфрія, за що хвалив? А хвалив за те, що він 
тримається Москви, будучи в Україні, їсть український хліб, а 
підпорядковується Москві, і вона за це його хвалить, так ось не 
хоче об’єднуватися, але Бог створив умови – війну попустив, 
і в результаті цієї війни уже десятки, а то й сотні тисяч пара-
фіян уже перейшли з Московського Патріархату в Київський 
Патріархат. Не хотіли, а тепер змушені. А чому переходять? 
А тому, що українці бачать, що ця Церква служить не україн-
ському народові, не українській державі, а служить інтересам 
Москви. Весь світ назвав Росію агресором, а Московський Пат-
ріархат каже ні, ніякої агресії нема, а іде громадянська війна, 
воюють українці з українцями, а росіяни тут ні причому. То 
навіщо ви таку неправду говорите на весь світ, коли весь світ 
визнав, що Росія агресор, а ви Церква, носії правди, і говорите 
неправду. Думаєте ви про те, що Бог все бачить і знає? Не ду-
маєте, бо якби думали, то виконували б волю Божу, а так ні, але 
Українська Церква вже стала найбільшою Церквою в Україні, 
більшою за Московський Патріархат. Хоч там зареєстрованих 
статутів вдвічі більше, ніж у Київському Патріархаті, але це 
всього лиш статути, без людей. Київський Патріархат зростає 
і буде зростати, і ми думаємо, що нам Верховна Рада допомо-
же, допоможе тим, якщо прийме закон про Церкву, яка має 
свій центр у країні агресора. Цей закон допоможе об’єднати 
ще більше українців в одну православну Церкву. І уявіть собі, 
що наша Церква вже сьогодні, будучи ще не об’єднаною з Мос-
ковським Патріархатом, є більшою за всі Грецькі Церкви разом 
взяті, а їх є сім, і їх не більше 15 мільйонів, а нас розділених 
близько 20 мільйонів. Виникає питання, можемо ми існувати 
без визнання? Можемо. У нас є все: єпископат, духовенство, 
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храми, монастирі, духовні школи, храми повні віруючих лю-
дей, не пусті, а наповнені. То можемо ми існувати? Можемо. І 
хто втрачає? Українська Церква втрачає? Ні, світове православ’я 
втрачає, тому, що воно розділене. Українську Церкву не визна-
ють, Македонську Церкву не визнають, Чорногорську Церкву 
не визнають, Американську Церкву не визнають. Про що ви ду-
маєте? Чи думаєте ви про світове православ’я, чи думаєте тіль-
ки про владу над насліддям Божим, не про святу справу, не про 
світове Православ’я, щоб об’єднати його в одне ціле. Господь 
терпить. Іноді пророки кажуть: «Господи! А чому ти так довго 
терпиш, чому не караєш беззаконників?». Так і зараз, Господь 
терпить цю несправедливість, яка існує, але прийде час, і ми 
повинні свою справу робити, вірно служити Церкві і Богові, не 
владі служити, а служити Богові і Церкві. І Господь Своєю все-
могутньою силою створить умови, про які ми не знаємо, бо Він 
є Глава Церкви. Ми ж всі сповідуємо, що Ісус Христос є Глава 
Тіла Христового, тобто Церкви, сповідуємо? Якщо сповідуємо, 
то треба виконувати те, що ми сповідуємо, а Господь створить 
ці умови і у нас буде визнана єдина Православна Церква. До-
живу я до цього чи ні, але так буде. 

Розшифрував Тарас СИЧ,
аспірант Київської православної

богословської академії
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У цьому році Київська пра-
вославна богословська акаде-
мія урочисто відзначає свій 
двадцятип’ятилітній ювілей 
(1992 – 2017) з часу перене-
сення навчального процесу в 
стилобат Андріївської церкви 
та на територію Свято-Ми-
хайлівського Золотоверхого 
монастиря. Святкування юві-
леїв Київської академії за-
вжди спонукало до вивчення 
та дослідження її минулого. 
Серед невеликого числа тих, 
хто торкався сторінок історії 
та подавав ті чи інші відомості 
про її буття впродовж згада-
ного часу, варто згадати мит-
рополита Димитрія (Рудюка) 
[4, 5], архієпископа Євстратія 
(Зорю) [15], протоієрея Віталія 
Клоса [18, 19, 22 – 24], прото-
ієрея Костянтина Лозінсько-
го [25], М. М. Лівіцького [23], 
І. М. Преловську [26], С. М. Чо-
калюка  [6]. До актового дня у 
2012 році був надрукований 

Стаття присвячена двадцяти-
п’ятилітньому ювілею Київської 
православної богословської академії з 
часу її відродження в стилобаті Андрі-
ївської церкви (1992) та на території 
Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря (1999) як духовної школи 
Української Православної Церкви Ки-
ївського Пат ріархату, яка веде свою 
історію від Київської братської школи 
(1615). У ній подано відомості про від-
новлення семінарії і академії, реформу 
та визнання духовної освіти, про ви-
значних постатей вищого духовного 
навчального закладу; проаналізовано 
вплив Київської академії на розвиток 
різних аспектів державного та куль-
турного життя України.
Ключові слова: Київська духовна 
академія і семінарія, Київська право-
славна богословська академія, рек-
тор, визначні постаті, освіта, наука.

_____

Metropolitan EPIPHANIUS (Dumenko)
ALMA MATER OF ARCHPARSONS 
AND PARSONS OF THE UKRAINIAN 
ORTHODOX CHURCH OF KYIV 
PATRIARCHATE
The article is devoted to the twenty-five-
year anniversary of the Kyiv Orthodox 

митрополит ЕПІФАНІЙ (Думенко)

ALMA MATER АРХІПАСТИРІВ І ПАСТИРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
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науковий збірник «Труди Ки-
ївської Духовної Академії» 
(№ 10), який містить статті, 
документи, інтерв’ю присвя-
чені її історії (1992 – 2012) [27]. 
До святкування 400-літнього 
ювілею КПБА була підгото-
вана (автори-укладачі протоі-
єрей Олександр Трофимлюк, 
протоієрей Віталій Клос, О. 
Я. Мирончук) та надрукована 
окрема книга великого фор-
мату, де подано коротку іс-
торію навчального закладу та 
відомості про сучасне життя 
академії [21]. До цієї ювілейної 
дати було опубліковано низку 
статей у збірнику конференції 

«Православ’я в Україні» та в «Трудах КДА». З-поміж них було 
й кілька наших напрацювань [11 – 13]. Короткі відомості про 
життя академії можна почерпнути з публікацій в періодичних 
виданнях УПЦ Київського Патріархату журналі «Православний 
вісник», «Інформаційний бюлетень», газеті «Голос православ’я» 
[1 – 3, 7 – 10, 15 – 17, 20, 28], однак багато маловідомих сторінок з 
її минулого ще чекає своїх дослідників.

У цьому році виповнилося також і 70 років з часу відроджен-
ня Київської духовної школи, яка почала діяти з 1947 року в по-
руйнованому Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, 
а з 1949 року – у стилобаті Андріївської церкви. У Центральному 
державному архіві вищих органів влади та управління України 
(ЦДАВО України) є архівні документи (Ф. № 4648), які подають 
відомості з життя Київської семінарії у цей час. 

Київська православна богословська академія – вищий духо-
вний навчальний заклад, який упродовж чотирьох століть звер-
шує своє служіння у справі навчання і виховання молоді, майбут-
ніх архіпастирів та пастирів, еліти українського суспільства, яка 
сьогодні для багатьох є чудовим прикладом для наслідування у 
своїх кращих випускниках, багато з яких Православною Церквою 
причислені до лику святих й моляться перед престолом небесним 
за всіх нас. Аналізуючи історію Київської православної богослов-
ської академії, заснованої на базі Київської братської школи у 1615 
році, треба пам’ятати про те, що освітні процеси в нашій державі 

Theological Academy since its revival 
in the stylobate of St. Andrew’s Church 
(1992) and in the territory of the St. 
Michael’s Golden-Domed Monastery 
(1999) as the theological school of the 
Ukrainian Orthodox Church of  Kyiv 
Patriarchate, which keeps its history 
from Kyiv Brotherhood School (1615). It 
provides information on the restoration 
of the seminary and academy, the reform 
and recognition of theological education, 
the prominent figures of the higher 
theological educational institution; 
the influence of  Kyiv Academy on the 
development of various aspects of the 
state and cultural life of Ukraine is 
analyzed.
Key words: Kyiv Theological Academy 
and Seminary, Kyiv Orthodox Theological 
Academy, rector, outstanding figures, 
education, science.
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стали незворотними вже з того часу, коли на Київських горах від-
булося офіційне хрещення Руси-України. Із Києва по всій Русі ро-
зійшлася Євангельська проповідь. Саме Київ як другий Єрусалим 
був і є центром християнської культури й освіти. 

Як у минулому в Києво-Могилянській академії та у всіх вищих 
навчальних закладах Європи вершиною всіх наук було богослів’я, 
яке слідувало після вивчення всіх загальноосвітніх предметів, так і 
сьогодні цей аспект має надзвичайно важливе значення в контексті 
нашого майбуття. Коли ми торкнемося сторінок історії академії, 
то побачимо, що незалежно від того, де б не були її корпуси – чи 
то на історичному місці на Подолі (1615 – 1917), чи то на території 
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1947 – 1949), чи 
то в стилобаті Андріївської церкви (1949 – 1960), чи то на території 
Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (1989 – 1992), чи знову 
ж в стилобаті Андріївської церкви й на території Свято-Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря (1992 – 2017), зокрема в колишніх 
Варваринських келіях, де зараз розміщений навчальний корпус, 
в будівлі співців архієрейського хору та готелі або ж страннопри-
їмниці (будинок № 4б), де розміщувалися гуртожитки, академія 
достойно звершує свій шлях, наслідуючи добрі зразки служіння 
Богу та українському народу, виявленні в кращих її представни-
ках – ректорах, проректорах, професорах і всіх випускниках. 

Знаємо також те, що початки будь-якої освіти в нас та й у роз-
винених Західноєвропейських державах почалися саме завдяки 
церковним навчальним закладам, де навчалися різним наукам 
та ставали не тільки пастирями, але й філологами, філософами, 
істориками, медиками, дипломатами тощо. На жаль, в час атеїс-
тичної радянської влади все це було призабуто. У XX ст., у зв’язку 
з приходом до влади більшовиків, українська духовна спадщи-
на – богословська наука, освіта, християнська культура – зазнали 
безпрецедентного нищення. З часу, коли Україна стала незалеж-
ною державою і з’явилась можливість відродження духовних 
навчальних закладів, це питання стає досить актуальним серед 
інтелігенції та всіх тих, хто досліджує історію.

Були в Академії періоди розквіту та падіння, періоди реформу-
вання та впровадження нових навчальних предметів та курсів. Од-
нак беззаперечним є те, що богословська чи духовна освіта стала 
тією основою, на базі якої були створенні всі навчальні заклади в 
Україні та в інших християнських державах. Яскравим прикладом 
цього є і слов’яно-греко-латинська академія – перший вищий на-
вчальний заклад Росії, заснований у 1687 році випускником на-
шої богословської школи преподобним Симеоном Полоцьким, 
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і Київський університет святого Володимира (заснований у 1834 
році), професорсько-викладацький колектив якого в переважній 
більшості складався, знову ж таки, із випускників або ж викладачів 
Київської духовної академії, тощо. І це цілком закономірно, бо, як 
відомо, до початку XIX ст. освіта була лише духовно-релігійна, тоб-
то викладацькі функції освітніх закладів усіх рівнів виконувалися, 
здебільшого, православним кліром або ж чернецтвом. 

У контексті відзначення двадцятип’ятилітнього ювілею Київ-
ської православної богословської академії звернемо свої погляди 
на нашу не таку вже й давню історію, спробуємо коротко згадати 
певні відомості з її минулого та підсумувати пройдений шлях в не-
залежній Українській державі вищого духовного навчального за-
кладу Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Як вище було згадано, духовний навчальний заклад на тери-
торії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та в сти-
лобаті Андріївської церкви був розміщений не вперше. Після 
закриття Київської духовної академії в лютому 1947 року саме 
на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря 
була відкрита Київська духовна семінарія [22, с. 35 – 39]. 

Як відомо, з приходом німецьких військ у м. Києві та по всій 
зайнятій окупантами території відкриваються храми та монас-
тирі, поступово відроджується духовне життя. Відповідно, у лис-
топаді 1941 р. з ініціативи групи монахів у одному з домів, що був 
пристосований під храм, на колишньому подвір’ї обителі почав 
діяти й Золотоверхий монастир. За комуністичної богоборчої 
влади в його будівлях знаходилася лікарня та частково квартири 
службовців і робітників. Перед Другою світовою війною монас-
тир був закритий та зруйновані Свято-Михайлівський Золото-
верхий та Свято-Миколаївський Хрестовий храми [23, с. 61 – 66]. 

Намісником монастиря у 1941 році був обраний архімандрит 
Еразм (Довбенко). Ось як описується відкриття монастиря в інфор-
маційному звіті уповноваженого по Київській області та м. Києву: 
«Знову монастир відкрився в кінці 1941 р., в період німецької оку-
пації, намісником цього монастиря Еразмом, який, по всій ймовір-
ності, працював для німців… Зайняв Еразм опустілі приміщення, 
зібрав монахів, договорився з німцями й оголосив монастир ді-
ючим, разом із тим не обминув захопити залишене при евакуації 
державне та приватне майно. Пізніше це питання було предме-
том судового процесу. На даний момент монастир займає один 
кам’яний двохповерховий корпус і приміщення для церкви, в яко-
му раніше була трапезна». Золотоверха обитель налічувала 18 на-
сельників, що мали різний вік, освіту та походження [22, с. 35 – 39].
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У 1947 р. відбулося відкриття пастирських курсів. На навчання 
планувалося прийняти не більше 10 – 15 чоловік. Викладачами 
в цей час були: священик С. Афонський – завідувач курсів і ви-
кладач катехізису, А. Луценко – історії, В. Кочергін – словянської 
мови й співу, Н. Скоропостижний – уставу та завідувач госпо-
дарством, Г. Едлинський – біблійної історії. 17 листопада 1947 р. 
митрополит Іоан мав зустріч із уповноваженим Ради Міністрів 
у справах Православної Церкви по УРСР П. Ходченком. Розмова 
тривала дві години. Одним з питань, яке порушив митрополит, 
було становище з приміщеннями для Київської духовної академії. 
Уповноважений надав митрополиту для ознайомлення проекти 
документів, розроблені дирекцією культурно-історичного дер-
жавного заповідника Києво-Печерська лавра, де були заготовлені 
вже всі необхідні фінансові розрахунки й сам проект договору на 
передачу в оренду екзархії необхідних приміщень. 

18 лютого 1947 року у стінах монастиря відкрилась Київська 
духовна семінарія. Вона була розміщена в приміщенні, де рані-
ше жив митрополит Іоан (Соколов). Ректором Київської духов-
ної семінарії синод Російської Православної Церкви призначив 
протоієрея Івана Богдановича.

З червня 1949 року проходить підготовка для повного виселення 
семінарії в цокольну будівлю Андріївської церкви, щоб до 10 лис-
топада 1949 року почались у ній лекції. Для цього з Андріївської 
церкви були виселені приватні квартиранти [22, с. 35 – 39]. 

Постановою Навчального комітету Московської патріархії від 8 
червня 1960 року було прийняте рішення про закриття Київської 
духовної семінарії. Попри всі зусилля, за наполяганням влади, 
КДС було закрито 1962 року, а вихованців переведено до Одеської 
і Луцької семінарій. У подальшому в Україні залишилася діючою 
лише Одеська духовна семінарія. 

Таким чином, духовна семінарія у цокольній будівлі Андріїв-
ської церкви проіснувала до 1962 року, коли її за наказом влади 
було закрито. Останнім ректором семінарії був тоді архімандрит 
Філарет (з 12 липня 1958 р.), а тепер – Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України [3, с. 9]. 

Нова сторінка духовної освіти в Україні починається на хвилі 
піднесення, пов’язаного зі святкуванням 1000-ліття хрещення 
Руси-України у 1988 році та процесами, які призвели до роз-
валу атеїстичної Радянської імперії. Завдяки старанням екзарха 
України митрополита Київського і Галицького Філарета (Дени-
сенка) у 1989 році на території древньої української святині – 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври – відроджується 
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Київська духовна школа. Її ректором у 1991 році став архіманд-
рит Даниїл (Чокалюк) [13, c. 14 – 21]. 

Після Харківського «собору» та обрання митрополита Воло-
димира (Сабодана) з однієї Церкви виникло дві, кожна з яких 
мала свою духовну семінарію та академію – одна продовжувала 
діяти в лаврі, де виконувачем обов’язків ректора був призначе-
ний протоієрей Олександр Кубеліус, а друга – в стилобаті Ан-
дріївської церкви, де ректором залишався архі мандрит Даниїл 
(Чокалюк). Згідно зі словами Святійшого Патріарха Київського 
і всієї Руси-України Філарета, навчання в Андріївській церкві 
стало продовженням попереднього – лаврського. Було набра-
но три класи богословської школи, а на наступний рік (1993) 
відкрилася Київська духовна академія. Тож із 1992 року бого-
словська школа почала діяти у стилобаті Андріївської церкви 
та на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монасти-
ря (1999 р.) [13, c. 14 – 21].

Київська православна богословська академія досягла значних 
успіхів у справі піднесення освітнього та науково-богословського 
рівня, чому сприяли зусилля її ректорів – митрополитів Даниїла 
(Чокалюка) (1991 – 2000), Димитрія (Рудюка) (2000 – 2010) та Епі-
фанія (Думенка) (з 2010). 

Із 2003 року було відновлено видання «Трудів КДА». 18 квітня 
2003 року було підписано договір про спільну наукову та освітню 
діяльність з Чернівецьким національним університетом імені 
Ю. Федьковича, завдяки чому було впорядковано навчальний і 
виховний процес на Богословському відділенні КПБА при філо-
софсько-теологічному факультеті університету. 

Актуальним сьогодні є питання реформи духовної освіти, 
ліцензування та акредитації духовних навчальних закладів. 
Святійший Патріарх Філарет, виступаючи перед викладачами 
та студентами Київської православної богословської академії, 
окреслив поняття «реформи» богословської освіти та зазначив, 
що істина не потребує реформ, а змінюються лише методи ви-
кладання та засвоєння знань, тобто зовнішній бік освіти. 

У 2006 – 2007 рр. разом з перейменуванням навчального закла-
ду у Київську православну богословську академію ректор духовної 
школи та намісник Золотоверхого монастиря митрополит Ди-
митрій (Рудюк) розпочав реформу богословської освіти. Згідно з 
новим статутом, після четвертого року навчання кращі студенти 
повинні захистити бакалаврську роботу, а після шостого – магіс-
терську. З 2005 року при академії почала діяти аспірантура. З 2012 
року – докторантура [5, c. 322 – 325].
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Сьогодні Київська православна богословська академія – 
це вищий духовний навчальний заклад, який готує священнос-
лужителів, працівників синодальних та єпархіальних управлінь 
і місій Української Православної Церкви Київського Патріарха-
ту. При академії функціонує спеціалізована вчена рада з пра-
вом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата богословських наук. 
Богослужбову практику студенти проходять у храмі на честь 
св. апостола і євангелиста Іоана Богослова. Діє регентське від-
ділення. Академія має гуртожитки, бібліотеку з читальним 
залом, комп’ютерний клас із доступом до мережі Інтернет, 
спортзал, медико-санітарну частину.

Із 2014 – 2015 навчального року в академії діяли 4 кафедри: 
біблеїстики, богослів’я, церковної історії та церковно-практич-
них дисциплін, на яких працювало понад 40 викладачів, з них 
9 докторів наук, 10 професорів, 23 кандидати наук, 10 доцентів. 
З 2015 – 2016 навчального року діє три кафедри: біблійних та 
філологічних дисциплін, богослів’я та філософії, церконо- іс-
торичних та практичних дисциплін.

Від початку відродження Київської академії духовна школа 
була одним із перших у Києві центрів церковного, культурно-
го, богословсько-наукового життя столиці. В академії постійно 
відбуваються наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, 
лекції, диспути. Традиційною (з 2011) вже стала Міжнародна 
наукова конференція «Православ’я в Україні», участь у якій 
беруть понад 100 учасників, серед них понад 20 докторів наук 
та професорів, архіпастирі Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, науковці з Білорусі, Канади, Німеч-
чини, Польщі, Франції. З 2011 – 2012 навчального року було 
вирішено академічний науковий збірник «Труди Київської 
Духовної Академії» випускати двічі на рік – до актового дня 
КПБА (09 жовтня) та випуску (середина червня). У 2014 році 
побачив світ перший номер журналу КПБА під назвою «Спу-
дей», де свої напрацювання та статті, присвячені актуальним 
питанням сьогодення, публікують передовсім студенти та ас-
піранти, які належать до Наукового студентського товариства 
ім. митрополита Даниїла (Чокалюка). 

Академічна наукова спільнота постійно друкує свої дослі-
дження в офіційних виданнях УПЦ Київського Патріархату – 
журналі «Православний вісник Київського Патріархату» та га-
зеті «Голос православ’я», бере безпосередню участь у перекладі 
та підготовці до друку видань серії «Творіння святих отців та 
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вчителів Церкви в перекладі сучасною українською мовою» 
(надруковано понад 100 томів).

Упродовж останніх 5 років шість викладачів академії здобу-
ли науковий ступінь доктора наук із богослів’я. Кілька виклада-
чів завершують підготовку докторських дисертацій. Професор-
сько-викладацький колектив поповнився науково-педагогічними 
працівниками, які є визнаними професіоналами дослідницької, 
управлінської, інноваційної та творчої роботи.

Пройшовши процедуру ліцензування навчального закладу за 
спеціальністю «Богослів’я» за бакалаврським та магістерським 
рівнями вищої освіти (у 2015 році) відповідно до нового закону 
«Про вищу освіту» та акредитацію (у 2016 році) КПБА першою 
звершила реформу своєї освітньої системи. Рішенням Атеста-
ційної колегії у 2015 році в академії було відкрито аспірантуру 
й докторантуру та утворено спеціалізовану вчену раду для про-
ведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів док-
тора філософії (кандидата наук) за спеціальністю «Богослів’я».

Академія постійно відчуває батьківську любов Святішого вла-
дики, яка виявляється як в духовній, так і в матеріальній складовій 
її життя. Завдяки його фінансуванню академія має змогу видавати 
велику кількість наукових, науково-популярних та публіцистич-
них богословських і церковно-історичних видань. Святійший вла-
дика, постійно вдосконалюючи життя академічної спільноти, по 
праву є головним опікуном та покровителем духовної школи.

Священний синод на своєму засіданні від 13 грудня 2014 року 
(журнал № 33) ухвалив таке: «Враховуючи, що Київська право-
славна богословська академія Української Православної Церкви 
Київського Патріархату є спадкоємцем традицій богословської 
школи Києво-Могилянської академії та з нагоди ювілею, – при-
своїти КПБА ім’я святителя Петра Могили, митрополита Київ-
ського, Галицького і всієї Руси» [16]. 

З 2017 – 2018 навчального року Київська православна бого-
словська академія отримала нові приміщення на третьому по-
версі навчального корпусу. Крім цього, були проведені ремонти 
у всіх аудиторіях та кабінетах, придбані нові меблі. Освячення та 
введення в експлуатацію оновленого навчального корпусу із над-
будованим третім поверхом загальною площею майже півтори 
тисячі квадратних метрів було здійснено 1 вересня 2017 року. 
Третину нового поверху відтепер займають приміщення дека-
нату, кафедр, методичного відділу, конференц-залу, навчальних 
аудиторій. Дві третини поверху займає гуртожиток із блоковою 
системою кімнат з усіма зручностями.
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Сьогодні для багатьох є очевидною потреба внутрішнього пере-
осмислення існуючої системи богословської освіти. Для того, щоб 
наблизитися до розуміння наших насушних потреб, варто зверта-
тися до історії, яка є вчителькою життя, адже весь освітній процес 
в духовних школах побудований на багатовіковому досвіді Церкви.

Отже, Київська православна богословська академія, відродже-
на завдяки старанням екзарха України митрополита Київського і 
Галицького Філарета (Денисенка) у 1989 році на території Свято-
Успенської Києво-Печерської лаври, а з 1992 року почала діяти 
у стилобаті Андріївської церкви й на території Свято-Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря (1999 р.), є правонаступницею 
давньої Київської братської школи, колегії, семінарії й академії, 
що були знищені атеїстичною більшовицькою владою. 

Аналізуючи чотирьохсотлітнє минуле Київської православної 
богословської академії, яка була заснована на базі Київської брат-
ської школи (1615), плідно розвивалася в період Києво-Могилян-
ської колегії та академії (1632), зазнавала імперського впливу північ-
ного сусіда як Київська духовна семінарія і академія (1817, 1819), була 
закрита в більшовицькій атеїстичній державі, називаючись вже Ки-
ївською православною богословською академією (1920), відродже-
на у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (1989), перенесена в 
стилобат Андріївської церкви та Свято-Михайлівський Золотовер-
хий монастир (1992), можемо стверджувати, що Київська академія 
і сьогодні продовжує місію навчання та виховання майбутніх пас-
тирів і архіпастирів, педагогів та працівників на ниві Христовій, а 
загалом – патріотів своєї держави, вірних синів України.

Підтвердженням цьому стали події революції гідності, коли со-
тні тисяч українського люду линули на Майдан Незалежності в 
м. Києві, відстоюючи свою свободу. Серед цієї спільноти в перші 
ж дні були викладачі й студенти академії, а корпуси та студент-
ська їдальня приймали всіх потребуючих. З вечора 18 лютого 
2014 року, в час загострення протистояння, в академічному храмі 
св. апостола і євангелиста Іоана Богослова діяла операційна. До-
помогу самовідданим медичним працівникам надавали студен-
ти, які цілодобово виконували безліч різноманітних обов’язків як 
в храмі, так і на території монастиря й у всіх корпусах [13, c. 20]. 

Як у минулому в Києво-Могилянській академії та у всіх вищих 
навчальних закладах Європи вершиною всіх наук було богослів’я, 
яке слідувало після вивчення всіх загальноосвітніх предметів, так 
і сьогодні, на наше переконання, цей аспект має надзвичайно 
важливе значення в системі вищої освіти України для належного 
духовно-морального виховання молодого покоління, нової гене-
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рації творчих та прогресивних людей, які здатні будуть творити 
прекрасне майбутнє, побудоване на християнських принципах і 
засадах для осягнення справжньої мудрості, яка не від світу цього.
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Георгій ПАПАКІН

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ
VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ»
23 листопада 2017 року

Щиро вітаючи учасників Міжнародної наукової конференції 
«Православ’я в Україні», хочу підкреслити, що проведення її 
вже сьомий раз засвідчує, що обговорювані в такий спосіб пи-
тання стають вагомим фактором наукового і суспільного життя 
не лише в Україні. 

Дуже симптоматично, що співорганізаторами таких науко-
вих зібрань виступають як церковні, так і світські установи. Це 
характеризує тематику конференцій як універсальну, цікаву 
для всього суспільства. Наша співпраця є певним прикладом 
пошуку шляхів розв’язання назрілих проблем суспільства. 

Сьогодні для обговорення визначене досить широке коло 
проблем – від суто богословських до освітніх, культурних, мисте-
цтвознавчих. Серед них хотілося б привернути особливу увагу на 
таку тему, як «Церква і революція». Актуальність її є очевидною – 
у рік 100-річчя Української революції абсолютно доречно говори-
ти про ті форми, яких набуває церковне життя під час великих 
суспільно-політичних катаклізмів, про специфіку діяльності цер-
ковної організації за доби тих моральних загроз і викликів, що їх 
принесли Перша світова війна та наступна революція. 

Національне звільнення з «тюрми народів», що стало наслід-
ком повалення самодержавства, закономірно поставило в по-
рядок денний питання про створення національних церков на 
колишніх теренах Російської імперії. Вона, проголосивши сво-
їм гаслом «Православіє, самодержавіє, народность», насправді 
здійснила бюрократичне уярмлення церковного життя. Навіть 
замість патріарха імперською православною церквою керував 
Синод, очолюваний світськими людьми. 

Тому звільнення від уламків імперії відживило все церковне 
життя. Закономірно постала проблема введення його у націо-
нальні форми. Прагнення православних українців до створен-
ня власної церковної організації після довгих століть її заборо-
ни було очевидним і непереборним. Вони цілком співпали із 
загальними напрямними розвитку національного руху. 

Живою ілюстрацією цього є репортаж з тодішньої катери-
нославської газети «Народне життя» про проголошення ІІІ Уні-
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версалу Центральної Ради 12 (25) листопада 1917 р.: «Перед 
молебствієм протодиякон о. Решетняк прочитав Універсал. Ду-
жий, чистий, музичний голос його лунав в повітрі, розносячи 
слова цього історичного документу і тим саме утворюючи уро-
чистий, празниковий настрій серед присутніх. Йде молебствіє. 
Вперше розлягаються по Соборному майдану слова ектіній про 
«православну і Богом храниму Українську Народну Республіку, 
про «благовірну Центральну Українську Раду і її Генеральний 
секретаріат». Все нове, нечуване і так бажане і любе для україн-
ського серця. В кінці молебствія – многолітія сій же Українській 
Народній Республіці, Центральній Раді, Генеральному Секре-
таріатові, Раді військовій, всім українським військовим части-
нам у Катеринославі і всьому українському народові». 

Це лише один штрих з того складного, багатовимірного, але 
абсолютно природного процесу паралельного творення влас-
ної держави і церкви в Україні, що розпочався з 1917 року. 

Про нього, а також про інші злободенні проблеми ще бага-
то говоритимуть учасники нашої поважної конференції, тому 
дозвольте побажати всім плідної роботи, справжніх наукових 
дискусій про минуле, в яких народжуються шляхи в майбутнє. 
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ВВЕДЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТЕРМІНІВ
«ЄДИНОСУЩНІСТЬ» ТА «ПОДІБНОСУЩНІСТЬ»

В РАННЬОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
ТА ПИТАННЯ «АРІАНСТВА»

Богослів’я
і філософія

УДК 348.07:340.132:322

У статті відтворюється процес 
введення і поширення термінів «єди-
носущність» та «подібносущність» в 
ранньохристиянський період. Висвіт-
люється ретроспектива теологічної 
дискусії щодо Символу Віри й концеп-
ту Святої Трійці у ранньохристиян-
ську добу між різними течіями Кафо-
лічної Церкви, зокрема, «аріанства».
Ключові слова: єдиносущність, 
подіб носущність, Трійця, 
християнст во.

_____

Pavlo HAI-NYZHNYK

INTRODUCTION AND EXTENSION
OF THE «UNANIMITY» AND 
«SIMILARITY» RATES IN THE EARLY 
CHRISTIAN PERIOD AND
THE QUESTION OF «ARIANIZM»
The article reproduces the process of 
introducing and extending the terms 
«unanimity» and «similarity« in the 
early Christian period. A retrospective 
of theological discussion about the 
Symbol of Faith and the concept of 
the Holy Trinity in the early Christian 
days between the different movements 
of the Catholic Church, in particular, 
«Arianism«, is highlighted.

Характеризуючи особли-
вості київського та світового 
християнства, дослідники 
літописної спадщини на-
працювали величезний кор-
пус фахової літератури. Се-
ред різнобічних аспектів цієї 
проблеми певна увага приді-
лялася і літописному свідчен-
ню про Символ Віри, котрий 
приймав Володимир. Уже 
ледь не традиційною стала 
точка зору, що християнське 
віровчення тут викладено в 
дусі аріанства.

При цьому, як правило, за-
стосовуються такі аргументи:

• про «старійшинство Бога 
Отця» відносно щодо 
Сина і Святого Духу;

• «подібносущність» замість 
«єдиносущності» Сина і 
Святого Духу з Батьком;

• а то і взагалі, простим по-
силанням на сам термін 
«подіб носущність» як на 
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виключно аріанський, залуче-
ний, начебто, самим Арієм в 
боротьбі з «єдиносущністю»...

Вважаємо, що автоматичне ототожнення «подібносущнос-
ті» з аріанством містить в собі надто спрощену формулу щодо 
вирішення цієї проблеми. Більше того, ніякий різновид хрис-
тиянства не може бути до кінця зрозумілим без вивчення його 
догматичних особливостей. У зв’язку з цим, за доцільне є про-
стежити перебіг подій, пов’язаних з періодом виникнення арі-
анства і боротьбою богословів з цією «єресю».

Як на ранніх етапах, так і в наступних часах, християнство 
ніколи не являло собою єдиного віровчення [4; 5; 6]. Почина-
ючи з суперечок греків з приводу Біблії Септуагінти і до фор-
мування релігійної концепції маніхеїв, різними течіями нової 
богословської думки розглядається в основному проблема спів-
відношення Старого і Нового Заповітів (системи: олександрій-
ських гностиків, антиохійської школи, маркіонійців, маніхеїв). 
Вчення цього періоду мали дуалістичний характер. Їх автори 
входили в протиріччя з традиційними прибічниками монізму, 
які дотримувалися норм Старого Заповіту. Наприкінці II ст. 
почали з’являтися угруповання, головними мотивами розбіж-
ностей яких були: трактування особистості Христа і пов’язане з 
нею тлумачення догмата Трійці (алоги, монархіани, динамісти, 
адопціани, модалісти, савелліани). Загальна віросповідна тен-
денція усіх цих рухів – антитринітаризм [13, с. 53].

Третє і подальші століття стали ареною потужного розвитку 
християнської теології, представники якої оволоділи арсеналом ан-
тичної філософії і застосовували його для розробки і обґрунтуван-
ня християнської догматики. Проте, найбільш за все розхвилювала 
усю християнську Церкву богословська суперечка з аріанами. Пи-
тання загострювалося на підміні самої суті християнства як релігії 
спокутування. Аріанством ліквідовувалося саме чудо Боговтілення. 
Арій виходив з трансцендентного аристотелівського поняття про 
Бога як про Єдиного Неродженного Самозамкнутого Абсолютно-
го. Все, що поза Абсолютом, Богом – іншорідне Йому воно – неаб-
солютне, іншорідне, оскільки виникло. Все, що виникло (матерія, 
простір, час) як наслідок, не є з Бога, а – з нічого, з повного небуття. 
І тільки по творчій волі Божій осяяне буттям ззовні. Саме такий акт 
приведення всіх тваринних речей та істот із небуття в буття сам со-
бою породив думку про посередників між Творцем і тварями.

У ролі посередника на першому і виключно високому місці 
розумівся Логос як засіб творіння. А якщо Сам Цей Логос, через 

Key words: unanimity, similarity, 
Trinity, Christianity.
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Якого створений весь вищий небесний світ і всі небожителі, не 
кажучи уже про космос, є засобом творіння, то, самоочевидно, 
Він – раніший за сам космічний час, раніший всіх віків, але Він не 
є вічним. Був час, коли Він не був, Він не існував раніше, ніж був 
створений. Тому Він мав початок Свого створення. А значить – 
«Він створений із несущого». Він «родженний», але Сином є по 
благодаті, а не по сутності. В порівнянні з Батьком як Абсолют-
ним «з сутністю і властивостями Батька», Син, зрозуміло, «не-
подібний їм за усіма пунктами». Син – найдосконаліше, але все 
ж – творіння Боже. А оскільки Він – творіння, то Він – змінюєть-
ся. Так, Він – безгрішний, але своєю волею, своєю моральною 
силою. Батько передбачав цю безгрішність і у зв’язку з цим по-
клав на Нього подвиг олюднення. Саме вчення викладалося так: 
«Не завжди – Батько, не завжди – Син; Син не мав буття, поки 
не народився, але і Він прийшов в буття із не-сущого; тому, Бог 
не завжди був Батьком Сину; коли прийшов в буття і створений 
Син, тоді і Бог став називатися Батьком Його; тому що Слово є 
твар і витвір, і за сутністю чужде і не подібне Батькові» [1, с. 406].

У слові першому «На Аріан» Афанасій Олександрійський 
більш детально викладає аріанське вчення, де ми свідомо проци-
туємо найсуттєвіше: «Бог не завжди був Батьком; але було, коли 
один був тільки Бог і не було ще Батька; пізніше ж робиться Він 
Батьком. Не завжди був Син. Оскільки все створилося із нічого, і 
все створене є твар і витвір; то і саме Боже Слово створене із не-
сущого... (тут і далі виділено нами – П.Г.-Н.) Воно на ім’я тільки 
називається Богом. І як всі чужді і неподібні Богу за сутністю; 
так і Слово чужде Батьківських особливостей і за усім неподі-
бне Батьківській сутності... і ще говорить Арій, що розділені 
за єством, розділені, розлучені, чужді і невластиві одна другій 
сутності Батька, Сина і Святого Духа... за усім несхожі між со-
бою за сутністю» [2, с. 181–183]. Як видно із наведенного тексту 
вчення Арія, Син за усім неподібний Батьківській сутності, тобто 
повністю заперечується «подібносущність» Батька і Сина.

У подальшому, виразниками і отцями аріанської крайності 
стали світський діалект-філософ Аетій і єпископ Євномій. За 
Євномієм, єдине ім’я, яке можна приложити до Бога і непри-
кладне до тварі, це – неродженний. Такий Безначальний – тіль-
ки Один. А значить, Сутність Його, це Його неродженність. Як 
наслідок, Син тільки і може бути «творінням». Його ім’я – «Ро-
дженний». Він не був до Свого народження. Він «Єдинородний 
Бог, родженний волею (а не сутністю) Батька». Сутність його не 
ототожнена і не подібна Батьковій, хоча Син Батьку і подібний, 
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як образ і відбиток всієї енергії та могутності Вседержителя, від-
биток справ, розумів і повелінь Батька. Син не єдиносущий і не 
подібносущий. Він протилежний Батькові за сутністю. Євномій 
писав: «На якій ще підставі дозволено буде родженну сутність 
уподобляти неродженній? Тому, що подобіє, чи порівняння, чи 
узагальнення за сутнстю не залишить місця ніякій перевазі чи 
різниці, але явно приводить до рівності, а разом з рівністю по-
каже, що уподобля- єме чи порівнюєме – неродженне» [10, с. 51]. 
Духові Святому – «Втішителю», аномеї, в своєму віровченні, від-
водили третє місце після Бога Батька і Сина. «Дух є третій за 
гідністю і порядком; чому віруємо, що Він третій і за єством» [10, 
с. 126], «Той, що не має Божества...» [10, с. 138], а відтак «у зв’язку 
з цим залишається назвати Його твар’ю і витвором» [10, с. 140].

Протиставити цій раціональній філософській системі не-
обхідно було тільки сотеріологічне (вчення Церкви про спа-
сіння), яке і впроваджувала так звана (умовно) Малоазійська 
богословська школа. Підкреслювалося, що Христос почав 
собою «нову людину, другого Адама». Він виконав «домобу-
дівництво» Господнє про спасіння людини замість Адама, 
що зрадив «образ і подіббя Боже». Очоливши Собою плоть, 
взяту від землі, Христос врятував Своє творіння. Саме своїм 
втіленням Він «об’єднав людину з Богом». Звідси робився ви-
сновок, що «якщо б не Бог дарував спасіння, то ми не здобули 
би його» і «якщо б людина не була об’єднана з Богом, то вона 
не могла би причаститися до нетління» [12, с. 18].

Саме цю малоазійську концепцію продовжив і розвинув з 
перших днів суперечки з Арієм Афанасій Олександрійський 
(Великий). Підкреслюючи сотеріологічність, ірраціональність 
питання про Сина Божого, вириваючи його з меж раціона-
лізму, Афанасій відстоював природну єдність Сина з Батьком, 
тотожність божества. У зв’язку з цим Син, будучи єдинопри-
родним, єдиним за буттям, не може бути якоюсь проміжко-
вою природою, оскільки «якщо б він був Богом тільки за при-
частям до Батька, будучи Сам через це обожненим, то Він не 
міг би і нас обожити».

Проти аріан було написане окружне послання Олександра, 
єпископа Олександрійського, в якому наголошувалося: «Чи 
чув хто коли-небудь подібне твердження аріан?... Як вийде, що 
Він походить із не сущого, коли Батько говорить: Відригну сер-
це моє Слово благо (Пс. 44:І) і із чрева поперед денниці наро-
див Тя (Пс. 109:3)? Чи як Він не подібний сутності Отця, коли 
Він є досконалий образ і сіяння Отця (Єф. І:3)». У цій ситуа-
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ції єпископ Олександр з Осієм Кордубським, не без допомоги 
Афанасія, підготували термінологічну зброю проти аріанства в 
терміні «єдиносущий» – «омоусіос».

Утім, коли вже вести мову про Афанасія, варто зазначити, 
що він не зміг створити нової, досконалої термінології. Чи 
не найголовніший його дефект складається в нерозрізненні 
понять «усіа» та «іпостасіс» й в однаковому їх використанні. 
Нема у нього і терміна «омоусіос». Проте усілякого роду ін-
шими описувальними і негативними реченнями Афанасій 
не дозволяв аріанству принизити ні з чим незрівнянну бо-
жественну гідність Логоса. Замість «єдиносущності» у нього 
термін «самовласність» Отця. «Син – самовласне породження 
сутності Отця». Іншими словами, має щодо Свого (власного) 
Батька єдність божества.

Навесні 325 р. єпископи усієї імперії за указом імператора 
були скликані на І Вселенський собор в Нікеї. Щоб виріши-
ти суперечливе питання Євсевій Кесарійський запропонував 
скористатися текстом хрещального Символу Віри, що став 
звичним для більшості: «Віруємо во Єдиного Бога Батька, Все-
держителя, Творця усіх видимих і невидимих. І во Єдиного Гос-
пода Ісуса Христа, Сина Божого, Бога від Бога, Світло від Світла, 
Життя від Життя, Сина Єдинородного, Первонародженого всі-
єї тварі (Кол. 1: 15), раніше всіх віків від Отця Родженого, через 
Якого і сталося все... У того, що втілився... Віруємо во Єдиного 
Духа Святого» [12, с. 34]. Після обговорення – внесено низку не-
великих змін: було додано «Родженного» з негативним, анти-
аріанським «Нестворенного»; до терміна «Єдинородного» до-
писано пояснення «із сутності Батька». Поряд з «Нествореного» 
добавлено рішуче – «омоусіон».

Існує легенда, що підписуючи Нікейський Символ, більшість 
єпископів замість «омоусії» («єдиносущності») написали «омі-
усіос» («подібносущий») [14, с. 116]. У той час, дотримуючись 
термінології Орігена, більшість сірійських і палестинських бо-
гословів вважали, що Христос є «подобою» Бога, що їх сутності 
«схожі». У зв’язку з цим, термін «подібносущий» (оміусіос) мав 
широке вживання [14, с. 134].

Тим не менш, навіть за наявності посередництва Вселенсько-
го собору умиротворення як у Церкві, так і в самій імперії не 
настало. Східні консерватори наполягали на виразі «оміос ката 
панта» («подібний по всьому»), значить – і за сутністю «оміос кат 
усіан» чи оміусіос. Тільки б не омоусіос («єдиносущність»). Тре-
ба зазначити, що за терміном «єдиносущий» (омоусіос) надовго 
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закріпилася негативна репутація, яка асоціювалася з модаліз-
мом чи савелліанством, де Бог являє себе як Батько, Син чи Дух 
Святий (в залежності від обставин). У Богові не три Лиця, а три 
образи чи «модуса» буття. Павло Самосатський стверджував, що 
Бог вселився в просту людину Ісуса, «усиновивши» Його вже піс-
ля Його народження і, наголошуючи на єдності Бога, користу-
вався терміном «єдиносущий». Іншими словами, в савелліанстві 
тварна природа Сина входила в протиріччя Його єдиносутності 
з Батьком. У 268 р. на Антіохійському соборі вчення Павла Само-
сатського було оголошене єретичним. Одночасно був засудже-
ний і небіблійний термін «єдиносущий» (омоусіос) [14, с. 113].

На думку дослідників, торжество довготривалої аріанської ре-
акції мало місце ще і тому, що східна більшість не підтримала, 
чи не зрозуміла, сам Нікейський Орос. У зв’язку з цим їхня ві-
зантійська (східна) сторона розділилася на дві підгрупи: а) мен-
шість, що володіла зброєю філософської і літературної освіти та 
яка усвідомлювала отруйність аріанства; б) більшість, яка не зро-
зуміла складності питання, виміряла віру традиційними форму-
лами, інстинктом, боялася опиратися на філософську терміно-
логію і обмежувалася посиланням лише на букву Писання.

У зв’язку з цим, нікейське богословствування вимагало не 
тільки часу для його осмислення та усвоєння широкими ко-
лами загальноцерковної свідомості, але воно мало й свої межі, 
саме вимагало уточнення. Це і було закріплено в тексті загаль-
ноприйнятого потім Нікео-Царгородського символу. У цей 
символ увійшло Нікейське віросповідання з виправленнями. 
Тут опущене «із сутності (ек ті усіас) Отця», тому, що сутність 
(усіа) Батька не є властивістю і приналежністю Одного Отця. 
Вона рівно належить Сину і Духу. Вона у Отця Одна й та ж, що 
і у Сина, і у Духа. Нікейський вислів «родженного із сутності 
Отця» логічно відкривав би дорогу до такого висновку, що Син 
народився як із сутності Батька, так і зі Своєї власної сутності, а 
значить – й з сутності Духа Святого. Так думка потрапляла би в 
абсурд савелліанства, як злиття Лиць Святої Трійці.

У ньому Іпостасі максимально розділені. Одна, «безначаль-
на», – Отець, друга – «народжена» від Отця, третя – «виходить» 
від Отця. Так зберігається біблійне, євангельске, так би мовити, 
старійшинство Отця («Отец Мой болий Мене есть»), а разом 
з тим і суттєва богорівність, тобто божествена рівність Отця, 
Сина і Духа за єдністю їх загальної сутності.

Захищаючи «омоусіос» Маркелл (єпископ Анкірський), 
начебто дотримуючись лише Писання, створює нове (своє) 



32

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

богослів’я. Він стверджував, що все богослів’я про Друге Лице 
Святої Трійці викладено святим Іоаном в І главі. Всі інші іме-
на – «Образ, Христос, Ісус, Шлях, Істина, Життя, Син Божий» – 
все це стосується Бога втіленого. Що Друге Лице у внутрішньо-
му – божественному бутті – має особливу назву Логос і це ще 
не Син. Лише потім, десь через 400 років Логос став Сином. А 
суперечливе слово книги Притч (8:22): «Господь створив Мя в 
початок шляхів своїх» – стосується Сина втіленного для домо-
будівництва спасіння. У зв’язку з цим виходило, що Логос був 
«з початку» тобто в Батькові потенційно і в стані активно вира-
женої сили, будучи нероздільним у Божестві, співвічний Бать-
кові, «омоусіос» Йому. Але Логос не залишається в Батькові. Він 
далі проявляється і в дії, оскільки Божественна Монада творить 
світ. Логос, виступаючи із надр Батька, стає в Богові силою, яка 
реалізується в діяльності. Але Монада не розділяється й зали-
шається в Богові. При поясненні Трійці Маркелл відмічав, що 
Бог – Монада (концепт, який набув поширення у світському ва-
ріанті вже у Новому Часі завдяки відомій праці Лейбніца1). Для 
«домобудівництва спасіння» Монада залишає свою глибинну 
простоту і проявляється в «множині», а саме – в троїчності, тоб-
то в Трійці. У ній Логос стає «Сином» і «Первородженим всієї 
тварі», приймає плоть, щоб повідомити нетління й безсмертя. 
Плоть не є абсолютно вічна, оскільки Монада повинна повер-
нутися до свого абсолютного стану.

Саме проти цього пункту на II Вселенському соборі (381 р.) у 
Символ Віри буде введене твердження, що «царюванню Його не 
буде кінця». Далі пояснюється дія Третього Лиця – Духа Святого, 
який, до того як Він зійшов на апостолів, Він був в Логосі і в Бать-
кові. Його явлення – це нове розкриття Монади. Спочатку Мона-
да розширюється в Логос, а потім уже Логос – у Духа. У зв’язку з 
цим Дух Святий виходить «від Батька і Сина» (філіокве). Таким 
чином, нікейському «омоусіос» Маркелл зробив «ведмежу» по-
слугу. Єретицтво Маркелла зробилося відмінним прикриттям 
«лукавства» євсевіан, які видавали себе за правовірних християн.

«Східні», переконані у своєму «традиційному православ’ї», 
також повели свою боротьбу з нікейцями, збираючись в Ан-
тіохії мало не щорічно. Одночасно вони прагнули припинити 
звинувачення Сходу в аріанстві. Настала пора потужного скла-
дання догматичних формул і віротворів. Ці Символи яскраво 
показують, чого саме боявся Схід в принесеному до нього з 

1 Нагадємо, що в аналогічний спосіб були «реанімовані» терміни «парадигма», 
«епістема» та інші.
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Заходу новаторському для нього нікейському «єдиносущії», а 
Маркелл продемонстрував те, до чого веде «омоусіос».

Антіохійські соборяни не були ні аріанами, ні нікейцями, ані 
навіть, як на тому наголошував отець І. Мейєндорф, благочес-
тивими аріанами, вони – східні «консерватори». Свій спротив 
«омоусіос» вони виразили в термінах східної традиції. А тра-
диція полягала, головним чином, у формулюванні, яке збе-
рігало стару словесну донікейську форму. Їх боротьба проти 
вживання терміну «єдиносущий» не була випадковою. «Рим-
ляни говорили не «conessentialis», такого слова не було, а було 
«consubstantialis» (Essentia було = оύσiα, substantia буквально = 
υποστασις). А значить для східних богословів «consubstantialis» 
лунало як «соіпостасний», тобто однієї іпостасі з Батьком, по-
вне «савелліанство, чиста єресь!» [12, с. 65].

У 341 р. в одному із окружних послань антіохійці писали: «Не 
були ми послідовниками Арієвими; ...Не приймали ми ніякої віри, 
окрім переданої з самого початку» – і далі викладалося віровчення, 
в якому головна формула мала вигляд: «...і в єдиного Сина Божого, 
Єдинородного, сущого перед усіх віків і сопрису- щого (тобто того, 
хто має спільно-загальну сутність, а значить і єдиносущого) Батьку, 
що народив Його» [3, с. 118]. Проти Маркелла ж були спрямова-
ні слова: «І перебуває Царем і Богом на віки» [3, с. 118]. Як видно, 
саму суть аріанства відкинуто. У цьому ж році було викладено й 
наступну, другу формулу антіохійців, благоговійно ними названу 
«вірою 97 отців»: «Віруємо во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина 
Його (тобто Бога-Батька), Єдинородного Бога, Яким все, народже-
ного перед віків від Батька. Бога від Бога... нерозрізненний образ 
Батькового Божества, Батькової сутності, волі, сили і слави, 
первородженного всієї тварі сущого на початку у Бога» [3, с. 119]. 
А також: «Святого Духа, істинно сущого Святого Духа, так що не 
просто і не марно покладаються ці імена, але означають в точнос-
ті особисто кожного з названих іпостасей. Тому, що за іпостассю 
Три, а за узгодженністю Один» [3, с. 119–120].

Отже, якщо в першій формулі Сина було названо співсущим 
Батьку (а це синонім єдиносущності), то в другій формулі він на-
зивається «нерозрізненним образом сутності Батька» (Ergo – теж 
синонім «єдиносущності»). Як видно з цієї формули, антіохійці 
не тільки замінили різними термінами «єдиносущність», але й 
відстоювали, на противагу від Нікеї, відмінність Лиць: три Іпос-
тасі, навіть із старим субординатизмом («славу і чин») [3, с. 122].

Західні богослови відповіли Сердикським собором без «схід-
них», на якому стверджували, що вони визнають тільки одну 
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іпостась Батька, Сина і Духа Святого. Оскільки в латинському 
перекладі слово «іпостась» звучало як substantia, тобто «сущ-
ність» (етимологічно точніше «підоснова» в сенсі «фундамент»), 
і викликало підозри в троєбожії. Нерозробленість термінології 
продовжувала загострювати непорозуміння між східними та 
західними (латинськими) богословами.

Собор «східних» зібрався у 344 р. в Антіохії і дав відповідь 
на Сердикську постанову новою формулою. На західне звину-
вачення, що «східні» навчають про три окремі іпостасі, як про 
трьох окремих богів, «антіохійці» відповідали, що вони дійсно 
визнають Батька, Сина і Духа як три Лиця, що самостійно іс-
нують, як начебто три «факти», але не трьох богів і не відлуча-
ють Батька від Сина. Було рішуче заперечено, що Батько, Син 
і Дух – одне Лице, що Син народжений не за хотінням, а через 
якусь необ- хідність (цей вислів явно був спрямований проти 
маркеллового Логоса). І більш детально: «Віруємо, що Вони 
безперестанно, нероздільно між Собою існують... Так, що Бать-
ко вміщує в лоні Своєму Сина..., що Він є істинно народжений 
з Єдиного Батька, що Він – Бог Досконалий за єством та Бог 
Істинний і Подібний Батьку за усім» [12, с. 72].

Ця формула стала початком цілої низки «омійних» формул. 
Продовжуючи традицію символьної творчості, нові східні ді-
ячі в Сирміумі (Сремі) у 351 р. видали першу Сирмійську фор-
мулу, в якій явно проводився субординатизм. У 357 р. вийшла 
друга Сирмійська формула і пущена для підпису: «Так як бага-
тьох бентежить латинське слово substantia, а грецькою – oύσiα, 
бажаючи точніше виразити єдиносущність, чи так звану поді-
бносущність, то в Церкві не повинно нікому згадувати ні жод-
ного з цих слів... Ніхто, з іншого боку, не вагається, що Батько 
більший за Сина. Усілякий без коливання погодиться, що Бать-
ко за честю, гідністю, божеством і за самим іменем Батька біль-
ший за Сина...» [3, с. 131]. Сирмійський «перебор» спотворив 
східно-християнський зміст антинікейства, перетворившись в 
аріанську отруту. Це протверезило самих антинікейців й ви-
кликало з їхнього боку здорову реакцію. Ця реакція створила 
розпад «єдиного антинікейського фронту». Засліплені від бо-
ротьби з Маркеллом «східні» нарешті прозріли для боротьби 
з аріанством, що стратегічно обійшло їх з усіх боків. Єпископ 
Лаодикії звернувся з окружним посланням до єпископів Сходу, 
закликаючи їх спасти православ’я від «безбожників». У зв’язку 
з цим, на сцені з’являється група оміусіан (подібносущників), 
які не дивлячись на всі свої упереджені погляди проти Нікеї, 
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ревнуючи за православ’ям, а не за аріанством, відгукнулися на 
заклик Георгія. Почавши боротьбу з аномійцями (або євномі-
анами), «оміусіани», як і раніше, цінували свою термінологію. 
Без будь якої різниці використання «усіа» і «іпостасіс», навіть у 
самого Афанасія, лякало їх маркелліанським злиттям Лиць, а 
«омі» чіткіше розділяло Іпостасі. «Східні» начебто хотіли сказа-
ти: «Не одна і та ж сутність, а така ж у всіх Трьох» [4].

У 358 р. на зібранному соборі у Анкірі «східні» отці тверди-
ли, що Син подібний Батьку не тільки за енергією, але й за сут-
ністю і що Бог народив Сина не лише за своїм хотінням, але й 
за своєю сутністю. Святий Єпіфаній назвав цих анкірців «на-
піваріанами». Однак, як на наш погляд, це не зовсім відповідає 
дійсності, оскільки в «подобії по сущності» анкірці заперечу-
вали аріанське від «іншосущності». Крім того, саме ці анкірці 
розкололи антинікейську коаліцію й, відтак, розпочалася так 
звана боротьба фракцій. Прагнучи досягнути компромісу, було 
складено так звану третю Сирмійську формулу, що фактично 
повторювала Антіохійську 341 р. з доповненням «подібний по 
сущності». Це викликало нові хвилювання, які спробували за-
спокоїти четвертою Сирмійською формулою (чи так званою 
«датованною вірою» – 22 травня 359 р. на роздвоєнному соборі 
в Арімініумі – Селевкії): «Віруємо во Єдиного тільки й істинно-
го Бога Батька – Вседержителя, і в Єдиного Єдинородного Сина 
Божого... А позаяк слово «усіа», по простоті введене отцями, 
але не відоме народові призводило до спокуси, тому що нема 
його в Писаннях, то благоугодно вилучити це слово із вжитку... 
Не повинно також вживати і слово «іпостасіс», говорячи про 
Батька, Сина і Святого Духа. А Сина ми називаємо подібним 
Батькові за усім (ката панта), як говорить і навчає Священне 
Писання» [3, с. 135; 12, с. 84–85].

Василій Анкірський, автор третьої Сирмійської формули, 
зробив підпис з мотивуванням: «А слово «за усім» розумію в та-
кій змістовності, що Він подібний Батькові не тільки за волею, 
але і за іпостассю, і за походженням, і за буттям. І хто говорить, 
що Він подібний тільки у дечому, той чужий кафолічній церк-
ві» [12, с. 84–85]. Таке трактування, очевидно, явно було спря-
моване проти аріан, зокрема проти аріан Урсакія та Валента 
із Сирмії, що привнесли це віросповідання до Арімініуму, де 
засідали до 400 західних єпископів. Не без тиску з боку імпера-
торської влади і хитрощів офіційних делегатів, четверту Сир-
мійську формулу підписали з «оміос», навіть без «за усім» – 
«ката панта» [12, с. 86].
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Східна ж половина собору зібралася 27 вересня 359 р. у Се-
левкії Ісаврійській, де знову розгорнулися бурхливі суперечки. 
Василіани (оміусіани, група більшості Василія Анкірського і Ге-
оргія Лаодикійського) запитували Акакія Веррійського: в якій 
змістовній складовій та в яких межах Син подібний Батьку? 
Акакій щиро пояснював: «подібний за волею, але не за сут-
ністю» [12, с. 88]. У підсумкові, розбіжності василіан та акакіан 
потягли за собою закриття засідання собору. Та все ж, під тис-
ком імператора Констанція, який не просто спонукав присут-
ніх до пошуку узгодження, а практично вимагав цього, «омії» – 
акакіани (приховані аномеї) і василіани (оміусіани) вимушені 
були піти на штучне партійне утворення, що в історії отрима-
ло назву – оміїв. Утім, за показовою єдністю таки приховува-
лися різні позиції у віровченні. Тим не менш, а таким чином 
все ж було підписано (у 359 р.) четверту Сирмійську формулу, 
в якій не було ані «єдиносущія», ні «подобосущія», лише-но – 
«подобіє». Принагідно зауважимо, що пізніше використання 
терміну «іпостасіс» було заборонено, оскільки василіани роз-
почали іноді використовувати його замість забороненої «усіа»). 
Офіційний же підсумок цього штучного собору звівся до про-
голошення усім стати оміями та об’єднатися на замовчуванні і 
за аноміос (аномеї твердили про «несхожість» Христа з Богом-
Батьком), і за оміусіос [4].

Після смерті імператора Констанція «старі» антинікейці, 
звільнившись від путів омійства, продовжували уточнювати 
своє «православне» прагнення. Василій Анкірський і Георгій 
Лаодикійський від імені своєї течії опублікували «Пам’ятну за-
писку». У ній наголошувалося: «Східні» для того вживають на-
йменування «іпостась», щоб виразити істотні, і реально істотні, 
і реально сущі властивості Лиць; щоб визначити ці властивос-
ті Лиць, «східні» і називають їх Іпостасями реально існуючих 
Лиць. А значить, термін «іпостась» визначає спеціально Лиця, 
щоб вони не розчинилися в західному савелліанстві. Аби уник-
нути непорозумінь, василіани наголошують: мова йде не про 
«трьох богів», а про «три Лиця». Для того, щоб запобігти злит-
тю, вони «благочестиво розрізняють» «реально існуючого Бать-
ка, реально існуючого Сина і реально існуючого Духа. Одне 
Божество і Три Іпостасі». Своєму класичному терміну «оміос 
кат усіан» вони дають пояснення – це «тавтон ката пневма» 
[12, с. 94–95]. Тож, виходячи зі змісту записки, термін «пневма» 
є рівним «усіа», а відтак «тавтон ката пневма» є рівнозначним 
із «тавтон кат усіан». Таким чином створювався шлях до уніфі-
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кації візантійської традиції християнства, яка згодом постане у 
православному вигляді богословської думки.

Західний богослов Іларій, що не впав у обійми крайніх при-
страстей «східних», першим констатував природу цього оміу-
сіанського напрямку. Іще після Анкірського собору 358 р. він 
пояснював своїм гальським братам-єпископам, що перший 
символ Лукіана й першу Сирмійську формулу, як також і тер-
мін «оміусіос», можна розуміти як православні. Сенс, на його 
думку, полягав у тому, що оскільки «оміос» означає рівність і 
навіть має деякі відтінки переваги перед «омос», то «омоусіос» 
може тлумачитися савелліанськи, натомість «оміос» передба-
чає не «ту» ж саму одиницю, а двох які порівнюються. Східні 
оміусіани, заключав Іларій, – це «світло в темряві» [12, с. 95]. 
Своєю чергою Афанасій писав про оміусіан: «З людьми, поді-
бними Василію, не треба обходитися як з ворогами, а слід вва-
жати їх братами, які різняться від нас тільки одним словом, але 
думають так само, як і ми… Оміос з додаванням «кат усіан» зна-
чить те ж саме, що і омоусіос» [12, с. 96].

Проте зростанню авторитету і репутації партії оміусіан не-
вдовзі завдав істотної шкоди скандал, який виник коли знову 
було піднято питання про Святого Духа. Справа полягала у 
тому, що в лоні оміусіанського середовища народилася секта 
пневматомахів, члени котрої вважали собі за вождя уже покій-
ного Македонія (оміусіанин, єпископ Константинопольський)2. 
Стверджуючи, що Батько і Син подібні за сутністю, вони запе-
речували «подібносущність» Батькові та Синові Третього Лиця 
Святої Трійці – Духа Святого, тобто не визнавали, що Святий 
Дух – теж Бог. Тут доречним буде зауважити, що навіть у 371 р. й 
Василій Великий уникав називати Духа Богом, а погляди самого 
Македонія на це спірне питання залишається поки нез’ясованим 
[12, с. 106–107]. За логікою тогочасних течій природним було за-
родження пневматомахів саме з середовища аномеїв, натомість 
ця єресь, з примхи консервативної психології, постала із серед-
овища оміусіан. У коментарях до Літопису Руського (перекла-
деного вже багатьма мовами народів світу) наголошується, що 
термін «подібносущий» є духоборською (напіваріанською) єре-
сю, яку обстоював константинопольський єпископ Македоній, 
за що й був проклятий на другому Вселенському соборі, кано-
нічним же терміном є – «єдиносущий» [8, с. 64]. Ми ж, зі свого 
боку, вважаємо, що духоборці, навпаки, заперечували «подіб-

2 Додамо, принагідно, що Василій Великий називав «головним представником 
єресі духоборців» Євстафія Севастійського.
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носущність» Святого Духа Батькові та Синові. Парадоксальність 
цього історичного непорозуміння очевидна.

У др. пол. ІV ст. вихідці із Каппадокії та сусідніх областей цен-
тра Малої Азії (Василій Великий, Григорій Ниський, Григорій 
Богослов, Амфілохій Іконійський) завершили формально-діа-
лектичну обробку церковного догмата Святої Трійці. Василій Ве-
ликий визначив «усіа» як загальне (то кінон), а «іпостасіс» як осо-
бливе, приватне (то ідіазон). Це – наріжний камінь догматичної 
техніки. У 369 р., а можливо й в 370 р., Григорій Назіанзен і Гри-
горій Ниський встановлюють ту формулу про взаємовідносини 
Єдиної Божественної усіа і Трьох іпостасіс, якою користуються 
й до тепер. А саме таку, що джерело не в усіа, при затвердженні 
Єдиносущності (на чому збивалася донікейська думка і від чого 
народжувалися дві крайності – маркелліанство та аріанство), а 
у взаємовідносинах Лиць Святої Трійці. Василій Великий пояс-
нював, що Батько – є ім’я Боже не за сутністю і не за дією, але за 
відношенням, яке має Батько до Сина чи Син до Батька. Батько 
«більше» за Сина з причинності і рівний за природою. Це теж 
свого роду субординатизм, але не за божеством і не за сутністю 
(як у Орігена і навіть у Афанасія), а за Іпостасним співвідношен-
ням. Саме це подолання субординатизму, за сутністю, й складає 
геніальне досягнення каппадокійського богослов’я [12, с. 113].

Що ж до оміусіан, то Василій та Григорій спеціально й довго 
пояснювали про недостатність одного оміусіос, що оміос озна-
чає щось подібне іншому у співвідношенні «якостей», а Божество 
вільне від категорії «якісності». Якщо Син і Дух абсолютно одна-
кові при співставленні їх з Батьком за природою Божества, то, як 
наслідок, Вони Всі Три однієї сутності (омоусії). Оміусіос не дає 
вичерпної відповіді на поставлене питання: що ж таке Син і Дух 
відносно до божественної природи при співставленні їх з Бать-
ком. Проте, вже після кількох десятиліть боротьби за єдиносущ-
ність Василій Великий (між іншим, що формально був «оміусіа-
нином», якого утім нікому на думку не спадало звинувачувати в 
аріанстві!) писав, що «словосполучення «подібний по сущності» 
коли об’єднане з ним поняттям невідмінності приймаю за ви-
раз, який веде до того розуміння, як і слово «омоусіос» [12, с. 66].

Позбавлення влади оміусіан (не аріан) Константинополь-
ським собором 361 р. так і не поставило крапку в історії засто-
сування терміну «подібносущий». Так, в «Матеріалах для історії 
давньоруської духовної писемності» (М. Нікольського) зустрі-
чається «оміусіос» в «Того же написание о вере» (зберіглося у 
збірникові XII ст.), де на думку укладачів явно простежується 
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аріанський Символ Віри [11, с. 284–286]. Хто був автором чи пе-
рекладачем «написання» – невідомо. Ця ж формула, практич-
но дослівно, повторюється в тексті «Повісті временних літ» під 
988 р. [9, с. 126–129]; роком, як ми пам’ятаємо, хрещення Воло-
димира і Русі. Таким чином, усе вищезазначене свідчить про те, 
що термін «подібносущий» («оміусіос») в аріанському варіанті 
віровчення не використовувався. Навпаки, Арій та його послі-
довники виступали проти подібносущності Лиць Святої Трійці.

У нас немає підстав сумніватися в тому, що укладачі літописно-
го Символу Віри враховували усі догматичні особливості як хрис-
тиянського віровчення, так і історію його становлення. Очевидно, 
що переписуючи літописи й ідучи до витоків християнської спад-
щини, ревнуючи за православ’ям, а не за єретичним вченням Арія, 
керувалися вони ідейними установками раннього християнства. 
Усе це досить наявно простежується, зокрема, й у руських текстах 
віровчень в «Ізборнику 1073 р.» і «Того же написание о вере» (ско-
рочений варіант в «Повісті временних літ») [4; 7] та в подальшій 
історії формування двох майбутніх до тих ранньохристиянських 
часів теологічних систем – католицької та православної.
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Актуальність теми дослі-
дження обумовлена сучасними 
дослідженнями із символіч-
ної та соціальної антропології 
[13], теології [2, 3] соціальної 
філософії [16], символічної 
філософії культури [14] і про-
блематизацією в них ситуації 
«онтологічного повороту» у 
різноманітних антропологіч-
них підходах до інтерпретації 
філософеми символу в онто-
логічному, комунікативному, 
функціональному, репрезента-
ціоністському та релятивному 
(відношеннєвому, англ. rela-
tion) контекстах. На вибір теми 
дослідження суттєво вплинули 
констатації реінтерпретації ре-
лігійної символіки, (наприклад 
спроба синтезу герменевтики 
себе та теології хреста в захід-
ній традиції) [1, 4, 8] у картині 
світу сучасної людини в робо-
тах вітчизняних і зарубіжних 
дослідників. Проблематизація 
зазначених питань може стати 
релевантною для подальшої 
розбудови національної релі-
гійної та філософської свідо-
мості, та оптимізації кореляції 
між ними, в контексті інтенції 

до постання української помісної православної церкви, в опорі на 
національну церковну та філософську традицію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
пов’язана з феноменом ісіхазму та концепцією енергетиз-
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му розглядалася у роботах таких вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, як М. Попович, В. Табачковський, Ф. Бацевич, 
В. Зема, С. Хоружий, М. Еліаде, Ю. Чорноморець, С. Гуменюк, 
Г. Зубань, Г. Білецька, О. Козловський, частково, в контексті се-
міотичного коду мови та перекладу – Л. Вітгенштайн, Ю. Сте-
панов, В. Клос та ін. 

Метою статті є окреслення посутнього зв’язку між пошука-
ми сучасної науки про свідомість та доктриною православного 
енергетизму. 

Виклад основного матеріалу. Стосовно символічних вимірів 
та функцій свідомості, які включають в себе і релігійний, ми 
матимемо на увазі три парадигмальних підходи до цієї про-
блематики в сучасній науці. Під репрезентаціонізмом маємо 
на увазі традиційне уявлення про так званий наївний реалізм 
в епістемології, згідно з яким досвід свідомості людини не то-
тожний реальності як такій, а є лише її репрезентацією. При 
цьому принагідно до теми нашої роботи ми виходимо з уста-
леного у філософії кінця 20 ст. (Н. Гудман, Р. Рорті) уявлення 
про символічний характер конструювання реальності в свідо-
мості, що стосується не лише реальності релігії та мистецтва, 
але і наукової картини світу. Функціоналізм ми розуміємо в 
традиції сучасної філософії свідомості (Х. Патнем, Д. Деннет), 
за якою функціональна інтерпретація реальності як залежної 
від «ментального словника», що не вичерпується через феноме-
нальні якості об’єктів світу свідомості або фізичні події зовніш-
нього матеріального світу, постулює алгоритмічну структуру 
функцій обробки інформації мозком у межах свідомості. Тому 
функціоналізм гіпотетично долає опозицію свідомості й мате-
рії, оскільки функціональні стани та моделі можуть бути реа-
лізовані як у матеріальному субстраті (структури мозку), так і 
в концепціях власне онтологічних, таких, що передбачають іс-
нування духу, автономного онтологічного простору свідомості 
тощо. Нарешті релятивізм ми будемо розуміти як епістемоло-
гічний, такий, що заперечує абсолютний (тобто закритий і не-
порушний) характер філософських категорій наукової картини 
світу емпіричних сприйнять і чуттєвих уявлень. У цьому сенсі 
вихідною для нас є концепція «онтологічної відносності» В. Ку-
айна, за якою теорія виступає як сформульована система мови, 
а об’єкти, існування яких передбачає теорія, інтерпретують-
ся як референти мови, тобто реальність є те, що мова про неї 
стверджує, і навпаки, а референти термінів мови є об’єктами 
онтології цієї мови.
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Відзначимо, що стосовно всіх трьох означених теоретичних 
позицій релевантним є поняття символу – це можна сказати і 
про символічну інтерпретацію репрезентації реальності (сим-
волічний дейксис), і про символізм функціональних рядів (на-
приклад, у найбільш радикальній версії функціоналізму у філо-
софії свідомості – модульній концепції свідомості Д. Фодора), і 
символічну інтерпретацію об’єкта (референта), яка практично 
ототожнюється з буттям та існуванням в релятивізмі В. Куайна 
та Д. Девідсона. Саме тому філософема символу видається на-
разі не просто об’єднавчим концептом, а смислогенеративною 
моделлю (О. Ф. Лосєв), чи то ризоматичним об’єктом для смис-
лопородження культури (Ж. Дельоз), своєрідною «матрицею 
смислу», що дозволяє евристично проблематизувати наявне 
пізнавальне поле філософської антропології. Сучасний дослід-
ник з філософського факультету празького карлового універси-
тету (University of Hradec Králové) М. Палєчек [15] у своїй статті 
з промовистою назвою «Релятивізм та онтологічний поворот в 
антропології» констатує, що класична культурна антропологія 
та антропологія філософська зближуються наразі найбільше 
в царині онтологічної проблематики. Дистинкція між інтер-
претативною і когнітивною антропологією у межах маніфес-
тованого онтологічного повороту знімається в «розширеній 
людині», коли «об’єкти та дії в навколишньому середовищі 
правомірно розглядати як елементи моделі розуму» [15, с. 8]. 
Порівнюючи об’єкти свідомості та об’єкти зовнішньої реаль-
ності з бусинами на абаці, дослідник стверджує, що попередні 
репрезентаціоністські підходи до символіки в антропології, з 
точки зору їх значення, структури, прагматичної потужності 
тощо більше не функціонують, оскільки «символічне значен-
ня об’єкта не може розглядатися як дещо окреме, незалежне 
щодо самого об’єкта» [15, с. 7]. Ідеться практично про колапс 
(термін вживаємо в традиції квантової механіки, колапс хви-
льової функції як концептуальна метафора) об’єкта і симво-
лу. Знаменно, що це насамперед стосується об’єктів (мовних і 
предметних) релігійної свідомості, об’єктів віри, клас яких має 
тенденцію до необмеженого розширення за такої інтерпре-
тації, включно аж до понять, концепцій, доктрин і теорій на-
укової картини світу. Отже, якщо пізнання спирається на сим-
волічний фон, утворений речами-об’єктами-символами [15, с. 
11], то культура, а також етика й пізнання людини не є просто 
системою смислів, а сукупністю речей світу (що об’єднують фе-
номенальне, когнітивне, мовне, герменевтичне осмислення) та 
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відношень між ними [15, с. 14]. Важливою видається інтенція 
на таке розуміння смислу, за якого він виникає з мережі взає-
модій між людьми [15, с. 26], але при цьому інтерпретується не 
вузько функціоналістськи (як-от, наприклад, у Д. Фодора), а в 
оперті на онтологічний статус людських пізнавальних моделей 
(когнітивний аспект свідомості), феноменології сприйняття, 
герменевтики уяви, тобто на символічно-об’єктний ландшафт 
людської свідомості, а назагал – реальності.

Таким чином, заявлена тенденція в культурній антропології 
претендує на побудову нового прочитання онтологічної й епіс-
темологічної проблематики в контексті пошуків уже філософ-
ської антропології. Якщо ж мати на увазі сучасну інтерпретацію 
метафізики не як строго інтелігібельної дисципліни, присвяче-
ну вивченню буття як такого, а як науки, що головною своєю 
метою має опис людських концептуальних структур, то, влас-
тиво, ця тенденція стосується і метафізичного знання, причому 
взятого не вузько в межах сучасної англо-американської аналі-
тичної парадигми у філософуванні, а назагал – у всій західній 
традиції, включно з платонівською – онтологізуючою та арис-
тотелівською семіотичною інтенціями щодо сутності знака, ав-
густинівським ученням про символ («De doctrina christiana»), 
новочасовими й насамперед кантівськими інтенціями щодо 
інтерпретації простору між об’єктом або предметом позначен-
ня, символом і десигнатом, або гранично широко – смислом, 
що його продукує символічна епістемологія. Якщо знак (сим-
вол) і річ не обов’язково мають бути різними сутностями [12, с. 
28] і нам невідомо, яким чином одна річ пізнається через іншу 
(чи то логічний висновок, чи з’ясування зв’язку між референ-
том і знаком, чи просте заміщення знаком референта). Якщо 
дозволити собі, цілком у дусі сучасного філософського тренду, 
що його позначено як «нейрофілософія» (Т. Черніговская), ана-
логію між уже згадуваним семіотичним трикутником Огдена-
Річардса, що генетично походить від Ч. Пірса, та священним 
граалем когнітивної нейрофізіології – взаємодією в межах три-
кутника «нейрон – аксон – синапс» у так званій тригерній зоні, 
то стане зрозумілою складність окреслення механізму когнітив-
ної діяльності не виключно описово на рівні нейрофізіології, а з 
точки зору онтологічної і смислової проблематики. 

Спроби в оперті на філософему символу наблизитися до 
розуміння поняття свідомості, людини назагал, як уже зазна-
чалося, надзвичайно давні. Але наразі йдеться про постання 
символічної філософської антропології, в якій предикація сим-
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волічності тлумачиться не інструментально чи функціонально, 
але онтологічно. «Йдеться про модальність, на підставі якої лю-
дина вибудовує стосунки з будь-якою істотою, предметом, си-
туацією», – пише сучасний італійський дослідник Д. Наваррія у 
своїй роботі «Символічна антропологія» (2016) [7, с. 195]. Тобто 
символ відкриває приховані смисли речей не у вигляді фіксо-
ваного і формалізованого знання, яке є остаточним на певному 
етапі, нехай навіть довільно тяглої рекурсивної послідовності. 
Символ, символіка і символічне долучають людину до смислів, 
одночасно здійснюючи її, в прямому значенні – онтологізуючи. 
Символ – дзеркало самоздійснення. Саме тому те, що сучасний 
психоаналіз або такі його варіанти, як екзистенціальна чи когні-
тивна психологія (Р. Мей, В. Петровський, Б. Хеллінгер), інтер-
претують символічні практики як практики себе, саме себе, а не 
будь-якої умовної, постульованої в межах наукового або філо-
софського есенціалізму реальності, є доказом онтологізуючого 
потенціалу символіки (за ступенем універсальності та транс-
цендуючої потуги, насамперед – релігійної). Тому символіка в 
межах символічної антропології є способом вийти не лише за 
межі мови, а власне за межі граматики і структури, тобто про-
понує альтернативний раціонально-логічному та дискурсивно-
му спосіб схоплення смислу. Відомий заклик Л. Вітгенштайна 
«Не думай, а дивись» («Філософські дослідження», 66) наразі і 
є способом бути, тобто включитися в безкінечність символіч-
них рядів буття, як би ми його не інтерпретували: як простір 
свідомості, реальність культурних смислів, матеріальний світ 
об’єктів тощо. Продовжуючи нашу аналогію між семіотикою, 
символічною антропологією та нейрофізіологією, можна упо-
дібнити символічні ряди до нейронних мереж людського моз-
ку й гіпотетичного АІ – саме вони задають, сказати б, вихідний 
відкритий код монтажу, збирання реальності, тобто є тим, що 
уможливлює взаємодію свідомості (організованої в межах се-
міотичного коду мови, наприклад) та мозку, software та hard-
ware. У цьому сенсі, наприклад, релігійна символіка створює 
власну топологію реальності: «Така топологія приведе нас про 
мислення про Бога особистісного, а не концептуального; про 
Бога, що співвідноситься з нами через ікону та просопон (грец. 
обличчя – П. К., О. К); про Бога, що перебуває в темпоральності 
кайрос (грец. момент – П. К., О. К.) і раптово являє себе в мо-
мент ейксафнес (грец. раптово – П. К., О. К.). Про Бога, що піз-
нається скоріше доксологічною мовою хвали та музикою піс-
неспіву, ніж систематичним логосом і теологією. Нарешті, про 
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Бога, який торкається нас і скандально запрошує нас торкатися 
його – і в цьому перехресті доторку відкривається зовсім новий 
вимір пізнання, в світлі якого безсило в’яне провалля суб’єкт-
об’єктного дуалізму, розрив між Собою та Іншим» – пише 
сучасний грецький вчений клірик Джон Пантелеймон Манус-
сакіс [5, с. 20]. І тут ми подибуємо на концептуальне наближен-
ня фундаментальної для української православної теологічної 
традиції доктрини енергетизму до окреслених сучасних інтер-
претацій символа символіки, насамперед, релігійних.

Зв’язок між грецькою традицією ісіхазму – енергетизму 
та творчістю українського першорозуму (М. Вінграновський) 
Г. С. Сковороди прослідковується насамперед через концепт 
і філософему «символу, або складки», за визначенням самого 
філософа Властиво, стилістика філософа в сучасному контек-
сті може передбачати множинні інтерпретації цього поняття, 
особливо з урахуванням відсутності усталеної теорії символу в 
сучасній гуманітаристиці. Наприклад, символ може розуміти-
ся як топологічне ціле, складене з частин, які між собою пере-
бувають у складній взаємодії, або як супераддитивна структу-
ра, що утворює цілісний контекст сприйняття та розуміння, 
поєднуючи, таким чином феноменологічний та онтологічний 
аспекти пізнання. Символ, на нашу думку, приймається Сково-
родою саме в містичній традиції як місток між раціональним 
та ірраціональним, засіб трансцензусу, своєрідний додатковий 
смисловий вимір реальності (згадаймо третій світ Сковоро-
ди – світ символів, Біблію), але не тільки. Символ функціонує 
як смислогенеративна модель (О. Ф. Лосєв), але при цьому він 
ще й створює власний простір, не обмежуючись лише дено-
тативними та сигніфікативними функціями (як зауважував 
о. П. Флоренський, «символ світить власним світлом» [12, с. 
79-129]. Цей простір є простором людського розуміння (гусер-
лівський «горизонт смислів»), інтерсуб’єктивності та діалогу і є 
важливим для пошуків теології та філософської антропології. 
(М. Гайдеггер, М. Бубер, О. Розеншток-Хюссі, П. Тілліх, Х. Ян-
нарас, Х. Субірі, Д. Бонхьоффер – цих мислителів 20 ст. доречно 
згадати в даному контексті).

Підхід Сковороди до створення цілісної картини світу, який 
отець Г. Флоровський визначив як «платонізуючий символізм», 
на нашу думку, не в останню чергу визначався тим, що символ 
як мовний знак (назагал) водночас використовувався ним у пи-
саннях як така конструкція, що мала енергейний характер. Світ, 
явлений символом, згорнутий у ньому, водночас є і його влас-
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ною, символа, сутністю, тобто символ виступає і як здійснена 
ентелехія речі (у традиції аристотелівської логіки – як предмету 
думки), і як смислова перспектива багатоманітності речей сві-
ту, що, за «пірамідою форм» Стагірита, вказує на першодвигун, 
на «філософського бога» античної класики. Тому енергейність 
символу у Сковороди ми розуміємо як розгортання життєво-
го служіння та створення екзистенційно-вербального, складно 
структурованого наративу, спробу «старчиком» (М. Попович) 
Григорієм «розізначити знак», «втікаючи від світу», який «ло-
вив» філософа, насправді наздоганяти його, щоб узяти в обійми, 
досягти істинного, справжнього буття (М. Гайдеггер), вийти за 
межі раціональності і мови, задля досягнення повноти, «доско-
налої радості» («Квіточки» Франциска з Ассізо, 8) водночас без 
використання радикальних форм такого виходу. Властиво, це 
царина життєвого служіння, духовної практики та філософ-
ської антропології. Недарма центральним і фундаментальним 
для Сковороди є філософема і символ любові (О. Ф. Лосєв пря-
мо виводить такий стан речей з платонівського еросу в «Симпо-
сії») – «все минає, і нічого не зостається… Все минає, але не Бог 
і не любов» [10, с. 321] – згадаймо знамениту поезію Сковороди. 
Загалом, якщо сутність Божа не пізнавана, згідно з апофатичною 
традицією, а тварний світ пізнаваний, оскільки даний людині, 
то нетварні енергії, що їх постулює ісіхазм та Григорій Палама, 
як видається, обумовлюють символічний характер створення 
людиною форм власної культури, оскільки останні вказують на 
причетність енергій до сутності, а отже, на проблематику те-
офанії та, частково, теоандрії, тобто, гранично схематизуючи, 
символ виступає як межа раціонального мислення-пізнання, 
чуттєвого сприйняття-пізнання та форма містичного досвіду 
(яка, можливо, поєднує перші дві форми досвіду. Через сим-
вол нетварна енергія творіння реалізує себе в людині, здійсню-
ючи її причетність до Бога і до Творіння, і людина відбувається 
в символі через генерування смислів, діяльність, що о-світлює 
(якщо дозволено буде використати гайдеггерівську стилістику 
та неоплатонічний символ світла-Єдиного) світ людини, умож-
ливлюючи розуміння та власне продукування смислу. (До речі 
таке енергейне тлумачення символу суголосне і водночас чи не 
протилежне концепції signature rerum, знаковості речей, що 
виникла в західній теологічній та містичній традиції (Аврелій 
Августин, Парацельс, Я. Бьоме) Коли в третій частині другої 
«Тріади на захист священнонімотних» («Про божественне світ-
ло» [6, 2.3.20]. Г. Палама говорить про енергії, спільні для духу 



47

Богослів’я і філософія

і тіла людини, а також про те, що слова, не причетні до енергії, 
не є цільними, істинними, звертається також до поняття смис-
лу, можемо припустити, що символічне, символіка і символ 
можуть розумітися ні в якому разі не як просто знаки, але як 
така форма представленості Божої енергії у тварному світі що 
є сутнісною, через яку людина в своєму існуванні долучається 
до буття. Показово, що на початку другої тріади Палама гово-
рить про відмінність «зовнішніх» наук від «істинного знання», 
яка полягає якраз у тому, що останнє скероване на пізнання не-
тварних енергій, світла Фавору, а перші лише на каталогізацію 
і систематизацію створеного. Найбільш ілюстративними для 
наведених міркувань є тексти Г. С. Сковороди «Суперечка біса 
з Варсавою» та «Боротьба архистратига Михаїла з сатаною про 
це: легко бути добрим». У них традиційний алегоризм Сково-
роди переходить у глибоку християнську символіку: «… Де-
мон. Що таке закон розуму? / Варсава. Тихе світло святої слави 
безсмертного отця небесного… Образ постаті його, йому слава 
навіки. Амінь» [11, с. 88]. 

Г. Палама писав: «Войовничі проти подібного просвітлен-
ня та світла кажуть, що всі світла, явлені від Бога святим, суть 
символічні примари, натяки на якісь нематеріальні і умосяжні 
речі, мінливі і уявні бачення, залежні від обставин. Вони зводять 
наклеп на Діонісія Ареопагіта, що той нібито висловлюється 
згідно з ними, хоча святий ясно говорить, що світло, що осяяло 
учнів в божественному Преображенні, «найяскравішим блис-
ком» безперервно і нескінченно осяватиме в майбутньому сто-
літті нас як «завжди сущих з Господом», за обітницею (1 Фес. 4, 
17). Хіба вічносуще, у власному сенсі суще, незмінно суще, най-
яскравіше і божественне світло не піднімається над усіма симво-
лами і натяками, які видозмінюються від випадкових обставин, 
виникають і зникають, то існують, то не існують, вірніше іноді є, 
а у власному розумінні слова абсолютно ніколи не існують?» [9, 
2.3.20]. Природно припустити, що тут Палама розрізнює семіо-
тично-предметну, Арістотелеву традицію інтерпретації симво-
ла, та Платонічно-неоплатонічну, есенціалістську, онтологізую-
чу за природою. Світло явлене символом, чи посередництвом, 
за допомогою, символа. Тому символ енергейний, оскільки 
належить до діяльності о-світлення, просвітлення людини (як 
не згадати Гайдеггерове тут-буття людини як «просвіт» буття, 
через який вона пізнає себе. Просвіт даний у мові, речах, що 
символічні для людини не рекурсивно, а онтологічно.), є при-
четним до нетварних енергій. Тому і припускаємо, що символ і 
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символіка «монолітизують» три світи та дві натури Сковороди 
завдяки енергейності своєї природи, скерованої на пізнання як 
здійснення сутності, здійснення причетності до Єдиного, а не на 
маніпуляції з поняттями, інтелігібельними конструкціями умо-
виводів, дефініціями та дескрипціями.

Таким чином, йдеться про спосіб означування й існуван-
ня сутності, наявного, мисленого та сприйманого, генерацію 
смислів, комплекс проблем, фундаментальний для всієї євро-
пейської філософської й теологічної (тією мірою, якою тео-
логія прив’язана до пояснення і трансляції смислів, до сфери 
комунікації, до мови) традиції. Якщо символ, символіка і сим-
волічне можуть набувати предикації енергейності (принагід-
но до Сковороди – мовна символіка та метафорика, вплетена 
в тканину його текстів, особиста міфологія, спосіб життя), то 
можна говорити про те, що людське існування і його самоос-
мислення людиною (включаємо сюди сприйняття, мислення, 
переживання, весь фанерон (Ч. С. Пірс), весь зміст свідомості) 
належить до повноти Божого буття як модус його репрезента-
ції. Звісно, слід згадати традицію європейської філософії від ді-
алектичної тріади Прокла через концепцію абсолютного духу 
Гегеля і до, наприклад, етики свободи Х. Яннараса. Йдеться про 
те, що вербальна та ейдетична символіка, породжуючи смисл, 
онтологізує людину, актуалізуючи в ній здатність сприйняти і 
помислити (нехай одномоментно, в плотінівському розумінні – 
екстатично) Божу сутність і свою до неї причетність. У цьому 
контексті заувага О. В. Марченка про те, що життя Г. С. Ско-
вороди є служінням, «позахрамовою літургією» [6], видається 
надзвичайно точною, оскільки, як таїнство перетворення хліба 
і вина (годі доводити – символічне за своєю природою) творить 
літургію, так символіка вербального, соматичного, психічного 
життя людини імпліцитно містить у собі подібний потенціал. 
Відомо бо, що дух Божий віє, де хоче (Іоан, 3. 8) і усіляке дихан-
ня славить Господа (Пс. 150, 6), що є запорукою й обіцянкою 
свободи для людини, свободи, що може бути отримана через 
символ, сприйнятий та тлумачений як енергейний. І дійсно, 
можна припустити, що лише символіка, тлумачена енергейно 
і так само пережита в якості містичного досвіду, якраз і здій-
снює для людини можливість виходу за межі сфери раціональ-
но окресленого, до Віри та світла Його. 
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Історія Древньої Церкви є 
багатогранна та розмаїта як 
за подіями, так і за постатя-
ми, що відіграли свого часу 
доленосну роль в формуванні 
церковного передання. Одне 
з таких місць належить бого-
словським суперечкам щодо 
сприйняття рішень Халки-
донського собору 451 року 
церковною повнотою і тієї 
участі, яку взяв у вирішенні 
цих проблем один з найвідо-
міших візантійських імпера-
торів св. Юстиніан І Великий. 
Увага до такого давнього за 
часом періоду як 6 ст. акту-
альна і дотепер, оскільки ті 
віровизначальні істини, які 
були сформовані в той час і 
до тепер визначають відпо-
відь на древнє запитання «як 
ти віриш?» Тим більше, що 
богословській складовій ді-
яльності Церкви в 6 ст. при-
свячено не так багато уваги, 
в основному через брак пе-
рекладу творів церковних 
мислителів означеного часу. 
Звідси метою даної статті 
буде ознайомлення читача з 
одним епізодів полеміки між 
православними та єретиками 
монофізитами й оригеніста-
ми щодо рецепції і витлума-

Протоієрей Костянтин ЛОЗІНСЬКИЙ

УЧАСТЬ СВЯТОГО ЮСТИНІАНА В 
БОГОСЛОВСЬКИХ СУПЕРЕЧКАХ ЩОДО 

ОРИГЕНІЗМУ І СПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВ 
ХАЛКИДОНСЬКОГО СОБОРУ 451 РОКУ

У статті йде мова про роль св. Юс-
тиніана І Великого у справі утвер-
дження догматичних визначень 
Халкидонського собору в полеміці з 
монофізитами та оригеністами. 
Для успішного подолання монофізит-
ського розколу святому імператору 
було потрібно не тільки захистити 
богослів’я св. Кирила Олександрій-
ського але й подолати проблему 
оригенізму, як богословського на-
пряму, що виник в 6 ст. і також був 
пов’язаний з христологічними питан-
нями навколо двох природ.
Ключові слова: св. Юстиніан, Ори-
ген, монофізити, едикт, природа, 
Церква, собор, христологія.

_____

Archpriest Kostiantyn LOZINSKYIA

PARTICIPATION OF ST. YUSTINIAN IN 
THE THEOLOGICAL ARGUMENTS  ON 
ORIGENISM AND ACCEPTANCE OF THE 
CHALKIDON COUNCIL RESOLUTIONS 
OF 451 
The article deals with the role of St. 
Justinian and the Great in affirming 
the dogmatic definitions of the 
Chalcedon Cathedral in a controversy 
with monophysites and orientalists. To 
successfully overcome the monophysite 
split, the holy Emperor needed not only 
to protect the theology of St. Cyril of 
Alexandria, but also to overcome the 
problem of Origenism, as a theological 
direction that arose in the 6th century. 
and also was related to the christological 
issues around the two natures.
Keywords: St. Justinian, Origen, 
monophysites, edict, nature, church,
 cathedral, christology.
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чення богословських істин проголошених на Халкидонському 
соборі й у творах св. Кирила Олександрійського. 

Джерельною базою для написання статті послужили ряд 
творів св. Юстиніана І такі як: «Другий декрет. Сповідання віри 
проти «трьох глав» та «Послання імператора Юстиніана до свя-
того собору про Феодора Мопсуетського і про інших. Типос» 
[15, 16]. Для кращого розуміння суті проблеми було викорис-
тано праці авторитетних дослідників історії та богослів’я Древ-
ньої Церкви минулого та сучасного часу [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11].

Богословські проблеми з якими зіштовхнулася Православна 
Церква в 6 ст. мали своїми витоками рецепцію рішень 4 Вселен-
ського собору в Халкидоні. Торжество православ’я яке відбулося 
в 451 році утвердженням нової христологічної термінології про 
«дві природи» в Христі Ісусі традиційно не принесло довгоочіку-
ваного миру церковній повноті. Олександрія була незадоволена 
не тільки богословською поразкою але й черговим принижен-
ням кафедри 28 правилом яке до речі категорично не сприйняв 
Рим. Монофізитські суперечки з чисто богословського рівня пе-
ремістилися на політичну палітру життя Візантійської імперії, 
що загрожувало для Константинополя політичними потрясін-
нями та можливою втратою територій. Підтвердженням чого є 
сумні для імперії наслідки правління Зинона (474 – 491) через 
його «Енотикон» та поразку у війні з вандалами. Ситуація змі-
нилася з приходом до влади імператора Юстиніана, який прого-
лосивши курс на відновлення православ’я розпочав реставрацію 
імперії. Втім для того щоб консолідувати всі державницькі сили 
йому було потрібно подолати кризу віросповідання, пояснив-
ши рішення попереднього Вселенського собору в дусі богослів’я 
св. Кирила Олександрійського, щоб позбавити опонентів Пра-
вославної Церкви їх аргументації. Така титанічна діяльність на 
богословській царині імператора викликала нерозуміння в час-
тини його сучасників, що пізніше переросло ледь не в звинува-
чення в не православності самого Юстиніана.

Втім беззаперечним і авторитетним свідченням вірності ім-
ператора Православній Церкві та її вченню а також його вели-
ких і богословськи правильних пошуків є гімн, написаний ним 
в 535 р. «Єдинородний Сину», що співається за Літургією до 
сьогодні. В перший рік свого самостійного правління св. Юсти-
ніан видав цілком православний закон «Про Всевишню Трой-
цю і кафоличну віру», яким відкрив поле для дискурсу щодо 
визнання халкидонських постанов монофізитами, включивши 
до цього закону теопасхитську формулу [15, p. 6 – 7]. 
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Декрет був написаний в двох частинах, в першій, імператор, 
торкаючись загальних положень церковного віровчення пояс-
нював теопасхитську формулу про те, що Христос постраждав 
на хресті, а в другій анафематствував Несторія, Євтихія та Апол-
лінарія. Це було викликано необхідністю пояснити богослів’я 
святого Кирила в контексті Халкидону, вибивши таким чином 
грунт зпід ніг монофізитів, які в основному спиралися на кири-
лівську «одну природу». Анафематствування несторіанства, яке 
проголошувало Христа людиною, міафізитства Євтихія, антро-
пологічного мінімалізму Аполлінарія – були необхідними пе-
редумовами для подолання розділення між самими східними, 
закладаючи передумови визначень рівня Вселенського собору.

Споглядаючи початок такої бурхливої діяльності царя, не 
можна не зрозуміти того напруження, яке охопило богослов-
ські уми імперії в 6му ст. Тим більше дивною виглядає така собі 
«традиційна» сентенція, притаманна більшою мірою світським 
візантологам, в якій стверджується, що об’єднання з монофі-
зитами було необхідним лише через їхню велику кількість, що 
монофізитство – це розкол, а не єресь, і нарешті хитросплетін-
ня догматичних суперечок Халкидону були не зрозумілі самим 
сперечальникам [12, c. 294].

У суперечках навколо Халкидону Юстиніан брав безпосеред-
ню участь, беручи ініціативу в свої руки як наприклад в супе-
речці про вчення Оригена, через його погляд на те, яку людську 
природу прийняв Син Божий. Проблема оригенізму, що охо-
пила Палестину призвела до церковного розриву між Анти-
охією та Єрусалимом. Точні обставини виникнення цих супер-
ечок зрозумілі не до кінця, хоча ми знаємо, що навколо вчення 
Оригена точилися суперечки вже з 3го століття. З одного боку 
його твори користувалися прихильністю таких великих Отців, 
як Іоан Золотоустий, Григорій Ниський, з іншого боку такі ве-
ликі богослови, як Петро Олександрійський, Епифаній Кипр-
ський та блаж. Ієроним громили оригеністів звинувачуючи їх 
мало не в язичництві. Плутанину в суперечки навколо вчення 
Оригена внесло те, що йому стали приписувати ідеї деяких 
його послідовників, які тяжіли до гностицизму – головним зви-
нуваченням висунутим проти оригеністів було те, що вони ніби 
проповідували переселення душ і теорію апокатастасису.

Богослів’я Оригена було суперечливим за його життя і за-
лишалося таким з того часу. Він спробував висловити зміст біб-
лійної віри в термінах, зрозумілих сучасним йому інтелектуа-
лам, які виросли в традиціях неоплатонізму. Також скажемо, 
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що без його впливу досягнення великих каппадокійців були 
б неможливі. Але такі ідеї Оригена, як «вічне творіння» Богом 
світу, душ, їхнє передіснування, кінцеве загальне відновлення 
всіх (апокатастасис) і багато чого іншого, ніяк не могли поєд-
натися з православною традицією. Більше того, в тріадології 
Ориген вводив субординаціонізм, а його христологія була тісно 
пов’язана з вченням про світ і людину. Відомо, що він не при-
ймав термін «єдиносущний», який згодом буде визнаний ціл-
ком православним на соборі 325 р., тому Син Божий уявлявся 
цим вчителем чимось подібним до Розуму в неоплатоніків, бу-
дучи якоюсь множиною або Премудрістю, яка споконвіку збе-
рігала в собі план творіння світу [11, c. 102 – 105].

Звідси світ вічно співіснує Богу, вважав Ориген, і всі створе-
ні духи існують в Ньому як неподільна одиниця, оскільки роз-
ділення пов’язане з віддаленням від Бога. У міру віддалення 
від Бога створений розум охолоджується і перетворюється на 
душу. Втілення душ – покарання за їх віддалення від Бога.

Лише один створений розум не відпав від Бога, предвічно 
з’єднавшись з Богом Логосом, він втілився на землі від Діви 
Марії [1, c. 123]. Така думка Оригена випливала з буквального 
прочитання ним місця зі Старого Завіту (Повт. 4: 24) де Бог на-
зивається вогнем. Тому ті, хто відпадає від Його любові, вважав 
Ориген, охолоджуються, оскільки віддаляються від свого Твор-
ця – душа (ψιχή) походить від (ψιχέω) охолоджувати. 

Саме це знайшло своє відображення в богослів’ї Аполлі-
нарія – в його так званому «антропологічному мінімалізмі». 
Хресна Жертва не унікальна, оскільки може бути повторена 
Христом, коли Він втілиться в інших еонах. Звідси, як наслі-
док, Ориген допускав перевтілення інших людей. За Ориге-
ном духи, що відпали від Бога втілюються не тільки в людські 
тіла, але і в тварин, і в небесні світила. Таким чином творіння 
світу (καταβολή – зведення) зачепило падших духів, які разом 
з зодягненими в матерію невинними творіннями (зорі, сонце, 
місяць) поєдналися з ними. Спасіння полягає в поверненні 
до Бога, яке Ориген розуміє як позбавлення від плоті. Хоча у 
воскресінні буде якась тілесність, це буде зовсім нова, тонка, 
«сферична» форма тіла.

А після певного періоду скінчаться муки засуджених нечести-
вих людей і демонів, і відбудеться загальне відновлення «їх в попе-
редньому стані» [13, c. 57]. На думку авторитетних православних 
богословів, якби Ориген у свій час чітко й однозначно висловився 
за єдиносущність Сина Отцю, то в Церкві не виникло б жодних 
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суперечливих думок щодо нього самого і взагалі не було б догма-
тичних суперечок, якими так прославилося 4 ст. [11, c. 103].

Ориген зберігав широку популярність серед ченців, особ-
ливо через свого послідовника Євагрія Понтійського, проте 
був неодноразово засуджений, останній раз на Олександрій-
ському соборі (400 р.) під головуванням Феофіла Олександрій-
ського [3, c. 168].

Що стосується оригенізму, то після видання справжніх тво-
рів Євагрія Понтійського вже не можна говорити, що Юстиніан 
у своєму засудженні Оригена й оригенізму – спочатку указом, а 
потім на соборі 553 р. боровся з привидом.

Що ще цікавіше, між проблемою оригенізму і христологіч-
ною проблемою 6го ст. існував прямий зв’язок. Можливо, на-
віть, що участь оригеністів в суперечках навколо Халкидону 
підлила олії у вогонь добре відомих заворушень, вчинених чен-
цями в монастирі святого Сави в Палестині, і привернула увагу 
громадськості та імператора до вчення Оригена.

Усі головні елементи оригеністського міфу у Євагрія збері-
гаються. Історія гріхопадіння і спасіння повністю відповідає 
думкам Оригена про розділення Єдиного на окремі «уми», ко-
жен з яких досяг свого ступеня деградації. Ці ступені деградації 
(до ангелів, людей, бісів ...) змінюються залежно від того, як да-
ний розум прожив своє чергове життя. Втілення і взагалі жит-
тя в матеріальному світі – це виправне покарання для «умів», 
які відпали від Єдиного і тому стали не «умами», а «душами». 
Саме творіння матеріального світу було наслідком гріхопадін-
ня, оскільки необхідно було створити для відпалих «умів» такі 
умови, в яких вони могли б виправитися.

Життя в плоті триватиме стільки часу і стільки разів, скіль-
ки це буде потрібно для остаточного виправлення кожного 
«розуму». Єдиний «розум», який не відпав – Христос; Йому і 
належить звершити спасіння всіх інших. Христос втілився для 
спасіння решти «умів», незважаючи на те, що сам Він не був 
змушений це робити, оскільки Він не грішив. Справа спасіння 
«умів» закінчиться спасінням їх усіх, тому навіть пекельні муки 
є тільки посередником і тимчасовим станом, тому вони тра-
диційно іменуються «відновленням всього» – «ᾀποκατάστασις 
πάντων» [8, c. 153 – 154].

В 5-му ст. пристрасті навколо Оригена стихли, але ориге-
нізм продовжував жити і впливати на чернече середови ще. 
На початку 6го століття оригеністи з’явилися у Великій Лаврі 
преподобного Савви Освяченого. Відомо, що в 531 р. великий 
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палестинський подвижник, який зіграв неоціненну роль у пе-
ремозі Халкидонського християнства в Палестині, преподоб-
ний Сава Освячений, у віці 92 років прибув до Константино-
поля просити допомоги жертвам самарянського повстання, а 
також поскаржитися на заворушення, які чинили в його Лаврі 
ченціоригеністи. Частина їх навіть від окремилася і створила 
свій монастир – Нову Лавру. Сьогодні можна точно сказати, 
що в системі Оригена приваблювало оригеністів 6го століття. 
Палестинські ченці розділилися на ісохристів і протохристів. 
Ісохристи, крайні оригеністи і послідовники Євагрія, стверджу-
вали, що Христос, згідно з їхнім вченням, такий самий «розум» 
як і всі інші «уми» і, що при загальному воскресінні всі стануть 
«рівними Христу» – цей висновок, дійсно, прямо випливає з ан-
тропологічних і христологічних думок Оригена. Протохристи, 
мабуть, говорили не стільки про апокатастасис, скільки про пе-
редіснування душ і, перш за все, про наперед існування душі Іс-
уса, як «першого творіння», стверджуючи, що подвижники до-
сягають первісного райського стану. Неважко зрозуміти, чому 
ці ідеї могли поширюватися саме в чернечому середовищі; з 
них природно випливають висновки практичного характеру – 
якими можуть бути шляхи аскетичного подвигу [14, c. 28].

Після смерті святого Савви, яка сталася через рік після його 
візиту в Константинополь, оригеністи спробували взяти штур-
мом його Лавру, сильно покалічивши багатьох її на сельників. 
Деякі з них почали виступати проти Антиохійського патріар-
ха Єфрема, який на соборі 542 року вперше засудив оригеніс-
тів. За підтримки єпископів Леонтія, Доміціана Анкирського 
і Феодора Кесарійського голова лаврських оригеністів Нонн 
зажадав від Єрусалимського патріарха Петра викреслити з 
диптихів ім’я Антиохійського патріарха Єфрема. Ця вимога 
викликала величезне хвилювання у православному світі. Си-
туацію ускладнювало те, що через придворних ієрархів, а та-
кож Леонтія Візантійського, відомого вченого 6го ст. оригеніс-
ти знайшли доступ до імператора і здобули вплив в столиці. 
Найвідоміший серед них, Феодор Аскида, лідер ченців Нової 
Лаври – був в 537 р. обраний єпископом Кесарії Каппадокій-
ської став придворним ієрархом, пізніше взявши участь в ро-
боті 5го Вселенського собору. До речі історики Церкви тради-
ційно наполягають на тому, що автором проекту засудження 
«трьох глав» був саме Феодор Аскида, який запропонував засу-
дити ще раз несторіанство, а від так примирити монофізитів з 
православними [3, c. 387; 7, c. 249; 4, c. 186].
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Говорячи про боротьбу святого Юстиніана з оригенізмом, іс-
торики також часто плутають богословські погляди двох Леон-
тіїв, з’єднуючи їх разом [6, c. 153]. Леонтій Візантійський, ори-
геніст, який дійсно сповідував наперед існування душ вчив, що 
душа і є людською природою, бо матерія – тіло, є наслідком 
гріхопадіння. Ця думка однаково стосується і людської душі 
Христа, з тією лише різницею, що Його душа була єдиною, яка 
ніколи не відпадала від Бога і, отже, ніколи не була поділеною 
чи роздробленою через гріх. Але жодної інформації в істориків 
про Леотія оригеніста, як про письменника 6го ст. не залиши-
лося, хоча його твори набули великої популярності і поширен-
ня. Інший Леонтій, якого іноді називають ще Схоластиком, що 
вказує як на його вченість, так і можливо на рід занять – ад-
вокатуру, спочатку був прихильником несторіанства, але по-
вернувся на правильний шлях під впливом монашествуючих. 
У його творах не тільки немає оригеністичних мотивів, але 
прямо і рішуче відкидаються нечестиві думки Оригена: троїч-
ній субординатизм, наперед існування душ, апокатастасис та 
ін. Його книги «Проти несторіан та євтихіан» і «30 глав проти 
Севіра» присвячені поясненню христологічних термінів, про-
понують позитивне розкриття православного вчення, зокрема, 
з питання про страждання і смерть Христа. Перш за все, автор 
прагне до твердого і точного визначення основних понять, чого 
вимагав від нього сам час. Необхідно відзначити, що своє бо-
гословське сповідання Леонтій прагне обгрунтувати не стільки 
шляхом «природного міркування», скільки свідченням Писан-
ня і Святих Отців. У полеміці між православними та монофізи-
тами саме йому вдалося зробити своєрідній термінологічний 
прорив – увів ши новий термін «воіпостасність», використаний 
богословами, які відстоювали єдність святого Кирила та Халки-
дону. Воіпостасність як реальність присутності іншої іпостасі 
є одним з можливих випадків єднання або взаємодії природ. 
Згідно з Леонтієм, втілення Слова є таїнством і тайною, і разом 
з тим, з усіх таємниць саме воно явлене «у природній видимос-
ті» – в історичному образі Боголюдини. У Христі нероздільно 
відкривається і споглядається подвійність. Він є Бог і люди-
на, «досконалий» Бог і «досконала» людина, «Один від Святої 
Тройці» і «один з нас». Так відкривається спорідненість при-
род, яка не усувається єднанням. Збереження подвійності або 
перебування природ у єднанні без зміни в їхніх «природних 
властивостях» зовсім не послаблює єдності. У єднанні Христос 
є Єдиним, залишаючись однією іпостассю або особою. Саме 
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у цій іпостасі відбувається єднання, в неї приймається і уособ-
люється людське єство, при цьому Божественна іпостась зали-
шається простою і незмінною, як і до з’єднання [14, c. 77 – 81]. 
Цю ідею святий Юстиніан засвоїв і використав у своїх творах 
захищаючи халкидонські визначення.

Взагалі імператор, полемізуючи з єретиками, велику ува-
гу приділяв термінології як такій. У своїх едиктах, коли йде 
мова про Несторія чи монофізитів, Юстиніан бере до уваги 
навіть тонкі богословські нюанси вказуючи на те, що розумі-
ють під визначенням «природа», «особа», «спосіб єднання», 
«іпостась» – ті, хто протиставляє своє богослів’я Кафоличній 
Церкві. Найбільш дослідженою в писаннях святого Юстиніа-
на є формула «одна природа Бога Слова втілена», відстоюючи 
яку, як православну, він справедливо вказує, що вона за своєю 
суттю є аполлінаризмом. Але святий Кирило розумів її по 
православному, і тому поєднуючись з халкидонськими визна-
ченнями вона може цілком подолати недосконалість єретич-
ного богослів’я, пояснив ши втілення Божественної природи 
в людській. Загальний висновок Юстиніана стосовно застосу-
вання тих чи інших термінів наступний: термінологія сама по 
собі має вторин не значення. Потрібно залишатися «зі спасен-
ним благочестивим розумом, (той, хто) сперечається з при-
воду імен, складів чи слів і відокремлюється від Святої Божої 
Церкви, через те, що ніби не у ділах, а лише в іменах та словах 
полягає наше благочестя; (то) така особа, радіючи із розколів 
(у думках), дасть відповідь за себе саму, за обманутих і тих, хто 
буде введений в оману перед величним Богом і Спасителем 
нашим Ісусом Христом у день суду» [16, col. 1035].

Отже, рішення христологічної проблеми прийняте святим 
Юстиніаном і «неохалкидонітами» полягає в запереченні того, 
що святий Кирило і Халкидон виключають один одного, і в 
підтримці інтерпретації одного за допомогою іншого. Відпо-
відно до їхньої думки поняття «одна іпостась», вжите в халки-
донському визначенні, означає не те, що Феодор Мопсуетський 
і Несторій мали увазі під «prosopon (особою) єднання», але 
те, що Кирило мав на увазі під «однією природою» [9, c. 82], 
або складною іпостассю. Отже, термінологія святого Кирила, 
включаючи вираз «одна природа Бога Слова втілена», повинна 
була зберегти свою цінність навіть після Халкидону в антинес-
торіанському контексті, тоді як халкидонська формула про «дві 
природи» була потрібна для про тидії монофізитству Євтихія. 
Прагнення Юстиніана вважати богослів’я Кирила і Халкидон 
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єдиним безперервним і послідовним розвитком христологіч-
них концепцій було від повіддю таким монофізитським авто-
ритетам, як Філоксен і Севір, і крім того, відбирало у монофі-
зитів монополію на православ’я Олександрійського святителя.

У 531 – 543 р. оригеністська христологія сприймалася на сам-
перед як відродження екзегетики Феодора Мопсуетського. Дій-
сно, для оригеністів людська природа Христа, Його душа відріз-
нялися від Логосу не менше, ніж душа будьякої людини, і, отже, 
у Христі не було особливого «іпостасного єднання». Побоюю-
чись впливових покровителів оригеністів і усвідомлюючи їхню 
неправоту, Єрусалимський патріарх Петро таємно закликав ар-
хімандритів Великої Лаври і монастиря святого Феодосія – Гела-
сія і Софронія, звелівши їм скласти твір проти розкольників, до 
якого б додавались прохання про збереження в диптихах іме-
ні Антиохійського патріарха Єфрема. Цей твір патріарх послав 
імператору Юстиніану, додавши до нього особисте послання, в 
якому детально описав усі беззаконня оригеністів. Константино-
польський патріарх Мина, а особливо представник Римського 
папи Пелагій гаряче підтримали звернення насельників Лаври 
святого Сави. Таким чином, Юстиніан і його радники водно-
час відкрили для себе, що оригенізм, як варіант антиохійського 
богослів’я, не може знадобитися для христологічних суперечок і 
що взагалі він несумісний з Переданням Церкви.

В 543 р. у Константинополі відбувся помісний собор під 
головуванням Мини, на якому був засуджений сам Ориген й 
оригенізм як єресь в цілому [17, p. 221]. Соборному засуджен-
ню Оригена передував трактат, написаний проти нього самим 
імператором (543) з детальним поясненням всіх помилок цьо-
го великого вчителя. Святий Юстиніан, розумів, що філософія 
Оригена не просто суперечить Священному Писанню і Цер-
ковному Переданню, але спотворює головне – вчення про Бога. 
Тому в своєму творі він протиставив йому біблійне вчення про 
одночасне створення тіла і душі, з яких складається людина, і 
зазначив, що вчення про співвічність світу з творцем стверджує 
залежність Бога від нього та Його обмеженість. 

І хоча іноді стверджують, що 5 Вселенський собор взагалі не 
займався питанням Оригена, і, тому не можна вважати його 
засудженим вищою церковною інстанцією, але в 11 анафема-
тизмі собору Ориген анафематствується слідом за Несторієм 
та Євтихієм. «Якщо хто не анафематствує Арія, Євномія, Маке-
донія, Аполлінарія, Несторія, Євтихія і Оригена з нечестивими 
їх творами і всіх інших єретиків, які були засуджені і піддані 
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анафемі Святою Кафоличною і Апос тольською Церквою, і свя-
тими згаданими вище Соборами, і тих, які думали або дума-
ють подібно до вказаних вище єретиків, залишаючись в своєму 
лукавстві до смерті; тому нехай буде анафема» [ 5, c. 472]. Також 
про засудження Оригена говориться в «Пасхальній хроніці» під 
552 роком: «після консулату Флавія Василія відбувся Констан-
тинопольський собор проти безбожних, нечестивих, нечистих, 
чужих для християнської релігії поганських догматів Оригена, 
Дідима та Євагрія, богоборців, і безбожного Феодора, і його 
юдейських послань, і нечестивого листа до Мара перса, який 
приписують Іві, безглуздих листів Феодорита проти 12 глав Ки-
рила – святішого отця нашого і вчителя» [18, col. 664].

Як вважають дослідники, про Оригена йшла мова на нео-
фіційних засіданнях собору. Втім, ці історичні деталі не мають 
принципового значення, оскільки 6 Вселенський собор повто-
рив осудження Оригена, додавши до його імені імена Дідима 
і Євагрія, це саме засудження повторив і 7 Вселенський собор 
[2, c. 47 – 48]. Від себе додамо, що засудження Оригена все ж 
було необхідним засобом для стабілізації церковного життя Ві-
зантії. Поперше, особиста участь святого Юстиніана у цій спра-
ві була обумовлена тим становищем, яке він займав як право-
славний імператор; подруге, це було необхідним прецедентом 
для припинення подальших фальсифікацій у богослів’ї; потре-
тє, для придушення сепаратизму в державі було потрібно ви-
бити грунт зпід ніг провінційних єретиків.

І хоча деякі з церковних істориків вважають тиск Юстиніана 
на рішення соборів безпрецедентним [10, с. 1708], засудження 
Оригена було проведене бездоганно, як з точки зору закону, так 
і зі сторони моралі. На першому місці для святого імператора 
стояв дух, а не буква закону, що підтверджується посилання ми 
на відомі події в його листуванні з цього приводу.
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Гряду скоро! Амінь.
Так, гряди, Господи Ісусе! 

(Одк. 22, 20)

Аналіз досліджень і пуб-
лікацій. Що стосується на-
укових праць, які торкаються 
даного питання, то варто звер-
нути увагу на наукову доповідь 
проф. арх. Януарія (Івлієва) на 
тему «Есхатологія в Новому 
Завіті» [3], а також на статтю 
прот. Олександра Меня на тему 
«Біблійна есхатологія» [10], та 
статтю Сергія Аверінцева у фі-
лософському словнику на по-
няття «Есхатологія» [1], де пода-
ється багато напрацювань, що 
стали вагомим внеском в роз-
виток думки автора цієї статті. 
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взаємозв’язку із сьогоденням. 
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Мета статті вказати основні принципи підходу до право-
славного розуміння есхатології на основі Священного Писання, 
творінь святих отців та богословських праць.

Виклад основного матеріалу. Довгий час в традиційно-
му богослів’ї під терміном «Есхатологія» розуміли саме роз-
гляд питань майбутньої долі вселеної. Можна навести приклад 
одного з поширених визначень есхатології. Есхатологія (від 
грец. еσχατος – останній, кінцевий) – в релігійних світоглядних 
системах вчення про кінцеву долю людської особи і всього су-
щого в «вічності», тобто в самій перспективі за межами історії, 
біографії, взагалі «цього» світу [1, с. 96].

В історії тлумачення Біблії є два підходи до розуміння ес-
хатології. Перший називають футуристичною есхатологією 
(есхатологією майбутнього). Другий – «здійсненою есхатоло-
гією». Згідно з цією концепцією, прихід Царства Божого в світ 
у вченні Христа Спасителя зв’язувався не тільки з майбутнім, 
але здійснився вже в самому служінні Христа, в Його проповіді, 
смерті і Воскресінні.

Та в наш час, як і по суті протягом усієї історії людства, питан-
ня кінця світу набуває особливої актуальності. Науково-техніч-
ний прогрес, ядерна зброя, постійна загроза вичерпання при-
родних ресурсів, стихійні та екологічні катастрофи змушують 
більшість людей серйозно замислитись над питаннями можли-
вості чи не можливості кінця людської історії. І апостол Павло, 
в образі світу, який проходить, говорить: «бо минає образ світу 
цього» (1 Кор. 7, 31), нагадує нам про кінець світу і останні події. 

За історію Церкви було чимало спроб пророцтв термінів 
кінця світу або ототожнення своєї епохи з кінцем історії. 

Святитель Іполит Римський говорив, що перше пришестя на-
шого Господа в плоті здійснилося від Адама в 5500 році. Отже, 
щоб наступила субота, тобто «день спокою» або «завершення іс-
торії», треба, щоб сповнилися 6000 років, тому що субота є об-
разом і подобою того, як має відкритися царство святих. Таким 
чином, від Різдва Христового слід відрахувати 500 років, що за-
лишаються до виконання шести тисяч, – і тоді буде кінець. Отже, 
святитель Іполит вважав, що кінець світу наступить в 500 році 
від Різдва Христового. У нього ж ми знаходимо згадку про те, 
що вже його сучасники помилялися в пророцтві термінів кінця: 
Був предстоятель Церкви в Понті: чоловік богобоязливий і по-
кірливий, але не займався старанно Писанням, а довіряв більше 
своїм видінням. Випробувавши удачу в одному, другому, третьо-
му сновидінні, він почав проповідувати братам як пророк. «Я ба-
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чив, – говорив він, – те і те, це і повинно статися». І ось одного дня 
він сказав: «Знайте, брати, що через рік буде суд». Вони ж, по-
чувши пророцтво його, з плачем і криком стали молитися Богу 
день і ніч. І ось, він привів своїх братів в такий страх і трепет, що 
вони залишили свої господарства і поля, а багато хто з них зни-
щив і своє майно. Таким чином, вони безрозсудно втратили своє 
майно і опинилися в положенні бідняків» [5, с. 310].

Спостерігаючи за навколишнім світом, святитель Кипріан 
Карфагенський вважав, що він повністю вироджується і скоро 
припинить своє існування: «Світ вже показує явний доказ свого 
кінця. Немає вже зимою такої великої кількості дощів, літом 
такого сонячного жару; не настільки вже веселі посіви у вес-
няну пору, не така щедра осінь плодами. Менше витягається 
мармурових брил з надр, зритих і виснажених; вичерпані вже 
копальні, в меншому вже достатку доставляють золото і срібло; 
на полях бракує землероба, на морі матроса, в таборах солдата; 
немає чесності на торжищі, правди на суді, одностайності між 
друзями, знання в мистецтвах, благочинності в традиціях. Усе 
вироджується унаслідок старості самого світу, тому ніхто не по-
винен дивуватися, що у світі стало бракувати того чи іншого, 
коли сам світ знаходиться вже в розслабленні і при кінці» [8, с. 
275]. Хіба не схожу реакцію на світ ми можемо побачити особ-
ливо серед старших людей і в сучасності. 

Святитель Іоанн Золотоуст проповідував про те, що не слід 
покладатися на ознаки другого пришестя, бо Писання не го-
ворить, що прихід антихриста «буде знаменням пришестя 
Христа, але (стверджує), що (Христос) не буде давати знамень 
про Себе, а прийде несподівано і неочікувано» [4, с. 548]. Крас-
номовний святитель пише про своїх сучасників: «В жодній 
природі немає стільки допитливості і жадності до знання неви-
димого і прихованого, як в людській. Наш розум сильно бажає 
дізнатися і осягнути багато, а особливо час кончини світу. Яка б 
була користь знати це, скажи мені? Припустимо, що кончина 
світу буде через двадцять років, через тридцять, через сто ро-
ків: яке це має до нас відношення? Чи не є для кожної людини 
кончина століть кінець її життя?» [4, с. 544]. Проте, той же свт. 
Іоан Золотоуст в 389 році вважав, що усе повинно закінчитися в 
400-му році по Р. Х. Він каже: «Мало часу залишається до кінця; 
світ вже прагне до кінця. Це показують сварки, скорботи, зем-
летруси, охолодження любові. Як тіло при останньому види-
ху, біля смерті, піддається незліченним недугам; як в будинку, 
коли він близький до руйнування, багато що падає із покрівлі, 
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і зі стін, такий близький, при дверях, кінець всесвіту, і тому по-
ширюються всюди незліченні нещастя. Кінцем року ми нази-
ваємо не останній тільки день його, а і останній місяць, хоча він 
має тридцять днів; так і я не схиблю, якщо в такому числі років 
назву кінцем і чотирьохсотий рік» [6, с. 224]. 

Та, як бачимо, кінець «року» людської історії є досить віднос-
ним поняттям. Падшість людського існування, що проявляє себе 
як в природі, так і в людському суспільстві не є чимось новим в 
історії людства, тому і не дивно, що святі люди так гостро відчу-
вали її, що навіть іноді доходили до думки про близький кінець.

В наступних століттях також постійно виникали припущен-
ня щодо кінця світу. Святитель Димитрій Ростовський вважав, 
що самий сприятливий час для приходу Христа – середина 
восьмого тисячоліття від створення світу (7500 рік від створення 
або 1992-й після Р. Х.). Такий час вийшов з поєднання тради-
ційного вірування в кінець історії після семи тисяч років і єван-
гельських слів про пришестя Христа під ранок. Цей же термін 
кінця передрікав і святитель Каллиник Черкаський, що жив в 
середині XIX століття. Його слова серйозно стурбували деяких 
православних: «Бачиш, не 1848 рік – кінець світу, але кінець сві-
ту буде тоді, коли здійсниться 7500 років від Адама». Йдеться 
про рік 7500 від Адама, який відповідає 1992 року. «Одкровення 
святого Каллиника не може бути поставлене під сумнів через 
велику святість цього преподобного. І це наповнює нас триво-
гою», – писав журнал Російської Зарубіжної Церкви «Право-
славна Русь» в 1989 році [Цит. за: 9, с. 97]. 

Із сказаного вище можна зробити висновок, що передчуття, 
і навіть впевненість у близькому кінці світу була протягом усієї 
історії не тільки у всього людства, а й Церкви та її святих. 

Та Священне Писання вказує на одну з безперечних ознак 
наближення кінця – відсутність очікування, несподіваність при-
шестя Господнього. Зараз ми спостерігаємо якраз зворотне: ба-
гато хто повний апокаліптичних страхів і передчуттів. 

Але ж саме ці очікування повинні завірити нас в тому, що 
апокаліптичний час ще не прийшов. При самому кінці говори-
тимуть: «Мир і безпека» (1 Фес. 5: 3), тобто перестануть думати 
про кінець. «Мир і безпека» в часи написання цих слів апос-
толом Павлом були гаслом римської імперії, яка вважала, що 
державний апарат, закони і прогрес в подальшому розвитку 
можуть забезпечити людині цей стан миру і безпеки. Тобто аб-
солютизація віри в земне царство як засіб захисту від будь-яких 
негативних проявів світу і призведе до кінця.
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Так у Євангелії від Луки після опису прийдешніх бід «коли 
ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся: бо цьому на-
лежить бути раніш. Тоді сказав їм: постане народ на народ і 
царство на царство. Будуть великі землетруси місцями, і голод, 
і пошесті; і жахливі та великі знамення з неба будуть» Христос 
додає: «Але це ще не кінець» (Лк. 21, 9). На підставі цих ознак 
не можна визначити заздалегідь навіть приблизно терміни на-
стання кінця. Усе це – «початок хвороб» (Мф. 24: 8), але почали-
ся вони ще на зорі християнської історії. «Коли побачите, що 
все збувається, знайте, що близько, при дверях» (Мк. 13: 29), але 
це «при дверях» настало вже за часів перших гонінь на хрис-
тиян. Ми не можемо знати, як довго триватиме розвиток цих 
«хвороб» і коли настане останній етап – прихід антихриста, а 
потім пришестя Христа.

Нинішні апокаліптики знаходять підтвердження своїх очі-
кувань в словах деяких «старців», «науковців», «пророків», «ка-
лендарів», а не у святих отців, ієрархів Церкви або православ-
них богословів. 

Про подібні посилання на думку «старців» добре писав ми-
трополит Веніамін (Федченков): «Передусім треба перевірити: 
Хто саме? Що говорив? Невже про точні терміни (роки)? Невже 
про тисячоліття?.. Не вірю. А якщо говорили, то це старці не 
від Бога, – або ж цього разу Бог допустив їм помилитися. Іноді 
і отці помилялися. З одного боку, вони по суті були праві, – 
бо охоплюють своїм почуттям (те чого не чують більш глухі) 
найвіддаленіші звуки грому грози, що все більше наближаєть-
ся. Але в розрахунках можуть помилятися, тим більше, що їх 
чуттєвий слух наближає до них гул грози більше, ніж це є на-
справді. А крім того, може бути гроза і місцевого характеру, а 
не вселенського. Греція закінчилася після Риму. Може бути, що 
китайці, індуси, японці подарують світові і Печерські Лаври, і 
нових Антоніїв і Феодосіїв, і Сергіїв, і Серафимів. Як знати? Ну, 
можливо, закінчиться Росія, а помираючи, народиться христи-
янський Схід?!» [2, с. 211].

Це наштовхує на думку, щоб повернутися до слів Іоана Золо-
тоустого: «Чи не є для кожної людини кончина століть кінець 
її життя?» [4, с. 544]. Так і кінець імперій, держав, суспільств є 
нагадуванням про конечність усього земного, яким би вічним 
воно нам не здавалось. 

Та для християнина є щось вище за час, історію і навіть її кі-
нець. Це прихід Христа в його життя. Перші слова Ісуса Христа 
на початку Його публічної проповіді – це сповіщення початку но-
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вого часу: «Настав час і наблизилося Царство Боже» (Мк. 1, 14). 
Останні слова воскреслого Спасителя, сказані Його учням на зем-
лі – це сповіщення Його присутності в Церкві «по всі дні, до кінця 
віку» (Мф. 28: 20). Цей вік закінчиться, а новий вік вже є присутнім 
в цьому часі. Останні рядки Нового Завіту проголошують: «Так 
гряди скоро! Амінь. Так, гряди, Господи Ісусе» (Одкр. 22: 20). 

Завдання християнина – не «досліджувати час», але наповни-
ти його сенсом, стати вже зараз причасником Царства Божого, 
щоб і в майбутньому віці перебувати в славі з Христом. Вічне 
життя наповнює віруючого в Ісуса Христа вже сьогодні. Май-
бутнє приносить лише продовження спасительного зв’язку з 
Ісусом. Звертаючись до Марфи, Ісус сказав їй: «Я є воскресіння і 
життя; хто вірує в Мене, якщо і помре, оживе. І кожен, що живе 
і вірує в Мене, не помре повік» (Ін. 11: 25-26).

Церква продовжує існувати вже дві тисячі років, і разом з 
тим, увесь цей час вона живе в «останньому часі». Останній 
час для Церкви полягає не в тимчасовому відрізку тієї або 
іншої тривалості, що передує апокаліптичним подіям, а в 
тому новому існуванні, новому способі життя у любові, який 
відкрився з приходом у світ Христа. Церква, існує «у світі 
цьому», в той же час не належить «світу цьому», але живе 
радістю віку прийдешнього. Відколи Христос, Син Божий, 
був розіп’ятий на землі і прославлений на небі, наступив кі-
нець світу цього. Єпископ Калліст (Уер) пише, що кінець сві-
ту «неминучий і в духовному сенсі завжди близький, навіть 
якщо в часі далекий» [7, с. 25]. Останній час відраховується 
від заснування Церкви Божої на землі. Ми живемо у цьому 
світі як «прибульці і мандрівники» (1 Пет. 2: 11), «не маємо 
тут постійного граду, але шукаємо майбутнього» (Євр. 13: 
14), якого Бог будівничий та творець (Євр. 11: 10). Така анти-
номія християнського життя: «у світі цьому» – але «не від сві-
ту цього», в «часі цьому» – але вже «при кінці» і, більше того, 
в радості «віку прийдешнього». 

Для християнина питання про «останні часи» повинне поля-
гати не в тривалості часу, але в його якості і сенсі. І дійсно, яка 
мені різниця від того, що світ існуватиме ще 100 або 5000 років, 
якщо моя смерть може наступити завтра? – Я вже «при кінці».

Господь прямо заборонив вираховувати цей час: «Не ваша 
справа знати часи і сроки, які Отець поклав у своїй владі» (Ді-
янь. 1: 7). Час пришестя Господнього прихований від нас. «Про 
день же той і годину ніхто не знає, ні Ангели небесні, а тільки 
Отець Мій один» (Мф. 24: 36). 
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Усі головні події, необхідні для нашого спасіння, вже здійс-
нені Господом, і час, що починається від заснування Церкви 
Христової, – вже «останній час» незалежно від своєї тривалос-
ті. Вже зараз ми можемо стати причасниками вічності Царства 
Божого. Тому, скільки б не проіснував світ до другого пришестя 
Господа, ми живемо вже «при кінці».

Тому, якщо ми вважаємо себе християнами, то для нас Гос-
подь має бути живою реальністю, тим, хто тут і тепер перебу-
ває з нами у своїй Церкві. А отже, коли настане кінець (мій осо-
бистий чи цілого світу) не має значення тоді, коли я з Христом. 
Бо для мене життя – Христос, i смерть – надбання (Флп. 1: 21). 
Загальний страх перед кінцем часто пов’язаний з страхом влас-
ної смерті. Та варто зауважити, що не так важливо, коли і як 
ми помремо, а важливо, заради чого ми живемо і заради чого 
ми готові померти. Це найголовніше. Тож шукаймо ж спершу 
Царства Божого і правди Його, (а не дат, років і обставин кінця 
світу) і все інше додасться нам (Мф. 6: 33).

1. Аверинцев Сергій. Софія – Логос. Словник. – К.: Дух і літера, 2004. – 640 c.
2. Вениамин (Федченков), митр. О конце мира // Альфа и Омега. № 1 (12). – М. : 

1997. – С. 211 – 212
3. Ианнуарий (Ивлиев), архим., проф . Эсхатология в Новом Завете. Темы и 

проблемы. Доклад на богословской конференции РПЦ «Эсхатологическое 
учение Церкви» (14 листопада 2005) [pdf документ]. [Електронний ресурс] // 
Синодальная Библейско–богословская комиссия Русской Православной 
Церкви.– Режим доступу: http://theolcom.ru/ru/text.php?SECTION_ID=26 

4. Иоанн Златоуст, свт. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архие-
пископа Константинопольского : в русском переводе : в 12 т. – Почаев : Свято-
Успенская Почаевская Лавра, 2005. – Т. ХІІ, кн. 1. – 984 с.

5. Ипполит Римский, свт. Толкования на книгу пророка Даниила. О Христе и 
антихристе. – Библиополис, 2008.  – 400 с.

6. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь / святитель Іоан Золотоустий; 
під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Де-
нисенка); [пер. прот. Михайла Марусяка]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київ-
ського Патріархату, 2010. – Т. IХ, кн. 2. – 600 с.

7. Калліст (Уер), єп. Православний шлях.  – К. : Дух і літера, 2003. – 176 с. 
8. Киприан Карфагенский, сщмч. Избранныя творенія святаго священномучени-

ка Киприана Епископа Карфагенскаго / пер. с греч. яз. М. Протопоповыми – 
СПб. : При Святейшемъ Правительствующемъ Синодэ, 1803. – 833, [1] с.

9. Кураев Андрей, диак. Сегодня ли дают «печать антихриста»? : Русская Православ-
ная Церковь об ИНН. – Ростов-на-Дону : Феникс : Троицкое слово, 2001. − 352 с.

10. Мень Александр, прот. Библиологический словарь: В III т. Т. III. – М.: Фонд 
имени Александра Меня, 2002. – 526 с.



67

Богослів’я і філософія

Таїнство Євхаристії було 
встановлено Самим Господом 
нашим Ісусом Христом на Та-
ємній вечері: «І коли вони їли, 
Ісус узяв хліб і, благословив-
ши, переламав і, роздаючи 
ученикам, сказав: прийміть, 
споживайте, це є Тіло Моє. 
І, взявши чашу та воздавши 
хвалу, подав їм і сказав: пий-
те з неї всі, бо це є Кров Моя 
Нового Завіту, що за багатьох 
проливається на відпущення 
гріхів» (Мф.26:26 – 28). В якості 
встановлення таїнства можна 
вказати на слова Спасителя 
в Капернаумській синагозі, з 
Його бесіди про хліб небес-
ний: «Я – хліб живий, який 
зійшов з небес; хто їсть цей 
хліб, житиме вічно, хліб же, 
який Я дам, є Плоть Моя, яку 
Я віддам за життя світу. Ісус 
же сказав їм: істинно, істинно 
кажу вам: якщо не будете спо-
живати Плоті Сина Людсько-
го і не питимете Його Крови, 
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. Бо Плоть Моя є істин-

ною їжею, і Кров Моя є істинним питтям. Хто їсть Мою Плоть 
і п’є Мою Кров, в Мені перебуває, і Я в ньому» (Ін. 6: 51, 53–56).

Зовсім безрозсудними є ті, які зневажають влаштування 
Боже і заперечують спасіння плоті, і відкидають її відроджен-
ня, кажучи, що вона не бере участі в нетлінні. Але якщо не спа-
сеться вона, то це означає, що й Господь не викупив нас Своєю 
Кров’ю, і чаша Євхаристії не є спілкуванням Крові Його, і хліб, 
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нами переломлюваний, не є спілкуванням Тіла Його. Бо кров 
може виходити тільки із жил і плоті, та іншого, що становить 
сутність людини, якою істинно стало Слово Боже і викупило 
нас Своєю Кров’ю, як апостол Його говорить: «У Ньому ми ма-
ємо вилуплення Кров’ю Його і прощення гріхів» (Кол. 1:14). 
І оскільки ми є членами Його і живимося Його творінням, а 
творіння Він подає нам, повеліваючи сходити сонцю і падати 
дощу, як Йому угодно, то чашу створеного Він назвав Своєю 
Кров’ю, від якої Він зрошує нашу кров, і хліб від творіння спо-
відав Своїм тілом, яким зміцнює наші тіла [4, с. 471]. Чинопос-
лідування таїнства Євхаристії – вся літургія, яка є єдиним і не-
роздільним священнодійством. У самій літургії особливе місце 
посідає Євхаристійний канон (анафора), а в євхаристійному ка-
ноні особливе значення має епіклеза – закликання Духа Свято-
го на Церкву, тобто на євхаристійне зібрання, і на приготовлені 
Дари. Епіклезу не можна виключити з усього чинопослідуван-
ня і вона, з точки зору православного вчення про таїнства, не 
є «устаноленими словами» (тайнозвершуюча формула) в її ла-
тинському розумінні. Перетворення хліба і вина в таїнстві Євха-
ристії Православна Церква з найдавніших часів вірила, що в та-
їнстві Євхаристії хліб і вино дійсно незбагненним чином стають 
справжніми Тілом і Кров’ю Христовими. У цій вірі – принци-
пова відмінність православного вчення про Євхаристію від про-
тестантського, згідно з яким євхаристійні хліб і вино це лише 
символ, образ чи певні засади духовного причастя. Христос, на 
думку протестантів, присутній в Євхаристії не Своєю тілесною 
сутністю, але лише якоюсь животворчою силою, яка подається 
тим, хто приступає до причастя з вірою. Треба сказати, деякі 
богослови раннього протестантизму, в тому числі і сам Мар-
тін Лютер, вчили про реальну «присутність» Господнього Тіла 
і Крові в Євхаристії – «в хлібі, під хлібом і з хлібом» (лат. in 
pane, sub pane, cum pane), проте обмежували час такої «присут-
ності» тільки моментом прилучення і відмовлялися визнавати, 
що хліб і вино дійсно стають Тілом і Кров’ю [9, c. 143]. Святі 
отці древньої Церкви не сумнівалися в тому, що євхаристійні 
хліб і вино після освячення стають справжнім Тілом і істинною 
Кров’ю Господа Ісуса Христа. При цьому хліб і вино зберіга-
ють свій природний вигляд і зовнішні характеристики (смак, 
колір та ін.), Але це лише, як може здатися на перший погляд, 
«невідповідність» між зовнішнім виглядом і внутрішнім єством 
таїнства. У православному догматичному вченні про таїнство 
Євхаристії важливе місце посідає поняття «преосутнення» (пе-
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ретворення, зміна істотності, денатурація) (рос. Пресущест-
вление; грец. мετουσίωσις; лат. тranssubstantiatio), тобто зміна 
біологічних макромолекул без зміни їхньої первинної струк-
тури. «Віруємо ... що після освяченні хліба і вина – хліб пере-
мінюється, втілюється, перетворюється в справжнісіньке тіло 
Господа ... вино втілюється і перетворюється в саму справжню 
кров Господа ... » [11, c. 177]. Важливо відзначити, що поняття 
«преосутнення» (перетворення) – лише вказівка   на результат 
таїнства, але не пояснення самого його «механізму»: «Віруємо, 
що словом преосутнення чи не пояснюється образ під, яким 
хліб і вино перетворюються в Тіло і Кров Господню, бо це не 
можна збагнути нікому, крім самого Бога ... але [цим словом] 
показуються тільки те, що хліб і вино, після освячення, пере-
творюються в Тіло і Кров Христа не за образом, не символіч-
но, не надлишком благодаті, повідомленням або натхненням 
єдиної Божественності Єдинородного ... але ... істинно, дійсно 
і суттєво хліб є самим істинним Тілом Господнім, а вино – са-
мою Кров’ю Господньою» [12, c. 287]. Термін «преосутнення» 
(перетворення) (грец. мετουσίωσις) в історії християнського 
богослів’я вперше був використаний в VI столітті Леонтієм 
Єрусалимським в трактаті «Проти монофізитів» [6, c. 84], од-
нак в іншому, христологічному, контексті. Леонтій стверджу-
вав, що з’єднання Божественної і людської природ у Христі не 
є «преосутненням», тобто повна і досконала зміна самої сутнос-
ті, як наприклад подібне перетворення води в кров під час кар 
єгипетських [10, c. 124]. У наступні кілька століть візантійські ав-
тори так само не використовували цей термін в євхаристійно-
му контексті, вважаючи за краще близький за змістом термін 
«переміна» (грец. Μεταβολή, букв. – зміна, обмін), що зустріча-
ється в літургії святого Іоанна Златоуста. Відомий також такий 
термін, як «заміна» (грец. Μεταῤῥύθμησις) [15, c. 167 ]. 

У зв’язку з темою Євхаристії у святих отців можна зустріти 
висловлювання, що відірвані від контексту і які можна зрозумі-
ти неоднозначно, наприклад в тому контексті, що євхаристій-
ні хліб і вино в таїнстві з’єднуються, з Божеством лише зовні. 
Так, преп. Іоанн Дамаскін говорить, що Христос: «оскільки у 
людей в звичаї споживати хліб і пити воду і вино ... поєднував 
з ними Своє Божество і зробив їх Своїми Тілом і Кров’ю, щоб 
за допомогою звичайного і природного ми опинилися в над-
природному». Аналогічним чином можуть бути витлумачені 
і деякі образи, за допомогою яких святі отці намагалися по-
яснити таємницю Євхаристії, наприклад образ розпеченого 
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меча або палаючого вугілля тобто причаститися божественно-
го вугілля. Палаюче вугілля спожив також і Ісая; але вугілля – 
не проста дерево, а поєднане з вогнем, так і хліб спілкування 
не простий хліб, але з’єднаний з Божеством. Однак, поясню-
ючи ці аналогії, преподобнийі Іоанн Дамаскін наголошує, що 
«запропонованийх хліб і вино і вода через покликання і при-
шестя Святого Духа найповнішим чином втілюються в Тіло 
Христове і Кров ... ». [5, c. 60] Таким чином, ця подвійність (від-
носиться тільки до зовнішньої, відчутно сприймаючої сторо-
ни таїнства, тоді як в онтологічній глибині хліб і вино, з одного 
боку, Тіло і Кров є Христові – з іншого, сама суть не у двох 
приналежних речах, але в єдиному і тому ж самому. На За-
ході термін transsubstantiatio (преосутнення), що представляє 
собою кальку з грецького μετουσίωσις, закріпився в богослов-
ської термінології з часу IV – го Латеранського собору (1215 р.). 
З цього часу вчення про преосутнення (віддалена присутність) 
та про зміну суті хліба і вина в сутність Тіла і Крові Христо-
вих, стає на Заході панівною євхаристійною концепцією. Вже 
з XII ст. в латинському богослів’ї про Євхаристію намітилася 
згодом закріплена в працях Фоми Аквінського тенденція по-
яснювати євхаристійне преосутнення за допомогою категорій 
арістотелівської філософії. Фома поклав в основу свого вчен-
ня про преосутнення поняття «істотність (субстанція)» і «ви-
падкова властивість (акциденція)» в таїнстві Євхаристії при 
перетворенні хліба і вина в Тіло і Кров Христові зберігають-
ся акциденціі хліба і вина. Таким чином, після зміни сутності 
зберігаються акциденціі хліба і вина, які служать іншим речо-
винам – Тілу і Крові Спасителя [14, с. 666–676]. 

Вчення про преосутнення (віддалену присутність) в Римо–
Католицькі церкви було затверджено II – гим Ліонським 
(1274 р.), Констанцським (1414 – 1418 рр.) та І – им Тридент-
ським (1545 – 1563рр.) Соборами в формулюваннях, близьких 
до тих, що мали місце у Фоми Аквінського. На православному 
Сході вчення про Євхаристійне перетворення були системати-
зовані Константинопольським патріархом Геннадієм Схоларі-
єм (XV ст.), Який спирався не тільки на праці попередніх йому 
грецьких авторів, але і на систему Фоми Аквінського. Згідно 
з вченням Геннадія Схоларія, преосутнення (віддалена при-
сутність) є найбільше диво, яке складається з моментального 
перетворення однієї речовини в іншу при збереженні її влас-
тивостей (συμβεβηκότα) незмінними. У таїнстві Тіло присутнє 
без відповідних йому властивостей, а властивості хліба – без 
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відповідних йому якостей. При цьому патріарх Геннадій під-
креслював, що Тіло Христове присутнє в Євхаристії не фізич-
но, а таємничо (грец. Μυστηριωδῶς; лат. Sacramentaliter), не під 
власними якостями справжнього Тіла, а під якостями звичай-
ного хліба [2, с. 279]. Отже, Тіло Христове не вимагає більше 
місця, ніж займають розміри хліба, під якими невидимо при-
ховується сутність Тіла. Геннадію Схоларію вдалося пояснити, 
чому при роздробленні Агнця, Тіло Христове не поділяється і 
не розділяючись, присутнє в кожній частинці Святих Дарів. З 
вчення патріарха Геннадія слід розуміти, що по – перше, пре-
осутнення (віддалену присутність) не потрібно розуміти гру-
бо матеріалістично, як магічне перетворення самогї речовини 
(молекул) хліба і вина в речовину Тіла і Крові Господніх, а по – 
друге, речовина і природні властивості хліба і вина в Євхаристії 
зберігаються не ілюзорно, а реально. 

Вчення Геннадія Схоларія вплинуло на православне 
богослів’я, в тому числі і на вчення про Євхаристію, що міс-
титься в догматичних посланнях православних патріархів 
XVII – XIX ст. У православному богослів’ї прагнення викладати 
вчення про євхаристійне перетворення за допомогою філософ-
ських категорій «субстанція» і «акциденціі» також отримали 
широке поширення: «Помилковою є думка, ніби вчення про 
перетворення суперечить тій філософсько – науковій істині, 
по якій як субстанція не мислима без акциденцій, так і акци-
денція не мислима без субстанції. Церква вчить, що ми при-
чащаємося під видами (акциденціями) хліба і вина, то з цього 
ясно, що в Євхаристії є субстанція з чудово засвоєними в ній 
акциденціями. Духовні потреби людей, за словами отців і вчи-
телів Церкви, вимагають саме того, щоб в Євхаристії ми брали 
Тіло і Кров Його під видами, або акціденціямі, хліба і вина» 
[8, c. 123]. Проте в XIX – XX ст. деякі православні учені богосло-
ви (А.  Хомяков, проф. М. Д. Успенський та ін.) висловлювали 
сумніви щодо доцільності вживати термін «преосутнення» сто-
совно Євхаристії. Більшості з них термін «преосутнення» (пере-
творення) здавався, по – перше, непотрібним запозиченням з 
католицького богослов’я, по – друге, неприпустимою спробою 
розкрити таємницю Євхаристії і раціонально пояснити те, як 
відбувається євхаристійне перетворення. Однак ці припущен-
ня слід визнати необґрунтованими: «вживання в православ-
ному богослів’ї терміна «преосутнення» не є ні раціональним 
поясненням Євхаристії, ні спробою пояснити її таємницю» [3]. 
Таким чином, можна стверджувати, що православне і римо – 
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католицьке вчення про преосутнення практично не розрізня-
ються. Відмінність полягає лише в тому, що у римо – католиків 
розкриття вчення про преосутнення за допомогою філософ-
ських понять «сутність» (субстанція) і «акциденція» фактично 
догматизоване, тоді як в православній традиції такого роду 
міркування розглядаються як можлива модель опису таємни-
чої дійсності, що має на меті хоча б частково наблизити нас до 
розуміння істотності найбільшого християнського таїнства. 

Образ перебування Господа Ісуса Христа в Святих Дарах 
присутній всім Своїм єством, тобто і Тілом, і Духом Свого як по 
людству так і Божеству. Весь Ісус Христос присутній в кожній 
частині Євхаристійних Дарів. У молитві на роздроблення Свя-
того Агнця йдеться: «Розломлюється і розділяється Агнець Бо-
жий, розломлюваний і неподільний» [13, с. 138], тому що поділ 
Євхаристійного Хліба і Вина ні в якій мірі не передбачає поділу 
Самого Христа. Причащаючись, навіть найменшої частки Свя-
тих Дарів, людина приймає в себе всього Христа, з’єднується з 
Ним. Один і той же Христос перебуває в усіх храмах вірних. Піс-
ля освячення і перетворення Дари стають одним і тим же Тілом 
Христовим, сущим на небесах. Євхаристійні Хліб і Вино стають 
Тілом і Кров’ю назавжди. Так як Христу притаманне єдине не-
роздільне Божественне поклоніння, а Святі Дари перебувають у 
відношенні до Божої Особи Спасителя в такому ж відношенні, 
що і Він по людстві, то Святим Дарам ми повинні віддавати ту ж 
честь, яку віддаємо Самому Господу Ісусу Христу. 

Голгофська жертва і Євхаристія нероздільні між собою і 
власне, становлять одну жертву і разом з тим в той же час вони 
різняться між собою. Євхаристія не є повторення Хресної жерт-
ви, вона – приношення жертовних Тіла і Крові, одного разу 
вознесених Викупителем на Хрест. На відміну від Голгофської 
жертви, Євхаристія, це жертва безкровна і безпристрасна, тоб-
то «Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає: смерть 
уже Hим не володіє» (Рим. 6:9). Євхаристія, будучи безкровною 
і безпристрасною, чинеться на спомин про Таємну вечерю, 
страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Виконав-
цем Євхаристії є Сам Христос. Згідно з читанням літургійної 
молитви, Він є той хто приноситься, і хто приносить, і той, хто 
приймає, і хто роздає. Але на відміну від Голгофської жертви, 
євхаристійну жертву Господь приносить не безпосередньо Сам, 
а через священнослужителя. Існує богословська проблема, яка 
допомагає краще зрозуміти співвідношення між Євхаристією 
і Голгофською жертвою. Це питання про місце жертвоприно-
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шення Ісуса Христа як Первосвященика Нового Завіту. Вчення 
Церкви про Христа, як про Первосвященика в співвідношен-
ні з вченням про Хресну жертву засновано головним чином на 
Посланні до Євреїв. Згідно з цим посланням, жертва Христова, 
як одноразова, відрізняється від багаторазових жертв Старого 
Завіту і складається в принесення Його Крові. Історично місце 
приношення жертви Христа – це, безсумнівно, Голгофа, але в 
Посланні до Євреїв сказано: «Головне ж у тому, про що говори-
мо, є таке: ми маємо такого Первосвященика, Який сiв право-
руч престолу величi на небесах i є Священнослужителем свя-
тилища та скинiї правдивої, яку збудував Господь, а не чоловiк. 
Кожен первосвященик настановляється для принесення дарiв 
i жертви; а тому треба було, щоб i Цей також мав що прине-
сти. (Євр.8:1–3), тобто утверждается, що Христос приніс Свою 
жертву не на Голгофі, а в небесній скинії. 

Епископ Касіян пише, що в кожному жертвоприношенні 
треба розрізняти дві сторони – заколення і приношення. Спра-
ва священика це приношення, а не заколення: «І заколе тельця 
перед Господом; сини ж Ааронові, священики, принесуть кров 
і покроплять кров’ю з усіх боків на жертовник, який при вхо-
ді у скинію зібрання» (Лев. 1:5). Ісус був у жертву принесений 
на Голгофі, але Свою Кров, як Священик Він приніс в небесній 
скинії. Його жертва передбачає заколення. Вчення ап. Павла в 
Посланні до Євреїв скасовує Голгофу, але первосвященика слу-
жіння Христа, на якому це Послання наголошує, відноситься 
ап. Павлом не до Голгофи, а до небесної скинії. Смерть Христа 
на Хресті відбулася в певній точці простору і в певний момент 
часу. Тим самим Голгофа відноситься до земної історії. Небес-
на ж оселя перебуває поза часом і поза простором. Саме тому 
про небесну скинії як про «місце» принесення Христової жерт-
ви можна говорити лише умовно. І разом з тим тимчасове і по-
зачасове подано в Посланні до Євреїв з нерозривною єдністю. 
Голгофа і первосвященича жертва Христа в небесній скинії тіс-
но пов’язані між собою. Еп. Касіян продовжує: «У нашому спів-
служінні небесному Первосвященикові, співслужінні не тільки 
в перетворенні, а й видимо, ми беремо участь в Його Жертво-
приношенні. Це співучасть і відбувається в Євхаристії. Жертва 
Христова єдина і неповторна. Але в Євхаристійній трапезі Гос-
подь покликав нас до поділу Його страстей. Це сенс установчих 
слів: «І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, перела-
мав і, роздаючи ученикам, сказав: прийміть, споживайте, це є 
Тіло Моє. І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: 
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пийте з неї всі, бо це є Кров Моя Нового Завіту, що за багатьох 
проливається на відпущення гріхів.» (Мф.26:26–28). Той самий 
зв’язок, який існує між смертю Христовою на Голгофі в часі 
і Його жертвою в небесній скинії поза часом, повинна бути в 
утверженні між Жертвоприношенням на небі і багаторазовим 
вчиненням Євхаристії на земних престолах. Мова йде не про 
повторення єдиної жертви Христової, а про множину її пере-
ломлення в житті Церкви в часі» [7, c. 351]. 

Євхаристія це жертва подяки це, власне, і означає грецьке 
слово εὐχαριστία, що представляє собою прославляння і подя-
ку Богові за всі великі діла Божі, в тому числі творіння, проми-
сел про світ і людину і каяття. Євхаристія це жертва умилос-
тивлення. Про Тіло і Крові в молитві Євхаристійного канону (в 
анафорі) сказано як про «Тіло що ламається» і Кров, що «про-
ливається на відпущення гріхів». Євхаристійна жертва завжди 
приносилася в пам’ять та відпущення гріхів, як живих, так і по-
мерлих християн. Тому Євхаристія примиряє людину з Богом 
і повертає грішникові милість Божу, та очищає нас від гріхів. 
Євхаристія також є жертвою, що з’єднує всіх вірних в єдине 
Тіло у Христі – всіх живих та покійних, святих. Ця сторона Єв-
харистійної жертви найбільш повно розкривається в чині про-
скомидії. Також Євхаристія це жертва прохальна, тобто випли-
ває з молитов Євхаристійного канону, відбувається на всіх, які 
потребують Божественної допомоги. 

Причастя Святих Христових Тайн повинно відбуватися під 
двома видами: «І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і 
сказав: пийте з неї всі» (Мф. 26:27) або «Бо кожного разу, коли 
ви споживаєте хлiб цей i п’єте чашу цю, смерть Господню 
сповiщаєте, доки Вiн прийде» (1 Кор.11:27) та Причастя має від-
буватися від єдиного хліба: «Бо я вiд Господа прийняв те, що 
i вам передав, що Господь Iсус у ту нiч, коли був зраджений, 
узяв хліб» (1 Кор. 11:23). При здійсненні літургії на храмовому 
престолі повинен знаходитися єдиний хліб, який і додається 
до Євхаристійної жертви, потім всіх учасників євхаристійного 
спілкування причащають від цього єдиного хліба, який попере-
дньо раздроблюється – так само, як і Христос на Таємній вечері, 
взявши один хліб, переломив його і роздав Своїм учням. У ка-
толиків і протестантів існує практика причащання від багатьох 
хлібів, тут заготовлюється велика кількість так званих «гостіїв» 
(hostia – лат. Жертва) і ці хліби всі разом пропонуються на пре-
столі. Дещо складніше йде питання про те, на якому хлібі пови-
нна відбуватися Євхаристія – на квасному чи на прісному. В тра-
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диції Православної Церкви утвердилася практика здійснення 
Євхаристії на квасному хлібі. Як аргумент на користь такої прак-
тики наводять той факт, що всі євангелисти і ап. Павло, кажучи 
про Євхаристію, використовують слово ἄρτος. У грецькій мові 
розрізняються слово ἄρτος, яке зазвичай означає хліб квасний, і 
слово ἄζυμον, що означає хліб прісний – калач. Однак така різ-
ниця все ж небезумовна. Наприклад, в тексті Септуагінти слово 
ἄρτος іноді може означати і прісний хліб: «І з кошика з опріс-
ноками, що перед Господом, взяв один опріснок і один хліб з 
єлеєм і один корж, і поклав на жир і на праве плече) (Лев. 8: 26). 
Питання про те, який саме хліб використовував Господь Ісус 
Христос на Таємній вечері, вирішити однозначно, грунтуючись 
на даних Нового Завіту, наразі не можливо [16, c. 144]. 

На Сході з найдавніших часів є звичай здійснювати Євхарис-
тію на квасному хлібі пошириний повсюдно. На латинському 
Заході до кінця першого тисячоліття, загальноприйнятою прак-
тикою стало використання Опрісноків. З середини XI ст. і аж до 
XVIII століття питання про опрісноки стало одним з основних 
пунктів антилатинскої полеміки. Про необхідність причащан-
ня для порятунку християн ясно сказано в євангельській бесіді 
Спасителя про Хліб Життя: «Ісус же сказав їм: істинно, істинно 
кажу вам: якщо не будете споживати Плоті Сина Людського і 
не питимете Його Крови, 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). Рятівні плоди або дії при-
чащання такі: відпущення гріхів, найтісніше з’єднання з Госпо-
дом, зростання в духовному житті і набуття життя істинної, да-
рований заставу майбутнього воскресіння і вічного життя. Втім, 
все це справедливо тільки по відношенню до тих, хто приступа-
ють до причастя підготовленими з благоговінням і покаяльним 
почуттям, негідний причастія понесе велике засудження: «Бо 
хто їсть i п’є недостойно, той їсть i п’є на осудження собi, не 
думаючи про Тiло Господнє» (1 Кор. 11: 29).

Кожна людина покликана до життя вічного, саме тому Гос-
подь наш Ісус Христсос і для цього і прийшов, щоб ми мали 
життя. Все це звершується в Церкві Христовій, якій Спаситель 
дав повноту Богоспілкування і повноту Свого життя. Бо людна є 
членом Церкви, яка є Тілом Христовим, то вона неодмінно пови-
нна приймати Тіло Христове, щоб спастися, адже Сам Господь 
говорить: «Хто їсть Мою Плоть і п’є Мою Кров, має життя віч-
не, і Я воскрешу його в останній день. Бо Плоть Моя є істинною 
їжею, і Кров Моя є істинним питтям. Хто їсть Мою Плоть і п’є 



76

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

Мою Кров, в Мені перебуває, і Я в ньому. Як послав Мене Живий 
Отець, – і Я живу Отцем, – так і той, хто їсть Мене, житиме через 
Мене. Цей і є хліб, який зійшов з небес» (Ін. 6:54 – 57).

Аналізуючи ці глибокі слова Спасителя, ми усвідомлюємо 
необхідність та значення Євхаристії для життя, потрібно спо-
чатку вказати на те, що сам Бог і Господь наш Ісус Христос нео-
дноразово вказував на це. 

Коли Господь встановлював це спасительне Таїнство Він 
проголосив наказово: «Прийміть, споживайте, це Моє Тіло», і 
«пийте з неї всі, це Кров Моя» (Мф. 26:26 – 28). Тобто ми по-
винні споживати Ного Тіло і обов’язково повинні пити Його 
Кров, тому що і ми учні Спасителя. І дальше спаситель про-
довжує: «Це творіть на спогад про Мене». Тобто це Таїнство 
що Він нам дав, щоб воно здійснювалося не один, або два, або 
три рази, але щодня в пам’ять Його страждань, Його смерті і 
всього Його домобудівничого спасіння. Ці слова Господа чітко 
представляють два необхідних моменти в Євхаристії: перше 
полягає в обов’язковому повелінні, яке воно містить, а інший в 
тривалості, на яку вказує слово «творіть», тобто це означає що 
нам Христос каже не просто причащатися, а причащатися по-
стійно. Ці постанови неоднократно заповідав Господь наш Ісус 
Христос, вченням і правилами святих Апостолів і священних 
Соборів, а також свідоцтвами божественних отців, самими сло-
вами, чином і священнодіянням святої Літургії. В Діяннях апос-
толів, де говорить, що три тисячі, які увірували в Христа в день 
П’ятидесятниці і хрестилися, були з апостолами, щоб чути їх 
вчення, щоб набувати від них користі, молитися з ними і при-
чащатися Пречистих Таїн, щоб освячуватися та утверджувати-
ся у вірі Христовій. «Вони постійно перебували,– говорить Свя-
те Писання, – у вченні апостолів, в спілкуванні і переломленні 
хліба і в молитвах (Діян. 2:46 – 47). Усі Апостоли і всі святі Отці 
закликали до Трапези Господньої. Тому люди мають дві підста-
ви для прийняття Євхаристії. Перша – це Сам Господь наш Ісус 
Христос дав таке повеління. Друга – Церква у своїх правилах і 
постановах це затвердила, і тому причащатися стало законом 
для Церкви. Господь наш Ісус Христос, перш ніж встановити 
таїнство Причастя, ще задовго до моменту здійснення Таємної 
Вечері, сказав: «Хліб же, який Я дам, є Плоть Моя, яку Я віддам 
за життя світу» (Ін. 6:51). Тобто їжу, яку Спаситель хоче дати, 
є Тіло Його, яку Він дає для оживотворення всього світу. Це 
означає, що Божественне Причастя для віруючих це необхід-
на складова частина духовного життя у Христі. Але оскільки це 
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духовне і у Христі життя не повинно угашатися і уриватися, а 
повинно бути постійним і безперервним, щоб живши не для 
себе жили, але для Померлого за нас і Воскреслого, тобто щоб 
вірні, що живуть, жили більш життям, не власним і плотським, 
але життям Христа.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день значна кількість 
християн повною мірою не усвідомлює для чого власне лю-
дині причащатися тіла і крові Спасителя. Одні приходять на 
свята в храм вважаючи що саме під час свят найбільше діє 
благодать в Євхаристії, інші ж навпаки кожен день не усвідом-
люючи важливого значення суті Тіла і Крові та приходять до 
Святого Причастя без сповіді. Багато віруючих не розуміють 
для чого через сповідь пресвітер допускає людину до Причас-
тя. Перш за все це зумовлено тим, що часи змінювалися Слово 
Господнє міцніло, християнство вийшло з підпілля до неве-
ликих громад, які жили праведним та євхаристійним життям, 
почали долучатися нові люди найперше це були ті, які хотіли 
дізнатися, що це таке. До храмів, які вже красувалися на ву-
лицях в багатьох містах світу приходили люди різного соці-
ального стану, починаючи від волоцюг, блудниць та простих 
зацікавлених людей і закінчуючи фінансистами, сенаторами 
та імператорами. Безумовно, що їх одразу не допускали до 
Причастя, адже вони ще не були достойними причаститися 
Божествених дарів, бо пресвітери усвідомлювали святість цьо-
го таїнства, а приходили й такі що глумилися над Євхарис-
тією. «То наскільки більшого, гадаєте, покарання заслуговує 
той, хто топче Сина Божого і не вважає за святиню кров запо-
віту, котрою освячений, і Духа благодаті зневажає! Ми знаємо 
Того, Хто сказав: У Мене помста, Я відплачу, каже Господь. 
І – ще: Господь буде судити Свій народ» – грізно застерігає 
апостол Павло (Євр. 29 – 30). Тому пресвітер навчав поступово 
на початках з трепетом і страхом приступати до Євхаристії, 
а коли людина укріпиться у твердому переконанні, що Гос-
подь настільки полюбив світ, що Сам прийшов з неба спасти 
людей, тоді вже з любов’ю до Христа приходити до Причастя 
стільки разів скільки потребує того сама людина.
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Проблема існування в Київ-
ській Русі традиції ісихазму є 
однією з найменш дослідже-
них у науці. У сучасній історі-
ографії затвердилася думка, 
що ісихастське богослов’я не 
було відоме давньоруським 
аскетам. Якщо дослідники і 
говорять про перейняття тра-
диції ісихазму з Візантії, то 
під цією «традицією» розу-
міють лише практику умного 
ділання (Ісусову молитву), по-
збавлену, так би мовити, «те-
орії» – тобто богословського 
дискурсу [8, c.109-125; 9, c.25; 
3, c.41-51; 17, c.550-555].

Таке бачення уходить своїм 
корінням ще в радянські часи, 
коли абсолютно не врахову-
валася духовна складова будь 
якого історико-культурного 
феномену. На думку відомого 
радянського філолога, крупно-
го фахівця з руської та візантій-
ської літератури Г.Прохорова 
(нар. 1936 р.), важливою осо-
бливістю сприйняття Руссю 
ісихазму, є те, що «теоретич-
ний», або «богословсько-філо-
софський» ісихазм прищепив-
ся на Русі набагато менше, ніж 

ісихазм «церковно-політичний». Адже, як писав вчений: «…ми 
не маємо власне руських теоретичних творів цього періоду і свід-
чень про власну творчість у цій царині» [15, c.108]. 
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Засвоєння на Русі ісихазму, на думку Г.Прохорова, було: 
«…скоріш практичним, а у суспільно-ідеологічній сфері поля-
гало у проникненні нових ідей та понять (наприклад, понять 
«уявного раю» та «уявного сонця правди»), у створенні нової 
«суспільної свідомості», нового стилю духовного-культурного 
життя та художньої творчості» [15, c.108]. 

Нажаль, постулат радянської науки про, так би мовити, 
«практичність» давньоруського ісихазму дотепер лишається 
непорушним. Так, відомий російський філософ С. Хоружий 
пише, що невід’ємна частина зрілого ісихазму – богословська 
думка, яка передає досвід найвищих ступенів «духовної лістви-
ці», була практично невідома на Русі [17, c.551-554]. Дослідник 
зазначає: «Основа ісихастського богослов’я – паламитське та за-
гальноправославне вчення про Божественні енергії; і це вчення 
навряд чи взагалі досягло Росії…» [17, c.554]. Вчений відзначає, 
що: «У руському ісихазмі відносно мало представлений дискурс 
найвищих духовних станів – та знаменита тема про споглядан-
ня Нествореного Світла, з якої розпочалися ісихастські супер-
ечки. Натомість, тут приділялася лише слабка увага ісихазму, 
як методу, цільній та строгій духовній дисципліні – тоді як у 
Візантії саме слово «метод», без всіляких атрибутів, слугувало 
одним з імен ісихастської практики» [17, c.555].

Теми давньоруського ісихазму торкається у своїх працях і 
сучасний український дослідник творів давньоруської літера-
тури архієпископ І.Ісиченко. Вчений розглядає практику Ісу-
сової молитви, як один з важливих чинників давньоруського 
духовного (чернечого) життя [6]. Дослідник переконаний, що: 
«Культура «молитви розуму» поширюється в Київській ми-
трополії не стільки через вплив богословських праць, скільки 
через знайомство з живою аскетичною традицією тогочасних 
монаших осередків, насамперед константинопольских і афон-
ських монастирів» [6, c.43]. На думку І.Ісиченко: «Додатковою 
спонукою до поширення практики Ісусової молитви серед но-
вонаверненого й ще не вельми письменного народу була еле-
ментарна простота її тексту, легкість для запам’ятовування» [6, 
c.43]. Вчений, зокрема, звертає увагу на інформацію Києво-Пе-
черського патерика щодо ісихастської практики Ісусової мо-
литви у ранньому Києво-Печерському монастирі [6, c.45]. Тож, 
І.Ісиченко, так само, як і інші дослідники, вважає, що на Русі 
існувала лише молитовна «практика», тоді, як «теорія» – себ-
то ісихастське богослов’я було занадто важким для сприйняття 
давніми русичами, у тому числі і ченцями. 



81

Богослів’я і філософія

Але чи насправді у творах давньоруської літератури відсут-
ня ісихастська богословська парадигма? Останні герменевтичні 
студії Києво-Печерського патерика взагалі та Житія прп. Фе-
одосія зокрема, привели нас до думки, що подібні висновки 
спричинені передусім проблемою комунікативного характеру 
[10, c.109-119;11, c.289-300]. Адже здобуття прихованих змістів 
середньовічних творів та їхнє тлумачення (герменевтика) є до-
статньо важкими і вимагають спеціальних методологічних 
підходів. Здійснення такого герменевтичного дослідження є 
неможливим поза знаковою системою (системою символів, 
ментальністю) середньовіччя. Таке дослідження передбачає 
міждисциплінарний та комплексний підхід, тож воно має прово-
дитися у контексті взаємодії літератури і мистецтва як засобів 
відображення історичної дійсності. Проникнення у найглибинні-
ші смислові пласти тексту Києво-Печерського патерика взагалі, 
та Житія прп. Феодосія, зокрема, може бути здійснене лише 
глибоко обізнаним у православній культурній традиції інтер-
претатором, адже ці пам’ятки – це, передусім, твори духов-
ної літератури, написані віруючими та освіченими авторами і 
спрямовані до віруючого читача. Особливо важливого значен-
ня у даному сенсі набуває не лише глибоке знання дослідником 
Біблії, а й залучення екзегетичних творів Отців Церкви, в яких 
роз’яснюються різні місця із Священного Писання, та подаєть-
ся їхнє семантичне тлумачення. Адже без залучення святоо-
тецької екзегези будь яка спроба витлумачити зміст присутньої 
у Патерику, або у Житії прп. Феодосія біблійної парадигми, 
буде носити волюнтаристський характер. 

У цій дуже обмеженій у розмірах статті тезисно викладемо 
наші думки щодо традиції ісихазму, яка знайшла свій вияв у 
Житії прп. Феодосія, що знаходиться у складі Києво-Печерсько-
го патерика і є глибоко пов’язане з ним в ідейному плані. Під 
«традицією» ісихазму ми розуміємо цілісне духовне вчення, 
без існуючого в сучасних дослідженнях з історії духовної куль-
тури Давньої Русі розмежування на «ісихастське богослов’я» 
та «практику» безперервної Ісусової молитви, з тенденцією 
надавати останній самодостатнього значення. Ми виходимо з 
того, що у східнохристиянській аскетиці, побудованій на вченні 
Отців Церкви, ніколи не існувало такого розмежування. Як за-
значає відомий богослов – єпископ Каліст (Уер) Діоклійський, 
саме поняття «богослов’я» дуже поступово почало укорінюва-
тися у християнській лексиці, причому за середньовіччя воно 
розумілося зовсім інакше ніж тепер. Наприклад, св. Євагрій 
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Понтійський – учень великих кападокійців та Отців пустелі, у 
відомому вислові зазначає: «Якщо ти богослов, то будеш моли-
тися істинно: і якщо істинно молишся, то ти богослов» [5, c.14]. 
Тож, Отці Церкви, вченням яких живилися наші преподобні 
Отці, сприймали богослов’я «…як бачення Бога у Святій Трій-
ці, бачення, в яке залучений не лише розум, але вся людська 
особистість, включаючи інтуїтивне духовне розуміння (nouj) та 
серце (kardia), у біблейському та свято отецькому, а не у сучас-
ному сенсі цього слова. Іншими словами, богослов’я (Qeologia) 
є ніщо інше, як споглядання (Qewria). Воно передбачає живе 
спілкування з живим Богом і нерозривно пов’язане з молитвою …» 
(Курсив наш. – Авт.) [5, c.14]. Тож, безперервна молитва та 
богослов’я в ісихазмі є нерозривно взаємопов’язані між собою. 

У науці ще не зверталася увага на те, що у Житії прп. Фео-
досія Печерського (ХІ ст.) простежується вплив ісихастського 
богослов’я. У Житії розповідається, що Сам Бог освятив місце 
розташування Великої Печерської церкви (Успенського собору). 
У пасажі присвяченому, власне, передумовам створення храму, 
йдеться про чудесне видіння, яке побачив один чоловік, що про-
їздив повз Ветхий Печерський монастир вночі. Ніч була дуже 
темна і лише над монастирем сяяло «пречудне» світло, у якому 
перебував прп. Феодосій. Святий стояв посеред монастиря пе-
ред Богородичною церквою, здійнявши руки у молитві до Бога.

Що ж може означати описана у Житії молитва прп. Феодо-
сія, яка є причиною усіх чудес, пов’язаних з Божественним 
одк ровенням про майбутній головний храм Печерської обителі? 

У наших попередніх дослідженнях цього пасажу ми вже звер-
тали увагу на те, що знаменитий печерський ігумен зіставляється 
тут із вождем народу Божого – Мойсеєм [10, c.109-119]. Розгляда-
ючи Житіє прп. Феодосія крізь призму святоотецької екзегези, ми 
припустили, що подвиг «нового Мойсея» та великого праведни-
ка – прп. Феодосія, усвідомлюється прп. Нестором як молитва за 
перемогу (спасіння) нового народу Божого – ченців. Причому ця 
молитва, яка у містичному плані є хресним знаменням, набуває 
глибокого сотеріологічного значення: від пастиря залежить доля 
обителі, адже якщо він «опустить руки» (припинить свій молитов-
ний подвиг за монастир), тоді переможе ворог – сатана (Амалік). 

З іншого боку, цей образ можна усвідомлювати у світлі іси-
хастського богослов’я, де молитва зі здійнятими руками озна-
чає екстаз, себто входження людини в Божественне світло. 
Зокрема, так описує цей особливий стан подвижника один з 
великих ісихастів – прп. Ісаак Сирин [2, c.336]. 
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 Серед візантійських богословів св. Григорій Нисський був чи 
не першим, хто звернув особливу увагу на феномен екстазу. Го-
ворячи про екстатичний стан, Григорій часто використовує бі-
блійний образ пророка Мойсея, що входить у «Божественний 
морок» на гору Синай.

Одним з найважливіших моментів Житія прп. Феодосія, 
на який ми хочемо звернути увагу, є, так би мовити, «світ-
лоносність» молитви прп. Феодосія. Причому описане у 
Житії «пречудне» світло сяє посеред темряви. В контексті 
виявленої нами раніше образної паралелі: св. пророк Мой-
сей – прп. Феодосій, яка має місце у Житії, плідним є звер-
нення до трактату св. Григорія Нисського «Життя Мойсея», 
в якому цей Отець Церкви викладає вчення про обоження 
людини. Св. Григорій розрізняє три етапи духовного схо-
дження, які він порівнює з трьома етапами життя Мойсея: 
«Явище Бога було дане спочатку Мойсею у світлі (dia fwtoj); 
потім Він говорив з ним у хмарі (dia nefelhj); нарешті, став-
ши більш досконалим, Мойсей споглядає Бога у мороку (en 
gnofw ton Qeon Blepei)» [4, c.157]. 

Розглядаючи це вчення, відомий богослов Павло Євдокімов 
пише: «Перша ступінь – це praxij, чи катарсис-очищення, вер-
хівкою якого є аскетична apaqeia. Друга ступінь названа хма-
рою – це споглядання Бога в Його властивостях чи Його іменах 
(Премудрість, Могутність, Благість). Вона переходить кордони 
чуттєвого і вивищується до пізнання досяжних розумові речей 
і божественної сили (gnwsij thj dunamewj). Третя ступінь, яка ви-
значається словом «морок», є суто містичний досвід, сприйнят-
тя почуттям присутність Бога в душі » [4, c.157]. 

Згідно з цим баченням, кінцевою метою такого духовного 
сходження є Qewria thj agiaj Triadoj, містика світла завершуєть-
ся містикою мороку, гнозис – гіпергнозисом. Найбільш під-
несений містичний стан абсолютно виключає безпосереднє 
бачення Бога, і припинення усілякої пізнавальної діяльності 
знаходить своє найбільше втілення в ісихазмі, в якому «мир пе-
ревершує будь який мир». Трансцендентність Бога затьмарює 
будь-яке природне світло, та Його іманентність робить морок 
більш, ніж світлоносним, і більш, ніж очевидним, оскільки він 
народжує єдність, enwdij, чи обоження (tewsij).

Тож, молитву прп. Феодосія у світлі посеред темряви можна 
розуміти, як найвищу ступінь духовного вдосконалення цього 
святого – його вхід у світло Божественного мороку, якщо гово-
рити у термінах ісихастського богослов’я.
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Знаменно, що цей твір св. Григорія Нисського, мав значний 
вплив на подальшу традицію ісихазму. Вчення св. Григорія про 
шлях духовного вдосконалення людини знайшло свій розвиток 
у богослов’ї прпп. Симеона Нового Богослова (949-1022 рр.) та 
Никити Стифата (1005-1090 рр.) . І якщо перший жив і творив 
у часи найбільш наближені до виникнення Києво-Печерського 
монастиря, то другий був сучасником постання славетної дав-
ньоруської чернечої обителі. Спогади про життя та повчання 
свого наставника прп. Никита зберіг для нащадків, написавши 
Житіє прп. Симеона. Ця праця була ним закінчена близько 1052 
р., тобто через декілька десятиліть після смерті вчителя. Вже 
перші рядки свого твору прп. Никита присвячує обоженню, 
традиційно для ісихастського богослов’я порівнюючи свого вчи-
теля з пророком Мойсеєм: «Під впливом енергії Божественного 
вогню, – пише він, – становлячись кожного дня увесь немов би 
вогонь, увесь немов би світло, він стає богом за усиновленням, 
і як син Божий дивовижним чином вже тут бесідує з Отцем та 
Богом, подібно до Мойсея з непокритим обличчям» [2, c.358]. 

Важливо, що обидва святі Отці були ченцями Студійського 
монастиря у Константинополі. Ця обитель вважалася взірцем 
для Києво-Печерського монастиря [13]. Якщо прп. Никита жив 
у Студійський обителі протягом усього життя, то прп. Симе-
он перебував у знаменитому монастирі лише на початку сво-
го чернечого шляху. Вигнаний звідти з причини нерозуміння 
студійськими ченцями висоти його духовного подвигу, прп. 
Симеон довгий час (980-1005) був ігуменом монастиря св. Ма-
манта. Саме там святий став відомим [1, c.30-48]. 

Знаменно, що ця обитель мала для русичів особливе значен-
ня. Судячи з повідомлень «Повісті врем’яних літ», монастир та 
церква св. Мами або Маманта були своєрідним пунктом збору, 
організації і навіть перевірки людей перед входом у Константи-
нополь. Саме в цьому монастирі перед тим, як втупити в Цар-
город, зупинялися руські купці. Звідси, згідно русько-візантій-
ським договорам 907 та 945 рр., русичів групами по 50 чоловік 
у супроводі «царева мужа» вводили в столицю Візантійської 
імперії [16, стлб. 22, 37].

Прп. Симеон доповнив православну аскетичну традицію 
умертвіння плоті вченням про її обоження. Згідно з вчен-
ням цього великого ісихаста, людська плоть набуває нетління 
внаслідок осяяння її божественним світлом ще за життя по-
движника. Причому самого праведника, що перебуває у стані 
світлоносної молитви, прп. Симеон порівнював з пророком 
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Мойсеєм, що сорок днів та ночей знаходився на горі Синай у 
спілкуванні з Богом: «Перехід розуму від видимого до невиди-
мого та переселення від чуттєвого до надчуттєвого, – говорив 
він, – виробляє в ньому (у подвижнику. – Авт.) забуття усього 
залишеного позаду. Саме це я називаю справді мовчанням і 
країною мовчання, і місцем, на яке зійшовши, він не спустить-
ся знов звідти, як Мойсей, який пробув на горі сорок днів та 
стільки ж ночей, тому що краще залишатися там і зовсім ні-
коли не повертатися вниз. Ставши з цих пір будинком Трійці, 
розум і сам оселяється у Трійці, немов би знаходячись у са-
мому Царстві Небесному, він підтримується любов’ю Божою, 
яка не дозволяє йому впасти» [14, c.30].

Прп. Симеон вчив про три стадії обоження людини: під час 
земного життя, після смерті та, нарешті, під час загального вос-
кресіння. Згідно з прп. Симеоном, єдність з Богом починається 
вже тут, у цьому земному житті, але набуде свого виповнення 
наприкінці часів. Одним з символів початку преображення 
людини слугують святі мощі праведників, які лишаються не-
тлінними впродовж багатьох століть і навіть тисячоліття. Вони 
знаменують перемогу над смертю. Повне ж нетління тіла мо-
гло бути лише в однієї людини – другого Адама, що прийшов 
з Неба – себто Христа, Який воскрес у прославленому тілі [7]. 

У печерах Київської лаври ми бачимо практичне втілення 
такого богослов’я: мощі святих угодників печерських впро-
довж багатьох століть непідвладні тлінню. Їхні Житія, описа-
ні у Патерику, є нічим іншим, як розповіддю про шлях обо-
ження цих людей, який можна розуміти в контексті традиції 
ісихазму. Розвиваючись від св. Григорія Нисського до прпп. 
Симеона Нового Богослова та Никити Стифата, ця традиція, 
значно пізніше, в обличчі св. Григорія Палами, говорить своє 
останнє слово про долю людини у світлі богослов’я Святого 
Духа та божественних енергій. Ісихазм знаходить свій центр 
на горі Афон, та походить від джерел чернецтва, до яких, влас-
не і прагнули святі Отці Печерські.

Як ми показали у наших попередніх дослідженнях, ісихаст-
ське богослов’я мало значний вплив на створення сакрального 
простору печер Київської лаври. В ієротопії печер було втілено 
образ-парадигму «Древо Життя», і це архетипічне поняття має 
глибоке містичне тлумачення у вченні прп. Симеона Нового 
Богослова та, особливо, прп. Никити Стифата [12, c.103-107]. 

Сказане примушує визнати, що застаріла, атеїстична гіпо-
теза про відсутність на Русі ісихастського богослов’я має бути 
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докорінно переглянута. Комплексний герменевтичний та ієро-
топічний підхід до інформації різнохарактерних пам’яток, що 
висвітлюють історію раннього Києво-Печерського монастиря, 
дозволяє назвати знамениту вітчизняну обитель «колискою» 
традиції ісихазму на Русі. Причому під «традицією ісихазму» 
ми розуміємо цілісне духовне вчення без розподілу його на 
тео рію – богослов’я та практику – молитву. 
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« Пізнаєте істину,
і істина визволить вас »

(Ін. 8, 32)
« Я і Отець – єдине»

(Ін. 10, 30)

Постановка проблеми 
у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими на-
уковими і практичними за-
вданнями. Співвідношення і 
взаємодія суб’єкта та об’єкта – 
одна з найбільш гострих проб-
лем гносеології, що хвилювали 
мислителів різних епох і фі-
лософських течій. Її вирішен-
ня велося за двома основни-
ми напрямками. По-перше, 
з позиції суб’єктивізму, де 
цінність виступала власти-
вістю розумної волі людини, 
що наділяє світ значеннями і 
смислами. По-друге, з пози-
ції об’єктивізму, де стверджу-
валося розуміння цінності як 
зовнішньої для людини духов-
ної реальності (ідеалізм), або 
як відображення в суспільній 
та індивідуальній свідомості 
найбільш істотних для діяль-
ності особистості процесів і 
чинників матеріальної реаль-
ності (матеріалізм). Автори-
тетні представники міжнарод-
ного наукового співтовариства 
визнають, що ускладнення на-

Протоієрей Володимир СМІХ

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ЗРІЗИ СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНИХ 
ТА СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ ЗАСАД ПІЗНАННЯ: 

ПРАВОСЛАВНИЙ ПОГЛЯД

УДК 271.2-1

У статті розглядається принцип 
взаємодії між суб’єктом та об’єктом 
у процесі пізнання. Осмислюється 
акт пізнання у «суб’єкт-суб’єктній» 
моделі. Обґрунтовується, що базовим 
фактором для розуміння православ-
ної гносеології як любові є халкидон-
ська христологія. Акцентується, що 
пізнання не є знанням сутності чи 
природи речей, а знання того як вони 
пов’язані через особистісне спілку-
вання. З’ясовується, що вищим ви-
явом суб’єкт-суб’єктних засад пізнан-
ня є досвід православної гносеології.
Ключові слова: суб’єкт-об’єктність, 
суб’єкт-суб’єктність, пізнання, ре-
альність, гносеологія, раціоналізм, 
любов, істина, христологія.

_____

Аrchpriest Volodymyr SMIKH

INTERPRETATIONAL EXPOSURES 
OF SUBJECT-OBJECT AND SUBJECT-
SUBJECT-BASED WAYS OF COGNITION: 
THE ORTHODOX VIEW.
The article deals with the principle of 
interaction between subject and object 
in the process of cognition. The act of 
cognition in the «subject-subject» model 
is contemplated. It is substantiated 
that the Chalkdonian Christology is the 
basic factor for understanding Orthodox 
epistemology as love. It is emphasized that 
cognition is not knowledge of the essence  
or nature of things, but knowledge of 
how they are connected through personal 
communication. It turns out that the 
highest expression of the subject-subjective 
principles of knowledge is the experience of 
Orthodox epistemology.
Key words: subject-object, subject-
subject, cognition, reality, epistemology, 
rationalism, love, truth, christology.
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уки як структурно, так і інформаційно в зрізі постіндустріальної 
цивілізації веде до потреби формулювання особливого підходу 
до тлумачення взаємодії суб’єкта та об’єкта пізнавального про-
цесу та можливість інтерпретації цього процесу. Сьогодні, коли 
інформація та знання стали економічно прибутковими, ми по-
трапили в новий світ, де спокуса оволодіння світом змінюється 
на спокусу оволодіння свідомістю. 

Відтак, людина приречена задуматись не лише про відпові-
дальність за наукову діяльність, але і про відповідальність за свою 
власну душу. Саме тому пізнання істини як опозиції реальності 
до видимості є передумовою аксіологічного підходу до реальнос-
ті, є відповідною формою трансценденції. Адже зрозуміло, що у 
найелементарніших спробах пізнання дійсності передбачається 
суб’єкт-об’єктна взаємодія. І ця взаємодія є вже надприродною, 
оскільки, перевершуючи сферу об’єктивної реальності, не може 
бути зрозумілою як «природне явище» через те, що сама консти-
туює ідею «об’єктивної дійсності». Ця ідея зумовлює трансцен-
дування, тому що звичайне розуміння людини як істоти «дума-
ючої» апріорі визнає, що в акті «мислення» людина трансцендує 
сферу емпіричної даності [12, с. 6]. Те, що дійсність не є самозро-
зумілою, тягне за собою свідому настанову здобувати і виявляти 
її сенс. У процесі цього осягнення сенсу людина виявляє необме-
жену спроможність удосконалювати себе. Таким чином, акту-
альність аналізу ціннісних вимірів засад пізнання, які охоплюють 
як суб’єкт-об’єктну модель предметного протиставлення, так і 
особистісну суб’єкт-суб’єктну модель взаємопроникнення (спіл-
кування) випливає з нагальної потреби в оновленому розумінні 
місця й духовної безпеки людини в сучасному світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, 
які здійснили найбільш істотний внесок у позитивну розробку 
різних аспектів проблеми пізнання слід виділити, у першу чергу, 
Рене Декарта. На його думку, достовірність існування об’єктивної 
реальності випливає з достеменності існування мислячого 
суб’єкта. Його ідея «Cogito ergo sum» є відправним пунктом та-
кої гносеологічної концепції. Відомий німецький філософ Іману-
їл Кант розмежуванням і взаємним обумовленням можливого і 
дійсного в пізнанні («річ в собі» та іманентний свідомості «об’єкт 
пізнання») відобразив одну з фундаментальних закономірностей 
реального процесу наукового пізнання. Видатний мислитель Се-
мен Франк у своїй онтологічно-гносеологічній системі переходить 
від дискурсу сутності до дискурсу відносин або спілкування. Нео-
ціненний внесок у розкриття суб’єкт-суб’єктної моделі пізнання 
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зробив український мислитель-екзистенційник Григорій Ско-
ворода. Він не досліджує теоретичні закони пізнання, структуру 
мисленнєвої діяльності, наявність яких можна підтвердити лише 
за допомогою логічної дедукції, але ставить читача у ситуацію ко-
мунікації з людьми, що живуть, борються, страждають.

Серед сучасних дослідників, які тією чи іншою мірою торка-
лися зазначеної проблеми, передовсім слід назвати таких учених, 
як: М.В. Поповича, С.Б. Кримського, А. Є. Конверського, Андрія 
Баумейстера, Тімоті Вільямсона, Едмунда Ґетьє, Девіда Чалмерса, 
Томаса Наґеля, В.С. Стьопіна, А.С. Астапова, О. Нестерука тощо.

Метою даної статті є спроба з’ясувати суб’єкт-об’єктні та 
суб’єкт-суб’єктні засади пізнання та їх осмислення у православ-
ному богослів’ї. Для досягнення вказаної мети необхідно вирі-
шити наступні завдання:

1. Виявлення принципів взаємодії між суб’єктом та 
об’єктом у процесі пізнання.

2. Розкриття змісту суб’єкт-суб’єктних засад пізнання.
3. Окреслити специфіку православної гносеології.

Виклад основного матеріалу. У серцевині будь-якої гносе-
ологічної конструкції проглядається «аксіома реальності». Ми 
прагнемо через пізнання проникнути у невідому для нас дійсність 
[5, с. 98]. «Людина – істота, що приречена на трансценденцію. 
Вона прориває кордони фактичного буття і окреслює обрії іде-
ально значимого» [9, с. 50]. Слід зауважити, що «задум пізнання 
завжди пронизаний пафосом реальності, завжди підтримується 
й направляється надією проникнути в буття, яким воно є саме в 
собі. Це є завдання трансцендування, і від нього відмовитись наш 
розум не може [5, с. 98]. Адже, як підкреслює професор В. Зень-
ковський: «Нам потрібна реальність сама по собі, а не просто від-
хилення протиріч у наших матеріалах та ідеях» [4, с. 98]. 

Визнаючи зовсім не риторичний характер заявленої про-
блематики, маємо особливо наголосити, що «посткласична 
філософія другої половини XIX ст. зруйнувала віру в силу і мо-
гутність наукового розуму. В результаті наукова раціональність 
була позбавлена претензій на самодостатність та автономність» 
[3, с. 236]. Не більш переконливою видається і наука XX cт. «У 
культурі XX cт. наука зберегла головну роль, але пріоритет нау-
кового знання втратив істотне значення. Наукове знання, у кра-
щому випадку, сприймається сучасним суспільством як рівно-
значне стосовно інших форм і типів знання» [3, с. 236]. Однією 
з причин такого стану речей є установка інтелекту на пізнання 
зовнішнього світу як єдиної мети науково-філософської діяль-
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ності. Тон цієї мети визначений у системі пізнавальної суб’єкт-
об’єктної взаємодії, відношенням між знавцем і знаним.

Суб’єкт-об’єктна модель пізнання передбачає складну взаємо-
дію. Насамперед, в контексті цієї моделі, пізнання розглядається 
як акт впливу однієї сутності на іншу, суб’єкта на об’єкт. А також, 
об’єктивна реальність в більшості класичних концепцій розгля-
дається як фрагмент реальності, яка трактується як незалежний 
від суб’єкта стійкий центр, але на яку, однак, спрямована пізна-
вальна активність суб’єкта. У найширшому сенсі під суб’єктом 
пізнання розуміється людина як носій свідомості, для якої харак-
терні певні пізнавальні здібності (чуттєвість, розум, воля, пам’ять, 
уява, інтуїція тощо). Реалізація цих здібностей, власне, і забезпе-
чує людині можливість пізнавати світ [10]. Слід зазначити, що 
така форма пізнання ґрунтується тільки на ідеальному зв’язку 
суб’єкта і об’єкта, а тому осягає предмет лише зовнішньо, фак-
тично не проникаючи в його внутрішню реальність.

Знаний філософ В’ячеслав Семенович Стьопін пропонує в іс-
торичному розвитку науки, починаючи від XVII cт., розрізняти 
класичну, некласичну і постнекласичну форми раціональності і 
відповідні їм типи науки. Класична раціональність пов’язана з 
такими способами осягнення дійсності, при яких людина пов-
ністю виключається з системи пізнання. Зосереджуючи увагу на 
об’єкті, класичний тип раціональності прагне елімінувати все, 
що стосується суб’єкта. Класична раціональність орієнтована на 
об’єктивування пізнання дійсності, при якому вплив людини на 
пізнавальний процес не враховується. Класична раціоналістична 
парадигма розглядає науку як абсолютне знання, що існує поза 
будь-яким релігійним, соціальним і культурним контекстом. 
Некласична раціональність пов’язана з усвідомленням того, що 
неможливо виключити вплив людини і її пізнавальних засобів 
на процес пізнання. Проте, в парадигмі некласичної раціональ-
ності, як і раніше, не усвідомлюється обумовленість наукового 
пізнання світоглядом. Постнекласична раціональність враховує 
співвідношення одержуваних знань про об’єкт не тільки з осо-
бливістю засобів і операцій діяльності, але і з ціннісно-цільовими 
структурами. Світогляд вченого нерозривно пов’язаний з харак-
тером його досліджень. Людина впливає на результати пізнан-
ня тому, що слідує певним цінностям. Таким чином, в постне-
класичній парадигмі усвідомлюється зв’язок пізнання і науки з 
культурою, світогляд стає передумовою отримання об’єктивних 
знань про світ. Нау ка з ціннісно-нейтрального знання перетво-
рюється в ціннісно-орієнтоване осягнення світу, яке передбачає, 
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що релігійні, етичні, естетичні та інші норми вплетені в тканину 
наукового дослідження і багато в чому його визначають [11]. 

Варто зазначити, що саме некласичний та постнекласичний 
типи раціональності піддають сумніву суб’єкт-об’єктну модель 
класичної науки та філософії нового часу, у якій об’єкт ідентифіку-
ється як щось конкретне, що протистоїть суб’єкту. «Для класично-
го розуміння матеріального об’єкта, – зазначає П. Ф. Йолон, – було 
характерне проведення чіткої лінії гносеологічного розмежування 
суб’єкта й об’єкта, що безпосередньо відповідало світоглядно-ма-
теріалістичним нормам незалежного наукового опису [ 8, с. 95]. І 
все ж таки, як показав подальший розвиток науки, поділ на екстер-
нальні та інтернальні фактори пізнання є недоречним. Відтак зро-
зуміло, що подолання суб’єктно-об’єктної моделі протистояння 
стало метою всієї посткласичної науки. Альтернативою суб’єктно-
об’єктної моделі, сформованої класичним типом раціональності 
є суб’єкт-суб’єктна модель, у «якій не просто взаємодіють той, хто 
пізнає і те, що пізнається, а обидві сторони процесу виконують 
ролі і того, хто пізнає і того, що пізнається, що передбачає розу-
міння пізнання не як суб’єктивного відображення об’єктивної ре-
альності, а як освоєння нового» [3, с. 242]. 

Релігійний філософ С. Л. Франк у своїй книзі «Реальність і лю-
дина» ставлячи перед собою питання: «що справді є?» [13, с. 8] 
знаходить у складі того, що є мовби дві грані, що існують різни-
ми способами і мають різні атрибути, принципово неподібні, але 
одночасно взаємно проникаючі. Це об’єктивна дійсність і реаль-
ність; об’єктивній дійсності, у яку входить матеріальний та пси-
хічний світ, притаманне існування в часі, а реальністю є реальність 
суб’єкта, яка не співпадає з функцією винятково пізнання [2, с. 93-
94]. Реальність у С. Франка є єдністю через єднання суб’єкта та 
об’єкта. «На перший погляд, – говорить філософ, – може здатися, 
що у будь-якому акті пізнання реальність взагалі «відкриває» себе 
іншому – саме суб’єкту пізнання. Але є глибинна, принципова 
відмінність між відношенням «суб’єкт-об’єкт», в якому реальність 
відкривається нам у формі предметної, об’єктивної дійсності, 
і тим її саморозкриттям, яке виявляється у стосунках «я – ти». У 
першому відношенні, – продовжує Франк, – реальність у якості 
«об’єкта» є чимось безумовно пасивним та німим; вся активність 
її «розкриття» належить суб’єкту, який, направляючи пізнаваль-
ний погляд на об’єкт, робить його собі доступним. Успіх пізнан-
ня тут полягає в тому, що ми пізнаємо зміст об’єкта таким, яким 
він є і незалежно від нашого погляду» [13, с.108]. Далі мислитель 
уточнює взаємну перихорезу суб’єкта як висхідну точку умогляду 
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та суб’єкта як носія життя. «Ти» не є покірним, тихим та бездіяль-
ним об’єктом зацікавленого споглядання, навпаки – тут відбува-
ється правдива зустріч двох. Якщо не акцентувати увагу на те, що 
при цьому «Я», відкриваючись іншому, стає «ТИ», то слід заува-
жити, що вся активність походить із «ТИ» і те, що «ТИ» пізнається 
обумовлене його власною активністю. Не «Я» відкриває «ТИ», а 
«ТИ» відкриває себе «Я». Таке пізнання, на відміну від предметно-
го знання, Семен Франк позначає словом «одкровення» [13, с.109]. 
Це дає нам змогу краще розуміти сутність християнського одкро-
вення. З огляду на вище сказане, слід зазначити, що Бога не мож-
на шукати на шляхах пізнання об’єктивної дійсності, Його можна 
шукати лише на шляхах живої зустрічі з реальністю, співучастю. 
Бог не є «об’єкт», безпосередньо досяжний для пізнання, а стає 
доступним лише через одкровення [13, с.148-149]. Таким чином, 
у пізнанні, як єднанні суб’єкта і об’єкта, суб’єкт-об’єктна модель 
замінюється на суб’єкт-суб’єктну. У християнстві акт такої онто-
логічної єдності називається любов’ю.

У цьому контексті важко не погодитися із твердженням про-
фесора прот. В. Зеньковського про те, що «знання, яке досягнуло 
своєї повноти, свого завершення, переходить у чистий рух лю-
бові, і шукає, у відповідності до природи любові, повного злит-
тя з предметом любові… Злиття з предметом любові повинно 
бути відновленням єдності з предметом» [5, с. 59-60]. Установка 
любові до даного предмету служить умовою пізнання. Пізнання, 
переходячи у взаємоспілкування, є початковою формою любові. 
Онтологічний сенс пізнання полягає у зближенні з предметом 
пізнання, щоб перейти у любов до нього [5, с. 58]. Можна з пев-
ністю стверджувати, що любов, яка єднає весь світ у єдину живу, 
нероздільну цілісність, є справжнім пізнавальним актом. 

Видатний християнський філософ свящ. Павло Флоренський 
зазначає, що акт пізнання є не лише ідеальним, але і реальним, 
не тільки гносеологічним, але й онтологічним. Пізнання є реаль-
ним входженням того, хто пізнає у те, що пізнається, реальною 
перихорезою [14, с.73]. Із наступної думки філософа легко поба-
чити протиставлення суб’єкт-суб’єктної засади пізнання суб’єкт-
об’єктній. «Пізнання не є захоплення мертвого об’єкта хижим 
гносеологічним суб’єктом, а живе моральне спілкування особис-
тостей, кожна із яких є одна для одної і об’єктом і суб’єктом. В іс-
тинному сенсі пізнається особистість і лише особистість» [14, с.74]. 
Отже виходить, що пізнання не є знанням сутності чи природи 
речей, а знання того, як вони пов’язані через особистісне спілку-
вання. Сучасний грецький мислитель митрополит Йоан Зізіулас 
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переконує, що «особа є тим обрієм, на тлі якого розкривається 
істина існування, не просто як природа, що підпадає індивідуа-
лізації та рекомбінації, але як неповторний образ цілого, як «ка-
фоличність» буття» [7, с.107]. У зрізі зазначених смислів можна 
стверджувати, що акт пізнання є одкровенням істини через факт 
буття у спілкуванні осіб. За цих умов сутність як загальне, набуває 
об’єктивну реальність лише в своїх конкретних іпостасях. Буття 
(спосіб існування) та особистісне відношення співпадають. Піз-
нання реалізовується як любов на суб’єкт-суб’єктних засадах.

Домінуючим фактором для розуміння гносеології як любові 
є православна христологія. Вона є єдиною відправною точкою 
для розуміння істини пізнання. «У Христі суб’єкт і об’єкт пізнан-
ня, будучи відмінними, є нероздільними, тому що Син Божий є 
одночасно і Творець Буття і через Своє втілення Він у Собі має 
в суб’єктивних діях своє буття. Єдність суб’єкта та об’єкта може 
бути реалізованою лише в Тому, хто, будучи людиною («суб’єкт 
пізнання»), є одночасно і Бог – Творець буття («об’єкта») [5, с. 
60]. Іншими словами, пізнання є любов’ю, є тайною перебуван-
ня Христа в людині. Знання виникає із любові. Любов та істина 
стають тотожними. Христологічна тайна вказує на те, що істин-
не пізнання можливе лише в особі й через особу. 

Якщо припустити можливість пізнання поза особистісним 
спілкуванням, тобто любов’ю, то в суб’єкта пізнання (людини) 
з’являється можливість відокремити свою думку від своїх дій 
і, внаслідок цього, сфальшувати істину. Через дистанцію між 
думкою і дією людина стає лицеміром. Лицемірство виявляє 
відмінність як розділення, тоді як у любові (спілкуванні) роз-
кривається єдність у відмінності [6, с. 299-300].

Зі сказаного вище бачимо, що у суб’єкт-суб’єктній моделі про-
цес пізнання не розпочинається зі збирання інформації про іншу 
істоту (предмет). Предмет дослідження не піддається спостере-
женню та оцінці. Оскільки це виявило б дистанцію та протистав-
лення. Тут акцент робиться не на здобування істини, а на приєд-
нання до істини. Суб’єкт-об’єктне протиставлення замінюється 
діалогом, що, з одного боку, дає змогу ввести моральні обмежен-
ня на засоби і методи наукової діяльності, а з іншого – наукові 
відкриття вводяться у площину релігійно-моральної аксіології, 
осями координат якої є відношення людини до Бога і відношення 
людини до людини [3, с. 257]. Вищим виявом суб’єкт-суб’єктних 
засад пізнання є досвід православної гносеології. Смисловим кон-
центром цього досвіду є вміння розрізняти сутність та енергію. 
Відтак, у світлі православної аксіології проблема богопізнання, а 



94

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

також пізнання людини і світу безпосередньо залежить від цього 
вміння. «Приймаючи відмінність сутності й енергій, ми прийма-
ємо істину як особисте відношення, тобто як досвід спілкування, 
а знання – як причасність істині, а не просто засвоєння понять, 
які отримуються внаслідок інтелектуальної абстракції» [15]. Це 
означає, що «реальність особистості й міжособистісних стосунків 
передує будь-яким інтелектуальним дефініціям» [15]. Під таким 
оглядом треба розуміти пізнання Бога, який являє Себе у Своїх 
енергіях, не втрачаючи при цьому нічого зі своєї неподільної сут-
ності. Бог вищий за будь-яку логічну форму, Він не вкладається в 
жодні поняття, і тому церковне вчення, самі догмати є антиноміч-
ними, надлогічними, але не суперечливими. У сфері православно-
го пізнання неможливо застосувати логіку, вона просто не діє [4, с. 
40-41]. Принципове розрізнення сутності Бога та його дій, енергій 
та благодаті, є визначальним для православної гносеології. Люди-
на не може затиснути Бога в модель суб’єкт-об’єктних стосунків.

Якщо «відкидати відмінність сутності й енергій, то заперечуєть-
ся універсальність особистого досвіду та стверджується пріоритет 
індивідуального розуму як шляху пізнання. А це означає, що іс-
тина вичерпується співпадінням поняття й предмета» [15]. Істина 
постає як інтелектуальне досягнення. Означений принцип розу-
міння істини показує, що межу реальності встановлює індивіду-
альний розум, а сама реальність тотожна з тим, що вважається 
таким наукою і не може бути нічим іншим. Феномен об’єкта по-
стає як продукт теоретичного й практичного освоєння дійсності, 
як специфічна модифікація реальності. Ця даність і править нам 
за вихідну позицію, виходячи з якої можемо сказати: методика 
суб’єкт-об’єктного пізнання не є діалогічною, а раціональною.

Зовсім іншими є принципи християнської гносеології, у 
якій парадоксальним чином пізнання виводиться за раціональ-
ні межі. Істина охоплюється через прищеплення до неї. Прав-
диве знання – це завжди благодатний дар зустрічі із Христом. 
Зустріч, яка є суб’єкт-суб’єктною координацією любові.

Висновок. Намагаючись з’ясувати принципи суб’єкт-
об’єктних та суб’єкт-суб’єктних засад пізнання у православно-
му осмисленні підсумовуємо:

• суб’єкт-об’єктна форма пізнання ґрунтується на зв’язку 
суб’єкта і об’єкта і осягає предмет лише зовнішньо, 
фактично не проникаючи в його внутрішню реальність;

• акт пізнання у суб’єкт-суб’єктній моделі є одкровенням 
істини через факт буття у спілкуванні осіб; пізнання ре-
алізовується як любов;
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• у суб’єкт-суб’єктному вимірі пізнання акцент робить-
ся не на здобування істини, а на прищеплені до неї, а 
суб’єкт-об’єктне протиставлення замінюється діалогом;

• базовим фактором для розуміння православної гносео-
логії як любові є халкидонська христологія, у якій реа-
лізований принцип єдності суб’єкта та об’єкта;

• вищим виявом суб’єкт-суб’єктних засад пізнання є осо-
бистісний досвід православної гносеології як любові;

• пізнання не є знанням сутності чи природи речей, а знан-
ня того, як вони пов’язані через особистісне спілкування. 
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Вивчення і актуалізація 
богословський позицій свя-
щеннослужителів православ-
ної церкви, викладачів ду-
ховних навчальних закладів 
будь-якого історичного пе-
ріоди є вкрай важливим для 
українського православного 
богослів’я. Навіть не важли-
во якої національності були 
ці особистості. Через те, що 
вони жили і інтерпретували 
православне богослів’я в на-
укових центрах України, їхні 
здобутки належать, в пер-
шу чергу, вітчизняній науці. 
Бо і їхні учні, і ті, хто продо-
вжував вивчати богословські 
проблеми, знаходились під 
їхнім позитивним впливом. 
До таких мужів, що залиши-
ли свій слід у вітчизняному 
православному богослів’ї, ми 
відносимо святителя Інокен-
тія (Борисова), який був рек-
тором недавно відродженої 
Київської духовної школи.

Він є автор Акафістів: 
Страстям Господнім, Живо-
начальній Тройці, Покрові 
Божої Матері. Важливо та-
кож, що до нього в КДА ви-
кладалося на латині, і це утри-
мувало бослів’я в залежності 

від католицизму, тому святитель Інокентій дав розпорядження 
ввести викладання російською мовою. На думку святителя, ха-

Протоієрей Сергій ЧУТЧЕНКО

БОГОСЛІВ’Я СВЯТИТЕЛЯ ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА) 
В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЦЕРКОВНО-БОГОСЛОВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Публікація присвячена богословським 
поглядам архієпископа Інокентія (Бо-
рисова), ректора КДА, архіпастиря 
православної церкви. Розкрито його 
глибоке знання Святого Писання та 
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богословський, письменницький та 
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тія у становленні православного 
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рактер богослів’я залежить від метода дослідження. Він різний 
як в протестантизмі, так і в католицизмі, так і в православ’ї. Іно-
кентій вважає, що використовувати не православних методів не 
можна, бо це суперечить самій природі Церкви [3, с. 300]. 

Будучи знайомим з античною філософією, святитель Інокен-
тій говорить, що всі зусилля язичницьких філософів таких як 
Платон, Сократ спрямовані на те, щоб звільнити чи обмежити 
людину від її проблем, бід, але все закінчувалося тільки слізьми.

Важливо, що у своїх наукових працях святитель Інокентій 
звертається до джерел не середньовічних, античних, чи того-
часних європейських, а до вітчизняних, таких як Феофан Про-
копович і Стефан Яворський, особливо до його книги «Камінь 
віри». А вчення про Тройцю святитель вважає гарно описано в 
Катехізисі Петра Могили [4, с.72] .

Розбираючи поняття «релігія», святий Інокентій (Борисов) 
відповідно до Біблії ідентифікує її з Завітом, Законом, служін-
ням Богу, або просто шляхом. Якщо говорити, що релігія в сер-
ці, то це означає ходіння з Богом, або страхом Божим. Найпер-
шою рисою, що притаманна релігії святитель Інокентій називає 
всезагальність, тобто досвід релігії має весь світ. По відношенню 
релігії до людини, то святитель вважає, що релігія, заключається 
в дусі людини: «Якщо початок релігії є початок самосвідомості, 
а самосвідомість є в кожному, то і релігія повинна бути в кожно-
му» [3, с. 38]. Основною функцією релігії святитель вважає, що 
вона має слугувати союзом між людиною і Богом. Але зв’язком 
у цьому союзі повинно бути безсмертя, бо тоді союз руйнується.

Знаходячи в релігії три обов’язкових елементи – Бог, людина 
і майбутнє життя, святитель Інокентій дає визначення релігії. 
Релігією він називає віру в союз видимого і невидимого, в за-
лежність людини і світу від Вищої Істоти, і де є надія на май-
бутнє краще життя [3, с. 29]. Важливість пізнання Бога полягає 
у тому, що без пізнання Його людина не пізнає ні себе ні світу. 
Тому що всі закони світу пов’язані на існуванні Бога, причина 
всіх явищ також знаходиться в Бозі. 

Описуючи створення людини, святитель каже, що Бог ство-
рив Себе маленького, але тільки в обмеженому вигляді, і яке 
Йому вже не підкоряється через існування свободи [4, с. 42]. Об-
раз Божий в людині виявляється в моральності. Для людини це 
чеснота, а для Бога святість. 

В людині також відображається могутність Бога, яка виявляєть-
ся в свободі душі. Цю свободу душі святитель називає «обмеже-
ною всемогутністю» [3, с. 69]. Ця свобода за формою не має обме-
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жень, бо моє бажання є моїм особисто, і ніхто не заставить мене 
бажати щось. Але вона обмежена за змістом (с.69). І це те, що від-
різняє від всемогутності Бога: «Не всього досягаючи, вона всього 
може хотіти» [3, с. 69]. Подібно до того, як Бог з нічого створив все, 
так і в нашій душі думки і бажання виникають з нічого 

Душа по своїй натурі є думкою Бога, чистою, духовною. А 
так як думки Бога вічні, то і душа людини вічна. І саму приро-
ду Тройці, святитель пояснює природою людини. Люди мають 
одну природу, але особистостей, обличь в цій природі мільйони. 

Відповідаючи на питання, що є людина, святитель говорить, 
що вона має дві сторони: чуттєво-матеріальну, обмежену і ду-
ховно-розумну, яка майже безмежна. Завдяки трьом силам лю-
дина прямує до Бога: розумній, волі і почуттям. Бог створивши 
нас, також нас підтримує. Він силою Своєю нас тримає, але ми 
цього не відчуваємо, вважаючи самі себе незалежними. Бога ми 
пізнаємо умом, але повністю ми Його не можемо пізнати, бо Бог 
у вічності. І якби ум повністю пізнав Бога, то залишився б без 
подальшої дії, «а це для нього мука» [4, 35]. Ум живе в Бозі, ум 
спілкується з Богом. Сам ум, на думку святителя Інокентія є ре-
лігійним, він не може бути не релігійним. Якби він відкидав релі-
гію, то він би сам себе знищив, бо він знищив би світ ідей в яких 
він живе. Ум він також називає силою, яка намагається пізнавати 
істину. Істиною є Бог, і тому, коли ум втрачає Бога, він втрачає і 
істину, робиться пустим [3, с.53]. Відчуття Бога можна пережити 
в серці, яке Інокентій називає силою духа, і в якому почуття і 
ум двостороннім його розвитком. Але серце може бути і джере-
лом зла. Взаємозв’язок ума і серця полягає у тому, що коли в умі 
Христос відсутній, то Його немає і в серці [6, с. 208]. Тому випра-
вити серце дуже важко, і для немічних сил людини не можливо. 
Але те, що не можливе для людини, для Бога можливе все. 

Безмежність Бога відображається в природі наших думок. 
Коли душа думкою може долати безкінечний простір, то цим 
вона долає будь-які межі буття, бо вона буде там, де схоче. Свя-
титель Інокентій каже, що швидкість світла існує, а от швид-
кість думки вирахувати не можливо [3, с.69]. Він говорить, що 
коли тіло помирає, і зникає простір і час для людини, тоді лю-
дина існує там, де її думка. Цим і відрізняється буття Бога і лю-
дини, у якої всюди присутність думки не є ідеальною. Говорячи 
про Бога, святитель переконує, що Дух Бога складається з ума, 
волі і дії [4, с. 37], а в дусі людини є образ вічного Буття Бога.

Свобода волі для людини є те, що вона з двох варіантів ви-
бирає один. В Бозі такої свободи немає, тому що для Бога ви-
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бору зла не існує. Для Бога слідування законом добра і є свобо-
да, людська свобода основується на свавіллі. І це не справжня 
свобода, бо по-справжньому людина вільна тоді, коли вона 
слідує за добром і укріпляється в ній, відповідно свобода тісно 
пов’язана з моральністю, чеснотами [4, с. 51].

Роздумуючи над християнством, святитель Інокентій говорить, 
що сутність християнської релігії складає «возстановлення», а голо-
вним предметом християнства є моральність. Досягнення високого 
стану моральності та поновлення в собі образу Бога стало можли-
вим завдяки Христу, Спасителю світу, тому все це маємо шукати в 
Ісусі Христі, Його діях, Його проповідях. Зміст для проповіді Спа-
ситель взяв від Іоана Хрестителя, який постійно закликав до пока-
яння, бо наблизилося Царство Боже. Відповідно святитель Інокен-
тій робить висновок що головним завданням проповіді Христа був 
заклик до покаяння і до необхідності віри, що мало б завершити 
моральне перетворення людини. Святитель Інокентій пише, що 
покаяння потрібне для внутрішнього зростання і чистоти серця, а 
віра зовнішнього. Таким чином, віра – це теорія, а покаяння – це 
практика [6, с. 108]. Святитель задає питання: чи виправляє людину 
покаяння? Чи проходить зло коли людина кається? Він говорить, 
що багато хто помирає з великим почуттям покаяння, але злі нави-
чки залишаються. Так, людина покаянням виправляє своє життя, 
але наслідок вчиненого гріха людина може не бачити, і виправи-
ти його не може [3, с.117]. Тому головна тема проповіді Спасителя 
це переміна серця, поєднана з вірою. Віра потрібна, щоб знищити 
наслідки гріха, бо тільки Бог може це зробити, а покаяння робить 
здатність людини до прийняття вічного блаженства. 

Святитель задає питання, як Церква має виконати свій 
обов’язок? Проповідувати, чи просто оголошувати про спасін-
ня? Вона має робити і те і інше; але головним завданням Церкви 
полягає в допомозі у виборі використання способів спасіння. 
Таїнства подаються тим, хто знає про спасіння і бажає його. В 
Таїнствах людина може бачити Бога і насолоджуватися Ним. 
Церква і Святе Письмо оголошують нам словами, а Таїнства да-
ють нам відчути на чуттєвому рівні [6, с. 189].

Завдання Біблії дати моральні правила поведінки, а природу 
Бога і людини Біблія не розкриває. По слову апостола Іоана ми 
маємо читати Священне Писання, щоб мати віру (Ін.20:31). Свя-
титель Інокентій підмічає, що віру ми маємо давно, то і читання 
Євангелія якби не потрібне. Але через те, що віра буває різна за 
степенями (Римл.1:17; 12:3), то ціллю вивчення Євангелія є отри-
мання і удосконалення віри [5, с. 8]. Трактуючи зачаття Іоана 
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Предтечі, святитель Інокентій підмічає, що Захарія був правед-
ний перед Богом, але віри мав мало. Тому, віра потрібна, вона є 
основою. Віра є необхідною умовою з боку людини [5, с. 27]. 

Є розмисли у святителя Інокентія і про смерть. Користь тіла 
для людини полягає у тому, що після смерті, душа вже не може 
каятися і стає беззахисною. Таким чином, тіло надає вагу, і душі 
є на що опертися [6, с. 255]. Смерть є жахливим моментом, але 
необхідним. Зі смертю тіла, хоча і розрішається душа від тіла, 
але образ людини залишається. «Смерть людини – велике та-
їнство» [2, с. 90]. Цю тайну святитель пояснює таким чином. 
Ще вчора, ще коли людина була жива, то вона душею обтікала 
небо і весь всесвіт. В дуках могла декілька разів бути готовою до 
смерті. А потім, коли людина помирає, стає холодним трупом, 
що гниє, справляє страх для всіх живущих. Але і це є тайна, бо 
не розкладання трупа вводить в інше життя. Тому святкування 
пам’яті святих це святкування пам’яті чеснот. Наявність мощей 
святих свідчать про те, що тіло будучи слабкою частиною може 
освячуватися. Тому ті, хто відвідує Київ, де є багато мощів святих, 
той ніби відвідує небо [6, с. 238]. Так святитель ставився до Києва. 

Такі категорії як совість, внутрішня людина, серце і душа, святи-
тель Інокентій пов’язує між собою у тому сенсі, що вони можуть 
пригнічуватися як колективно, так і окремо. Від цього вони страж-
дають, але заглушити повністю їх не можна. Так внутрішню люди-
ну, скільки б не подавляли б, час від часу вона піднімає голову і стог-
не, совість так постійно буде давати про себе знати в серці [1, с. 49].

Таким чином, богослів’я святителя Інокентія (Борисова) ві-
дігравало важливу роль в розвитку богословської науки на в 
першій половині XIX століття. Це було пов’язано з духом часу, 
що потребувало такого розвитку. Поновлення функціонуван-
ня Київської духовної школи стало ключовим у цьому процесі. 
Богослів’я святителя Інокентія охоплювало багато аспектів, що 
є безцінним скарбом у відродженні вітчизняного богослів’я. 
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Традиції українського 
православ’я мають давню іс-
торію та значний вплив на по-
літичну, соціальну, духовну 
та культурну трансформацію 
суспільства, адже релігійний 
чинник у суспільно-політич-
ному й духовно-культурному 
житті сучасної України за-
ймає важливе місце. Проте, 
на нинішньому етапі станов-
лення української держави 
та нації більш вагому роль 
відіграє не стільки релігійна, 
скільки конфесійна домінан-
та. В умовах неоголошеної 
гібридної російсько-україн-
ської війни, що розпочалася 
у 2014 р., Українська Право-
славна Церква Київського 
Патріархату (далі – УПЦ КП) 
в Україні посіла чільне місце 
у суспільних та етнокультур-
них процесах. Також активну 
проукраїнську позицію за-

йняли Українська Греко-Католицька Церква (далі – УГКЦ) та 
Українська Автокефальна Православна Церква (далі – УАПЦ). 

Соборна діяльність 
Української
Православної
Церкви

Любов ОТРОШКО
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Питання створення Єдиної Помісної Української Церкви нара-
зі стало надзвичайно актуальним.

Натомість Російська Православна Церква (далі – РПЦ) і пред-
ставник її інтересів та виразник кремлівської ідеології в Украї-
ні – Українська Православна Церква Московського Патріархату 
(далі – УПЦ МП) відіграють у процесі дестабілізації російсько-
українських відносин деструктивну роль й активно протидіють 
об’єднанню українських церков. Етноконфесійна ідентифікація 
за своєю суттю є надзвичайно небезпечною для українського 
соціуму, адже може загрожувати цілісності та соборності, наці-
ональній безпеці України й стимулювати конфесійний розкол 
та сепаратистські настрої в громадянському суспільстві.

Військовий конфлікт на східному кордоні з Російською Фе-
дерацією (далі – РФ), що продовжується в Україні вже понад 
три роки, дестабілізує економічну, політичну та національну 
безпеку України. Хоча в Україні церква й відокремлена від дер-
жави, вона все ж має значний вплив на різні сфери, що зна-
ходяться під юрисдикцією держави та неминуче викликають 
конфесійну та соціальну напругу. Для того, щоб знизити сус-
пільну напругу та стабілізувати ситуацію слід об’єднати зусил-
ля релігійних та державних організацій в ім’я України та зара-
ди перемоги українців у неоголошеній гібридній війні України 
з Росією початку ХХІ століття. Досить високий рівень недові-
ри владі та її безпорадність у мирному вирішенні військового 
конфлікту призвели до того, що поряд із стійким підвищенням 
свідомістного зростання населення відбувається посилення ре-
лігійного розколу, оскільки релігійні громади різних конфесій 
роз’єднані і через це про соборну діяльність і спільну розбудо-
ву українського православ’я поки не йдеться.

У той час, коли проукраїнські релігійні організації, а саме 
УПЦ КП, УКГЦ, УАПЦ активно відстоюють об’єднання україн-
ського православ’я в Єдину Помісну Українську Церкву, допо-
магають українцям у стримуванні та протидії російській агресії 
(волонтерство і душпастирство на Східному фронті та допомо-
га сім’ям учасників бойових дій у тилу), представники УПЦ МП 
навпаки – намагаються зірвати мобілізацію до Збройних сил 
України, широко розповсюджують в українському суспільстві 
ідеї та постулати «русского мира» та всіляко компрометують 
дії української влади та представників УПЦ КП.

На противагу цьому Київська Патріархія демонструє актив-
ну проукраїнську позицію у боротьбі з російською агресі-
єю. Патріарх УПЦ КП Філарет її чітко висловив: «Нам потрібна 
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одна Православна Церква. Одна помісна, незалежна від інших 
центрів. Перш за все незалежна від Москви. Тому що якщо 
Церква буде залежати від Москви, української держави не буде. 
І Путін це чудово знає. Тому він свої надії покладає насамперед 
на свою церкву – російську церкву в Україні, на те, що вона по-
винна допомогти йому підпорядкувати Україну Росії. Нас зно-
ву намагаються загнати в те ж рабство, а ми не хочемо» [6].

В Україні очолює й координує проросійську політику Крем-
ля і РПЦ очільник УПЦ МП Митрополит Онуфрій. Одним із 
прикладів дестабілізації ситуації в Україні за допомогою УПЦ 
МП стало використання т.зв. загальноукраїнської хресної ходи 
на честь річниці хрещення Русі-України. На фоні подій на 
Сході, анексії Криму та загалом нестабільної ситуації в україн-
ському суспільстві хресна хода, організована УПЦ МП 28 лип-
ня 2016 р. була сприйнята як дія провокативного характеру, 
що збурила суспільство, а не сприяла миру і єдності в Україні. 
Проте ідеологи Кремля, на щастя, прорахувалися, провокація 
з хресною ходою провалилася, українське суспільство виявило-
ся готовим до подібних провокацій, його загартував Майдан.

У тому, що після здобуття незалежності України УПЦ КП 
ще не встигла відвоювати свої законні позиції серед вірян, ви-
нна активна пропаганда «русского міра» у храмах УПЦ МП та 
корумпована влада. Адже за понад чверть століття віряни не 
мали альтернативи, подекуди навіть не мали змоги чути мо-
литву рідною мовою, інколи самі того не розуміючи, вони у 
храмах молилися за московських царів та патріархів церкви, 
слухали повчання після відправи російською, священнослужи-
телі розбурхували недовіру до представників УПЦ КП, назива-
ючи їх «розкольниками» та «неканонічними», «відступниками» 
і т.і. Проте, УПЦ КП все ж змогла організувати належну відсіч 
ході «русского мира» по українським храмам та боротьбу із за-
силлям представників РПЦ на українських землях. Зокрема, 
на Чернігівщині це питання завжди стояло дуже гостро, адже 
більшість храмів досі знаходяться під протекторатом УПЦ МП.

Розглянути соборну діяльність Української Православної 
Церкви Київського Патріархату спробуємо на прикладі по-
движницької діяльності Козелецької благочинії Чернігівської 
єпархії, що спрямована передусім на відновлення діяльнос-
ті українських православних храмів на Козелеччині. Ця про-
блема досліджується вперше на основі українознавчого під-
ходу, загальнонаукових методів дослідження із застосуванням 
інтерв’ювання інформантів та на основі власних спостережень.
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Історія Козелеччини тісно пов’язана з історією імперської 
Росії, російської церкви та українського козацтва. Можливо це 
дає підстави представникам УПЦ МП вважати, що всі церкви 
мають належати Московській Патріархії. Тому через це у Ко-
зельці і районі до деякого часу не було жодної церкви Київсько-
го патріархату. Проте часи змінилися, Російської імперії вже 
давно не існує, тоталітарний соціал-комуністичний режим теж 
спіткав крах, уже понад чверть століття Україна – незалежна єв-
ропейська держава, що повинна відстоювати права та інтереси 
українського народу, віруючі православні християни мають за-
конне право молитися Богу в українській церкві рідною мовою 
за сприяння у розбудові української держави і нації, допомогу 
у нерівному протистоянні на Донбасі та за повернення Криму 
Україні. Храми знаходяться на козелецькій землі, моляться у 
храмах українські православні віруючі, але досі чомусь у мос-
ковських церквах. Такого не повинно бути, це не правильно. 
Прихильники української православної церкви мають право 
молитися в українських храмах, а не у московських, адже хоча б 
як не склалися історичні обставини, наразі ситуація змінилася і 
вимагає повернути українцям українські храми.

Соборна діяльність Козелецької благочинії полягає у спіль-
ній роботі священнослужителів та церковних громад над від-
новленням діяльності недіючих храмів, відбудові зруйнованих 
та побудові нових храмів на Козелеччині. Мета соборної ді-
яльності – об’єднання усіх членів християнської церкви заради 
припинення нищення української культури, збереження пра-
вославної віри та розбудови української церкви.

Одним із ініціаторів боротьби за відновлення діяльності 
українських церков на Козелеччині став благочинний митро-
форний протоієрей Андрій Олегович Пилипчак. Він приїхав 
на Козелеччину у 2006 р. зі Львівщини й розпочав розбудову 
українського церковного життя із того, що передусім зареє-
стрував декілька церковних громад у Козелецькому районі. Він 
переконаний, що то марна справа – якимись іншими метода-
ми, окрім правових, боротися із засиллям московського впли-
ву на українську культуру: «У соборній діяльності приймають 
участь усі церкви, не тільки благочинії чи єпархії, а церкви всієї 
України. Це видно по тому як ми зустрічаємося на свято Во-
лодимира, спілкуємося, живемо за церковним статутом, а за 
церковним статутом кожен член релігійної громади несе від-
повідальність і виконує якісь обов’язки. Священик є головою 
громади, але кожен член громади має право висловити свої 
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думки і внести поправки у наші спільні справи. Принцип со-
борноправності виявляється в участі кожного члена релігійної 
громади у спільних справах» [ПАО].

Завдяки спільним зусиллям Козелецької благочинії та 
зверненню Чернігівської єпархії УПЦ КП до обласної влади у 
Козельці почав діяти Вознесенський храм, що рішенням Чер-
нігівської обласної ради від 23.02.2017 р. переданий у довго-
строкове безоплатне користування Українській Православній 
Церкві Київського Патріархату [3]. Вознесенський храм (роки 
будівництва 1866–1874) – це унікальна пам’ятка української 
церковної архітектури національного значення, що знахо-
диться у самому центрі Козельця на Соборному майдані і є 
окрасою центру містечка. Його звели майже на століття піз-
ніше, ніж два інших великих храми – Собор Різдва Богородиці 
(1752–1763) та Миколаївську церкву (1781–1784), що поки на-
лежать УПЦ МП. Заснований 1988 р. як філіал Чернігівсько-
го обласного музею ім. В.В. Тарновського, вперше відкритий 
1992 р., а з 1995 р. як самостійний у приміщенні храму функ-
ціонував Музей історії ткацтва Чернігівщини, а весь простір 
церкви займала експозиція старовинних зразків ткацтва Чер-
нігівщини та виставка творів живопису та сучасного декора-
тивно-прикладного мистецтва [1].

Діяльність благочинії, спрямована на відновлення храму, 
розпочалася з того, що благочинний отець Андрій від іме-
ні церковної громади у 2006 р. звернувся до міської влади з 
проханням надати їй для богослужінь Вознесенський храм і 
отримав дозвіл. За свідченням отця Андрія, коли на Різдво на-
ступного року відбулася перша літургія – це викликало шале-
не невдоволення у прихильників УПЦ МП. Вони усім можли-
вими й не можливими засобами намагалися перешкоджати 
здійснювати богослужіння представникам УПЦ КП, зокрема 
влаштували під Козелецькою райдержадміністрацією в знак 
протесту хресну ходу проти «захоплення» храму «розкольни-
ками». Благочинний Андрій згадує ці події: «Вони розійшли-
ся, але потім у кожному селі де я проводив збори, де я збирав 
людей, пояснював що таке церква Київського Патріархату, 
наше відношення до історії України, вони приїжджали у село, 
приходили в кожну хату і вели пропаганду. Проте наші люди 
трошки історію знають і якщо священики УПЦ МП думають, 
що люди не свідомі, то вони глибоко помиляються, тому що 
після їх приходу у мене тільки прибавлялося прихожан, адже 
люди не люблять несправедливість» [ПАО].
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У справі налагодження діяльності українських церков у се-
лах Козелецького району благочинному отцю Андрію як мо-
гла допомагала місцева влада. Ось що він розповів із цього 
приводу: «Коли представники Козелецької райдержадміні-
страції переконалися, що я не відступлюся і буду продовжува-
ти займатися цією справою, то підключилися Француз Воло-
димир Іванович і Мачача Галина Софронівна, ми з нею багато 
працювали, тому що я вирішив, що в районі треба відкривати 
багато церков щоб ми працювали разом, щоб була українська 
церква. І вони мені почали називати села, а я кажу – давайте 
будемо розглядати ті села, де немає церкви Московського Па-
тріархату або взагалі немає церкви. Тому що я прийшов сюди 
не воювати ні з ким, я прийшов працювати з людьми. Ми бу-
демо відкривати церкви там де їх зовсім немає і працювати, а 
там уже – як люди захочуть. Мені у цьому ще допомагав бла-
гочинний Бобровицький отець Тарас, бо я всіх сіл не знав і він 
мені допоміг із реєстрацією церви в селі Озерному. Він пер-
ший сюди поїхав і проводив збори, я ще сюди не їздив, а коли 
він подав заявки вже після того я розпочав будівництво церкви 
Святих апостолів Петра і Павла, сільська рада виділила зем-
лю і у будівництві допомагав Бойко Юрій Іванович, який став 
фактично фундатором і меценатом церкви, він і зараз підтри-
мує церкву. Її було збудовано не на тому місці, де колись вона 
була, а в іншому, бо на тому місці досі знаходиться місцевий 
напівзруйнований клуб, зараз ми добиваємось щоб нам його 
передали, бо громада вже не може ні користуватись, ані відре-
монтувати, а ми б його розібрати і поставити капличку. Нове 
місце нам виділили, ми викликали археологів, бо це охорон-
на зона, заплатили багато грошей за те, що археологи там все 
розкопали та врешті отримали дозвіл на забудову. А потім я 
почав по району відкривати ще церкви. Наступну церкву було 
відкрито в селі Опеньках, рішенням сільської ради під церкву 
передали клуб, а у мене вже була зареєстрована громада там. 
Потім в місті Острі відкрили церкву. Ми звернулися до район-
ної ради і у власність церковної громади церкви Святого Архи-
стратига Михаїла передали напівзруйноване приміщення, де 
у свій час був адміністративний корпус лікарні» [ПАО].

Після цього понад десятиліття тривала боротьба за віднов-
лення діяльності Вознесенського храму, адже проводити бого-
служіння у храмі не дозволялося. Після подій на Майдані та 
Революції Гідності 2013–2014 рр. у Козельці, як і по всій країні, 
відбулося чимало змін, зокрема у свідомості громадян із ак-
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тивною життєвою та громадянською позицією. Саме обласна 
рада мала дати дозвіл передачі будівлі храму вірянам УПЦ КП, 
а селищна рада мала виділити місце для Музею історії ткацтва 
Чернігівщини. Так склалося тому, що у регіоні, як і загалом на 
Чернігівщині, великий вплив на суспільство довгий час мало 
представництво УПЦ МП в усіх храмах Козелеччини, радянська 
комуністична партія, а також те, що Козелецькою селищною 
радою керувала корумпована влада, вони відстоювали скоріше 
власні, а не проукраїнські інтереси. Згодом, коли на місцевих 
виборах козельчани врешті обрали нову міську владу, для Ко-
зельця врешті-решт прийшов час змін.

Благочинний Андрій для того, щоб пришвидшити ці змі-
ни, звернувся до Владики з тим, що Козелецькій благочинії 
потрібен настоятель для того, щоб займатися Вознесенським 
храмом. Владика запропонував прийняти отця Ярослава Гику. 
Для цього він звернувся до тогочасного мера Петра Олексійо-
вича Федченка за офіційним дозволом поставити перед хра-
мом палатку та столик щоб священик та парафіяни мали змогу 
там молитися. Селищна рада надала такий дозвіл і з того часу 
отець Ярослав почав збирати церковну громаду. Так спільними 
діями благочинії Вознесенський храм таки запрацював. Також 
він планує його відремонтувати [ПАО].

Тож у 2015 р. до спільної благочинної діяльності долучився 
також настоятель Вознесенського храму отець Ярослав Гика: 
«Моєю основною ціллю було організувати людей, які бажа-
ють, щоб повернули храм, щоб у ньому проводились богослу-
жіння, тому що храм все ж таки має діяти як храм, а не як 
музей, а музей щоб перевели в інше місце, а храм має служи-
ти для людей. Служіння у нас було з перших днів як я тільки 
прийшов два роки тому, ми служили і в дощ, і в морози на 
вулиці перед храмом. Нас спочатку боялися пускати навіть в 
храм, зачиняли, думали що ми будемо захоплювати чи що, та 
ми не збирались цього робити, тому що повинно все бути по 
Божому, без конфліктів. Через рік ми почали вже служити у 
храмі. Протиріччя у нас із музейниками ніколи не було, було 
лише мирне, дружнє співіснування, музей був відкритий по-
стійно, а ми служили у святкові дні» [ГЯП].

Багато хто вважав, що у нього нічого не вийде, як у декіль-
кох його попередників. Адже багато років підряд УПЦ МП 
претендувала на приміщення Вознесенського храму і чинила 
перешкоди у тому, щоб його передали УПЦ КП. Проте настоя-
тель розпочав свою діяльність і вже пішов третій рік як він не 
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лише здійснює богослужіння у храмі та займається його бла-
гоустроєм, а й гуртує церковну громаду, їздить на передову з 
волонтерського та душпастирською допомогою бійцям АТО та 
організовує православні літні табори для дітей.

Вагомою часткою соборної діяльності Козелецької благочи-
нії стала організація безкоштовних літніх православних таборів 
для дітей від 8 до 17-18 років із малозабезпечених родин, а та-
кож напівсиріт та сиріт. Започаткував цю ідею отець Ярослав, 
він задумав та почав запроваджувати цю ідею ще 8 років назад 
на Черкащині, Київщині, а тепер втілив її ще й на Чернігівщині. 
Спочатку батьки не довіряли йому своїх дітей, бо не знали, але 
згодом довірили і їм вдалося цього літа чудово від таборувати 
на піщаній косі Десни. Була розроблена спеціальна таборова 
програма, розпорядок дня, графік занять, особлива увага при-
свячувалася духовному вихованню дітей, щоб бони навчалися 
читати і розуміти сенс молитви, утрені та подячні молитви, 
«Отче наш» та інші. Дітям дуже сподобалося, знайшлися вже 
бажаючі поїхати на наступний рік. Допомагали у цій справі, 
зокрема з харчами, батьки, волонтери та інші небайдужі. Окрім 
чудового літнього відпочинку та загартовування на березі Дес-
ни у такому таборі діти змогли також оздоровитися духовно, 
долучитися до вивчення заповідей Божих тощо. Отець Ярослав 
переконався, що за час перебування у таборі діти змінювалися, 
змінювали погляди свої на спілкування з батьками і не тільки. 
Також у його подальших планах організація та відкриття не-
дільної церкви при Вознесенському храмі [ГЯП].

Отець Ярослав брав участь у подіях на Майдані з першого 
дня й до останнього, а потім поїхав на фронт, спочатку в Крим, 
а потім на Донбас. «Перша наша точка була у Пісках. Так і по 
сьогоднішній день я стараюся їздити, щоб передати людям 
найнеобхідніше, в основному зараз необхідні засоби для укрі-
плення бойових позицій. Я не вибираю, які хлопці – чернігів-
ські чи черкаські, я їду туди, де потрібен, прямо на позиції у 
затишші між боями, щоб мати змогу спокійно розгрузитися, 
передати вітання від дітей та малюнки. На сьогоднішній день 
капеланська служба УПЦ КП добре займається духовною під-
тримкою наших воїнів, до того часу – так, ми служили моле-
бен, причащали і сповідали якщо була потреба у цьому прямо 
на позиціях. Перший молебен ми відслужили у Волновасі під 
прицільним обстрілом. Наші хлопці і зараз не залишаються 
без духовної опіки, коли треба вони дзвонять ми приїжджає-
мо, сповідаємо, причащаємо» [ГЯП].
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25 травня 2016 р. на храмове свято Вознесіння Христового 
архієпископ Чернігівський і Ніжинській Євстратій (в миру – 
Іван Володимирович Зоря) вперше за десятиліття безбож-
жя провів у храмі святкове богослужіння. На знак протесту 
представники УПЦ МП організували т.зв. «хресну ходу» до 
Вознесенської церкви. Задля запобігання ускладнень та мир-
ного вирішення ситуації на допомогу місцевій релігійній 
громаді прийшли громадські активісти. Молоді хлопці і ді-
вчата у камуфляжі живим ланцюгом відгородили церкву від 
учасників цієї ходи. За загальним порядком стежила місцева 
поліція, яка перекрила центр міста, проте вони не втручали-
ся у хід подій. Хода розпочалася від Собору Різдва Богоро-
диці через історичний центр міста до Вознесенської церкви. 
Колону вірян з іконами очолили чимало священників МП 
в оточенні молодиків спортивної статури під прикриттям 
жовто-блакитних стягів. Не відомо звідки пролунали один за 
одним вибухи петард [2]. Благочинний Козелецького округу 
УПЦ МП митрофорний протоієрей Михайло Терещенко так 
прокоментував цю ситуацію: «У Козельці віруючі – прихиль-
ники Української Православної Церкви, тому розкольникам 
довелося «набирати» прихожан на стороні. Козелецька релі-
гійна громада УПЦ 23 роки домагалася дозволу проводити 
богослужіння у Вознесенській церкві, але щоразу отримува-
ла відмову. Влада посилалися на те, що їм нікуди перемісти-
ти експонати музею ткацтва, експозиція якого всі ці роки пе-
ребувала в храмі. Щороку на свято Вознесіння громада УПЦ 
здійснювала Хресний хід до Вознесенської церкви. Зараз під 
ноги прихожан летять петарди з боку прихильників КП. 
Розгортається агітація із закликами «прогнати московських 
попів» [5]. Звуки вибухів зупинили ходу посеред вулиці на-
проти Вознесенської церкви і «московські попи» розпочали 
богослужіння. Це виглядало не досить переконливо. Адже 
у цей самий час у храмі відбувалося урочисте богослужіння 
представників УПЦ КП. Крім того, здійснити молитву пред-
ставникам УПЦ МП є де, їх належать чотири храми в Козель-
ці а ще Свято-Георгіївський жіночий монастир у с. Данівка. 
Така провокативна діяльність прихильників УПЦ МП сприя-
ла лише наростанню напруги у суспільстві 

Після служби архієпископ Чернігівський і Ніжинській Єв-
стратій наголосив: «Ми вдячні за те, що дали можливість сьо-
годні помолитися, і вважаємо, що це є добрий початок до того, 
щоби спочатку разом з музеєм співіснував і храм, а потім, коли 
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буде знайдене належне музейне приміщення, всі ці колекції бу-
дуть перенесені, а храм буде повноцінним храмом» [4].

Ще однією із знакових подій в історії міста стало святкуван-
ня 14 жовтня 2016 р., свята Покрова Пресвятої Богородиці та 
державного свята Дня Захисника України. На Соборній площі 
Козельця біля Вознесенської церкви відбулось організоване ве-
теранами АТО відкриття пам’ятника воїнам-землякам, які за-
гинули на Донбасі. Освятив пам’ятник полеглим героям насто-
ятель Вознесенського храму отець Ярослав.

Лише завдяки об’єднаним зусиллям козелецької благочинії 
УПЦ КП та селищної влади, народних депутатів та активістів 
врешті-решт відповідне приміщення для Музею історії ткацтва 
Чернігівщини було знайдено у самому центрі Козельця напро-
ти Міського парку. Музей розпочав роботу у новому примі-
щенні, зі слів співробітників музею, вони цим дуже задоволені. 
І храм теж нарешті запрацював за призначенням. Ця подія є 
знаковою в історії міста, адже незважаючи на твердження при-
хильників УПЦ МП, що віруючі не будуть приходити до храму, 
на освяченні храму були присутні чимало парафіян. Чин освя-
чення здійснив 8 квітня 2017 р. Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет у співслужінні з іншими представ-
никами вищого духовенства.

Отже, згадані події загальноукраїнського та регіонального 
масштабу показали, що релігійний чинник у суспільно-по-
літичному й духовно-культурному житті сучасної України в 
умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни 
займає важливе місце. Зокрема, відсутність в Україні Єди-
ної Помісної Православної Церкви негативно впливає на 
міжконфесійні взаємини в українському суспільстві. В умо-
вах російської агресії як регіональні, так і загальнодержавні 
проблеми стають ще гострішими. Розглянуто соборну ді-
яльність Козелецької благочинії, що спрямована на спільну 
роботу над відновленням діяльності недіючих храмів, відбу-
дову зруйнованих та побудову нових храмів на Козелеччині 
та об’єднання усіх членів християнської церкви заради при-
пинення нищення української культури, збереження право-
славної віри та розбудови української церкви. Не зважаючи 
на спроби РПЦ та УПЦ МП дестабілізувати ситуацію шля-
хом проведення т.зв. «хресної ходи», та інших різноманітних 
антиукраїнських провокацій тощо, проукраїнські релігійні 
організації, такі як УПЦ КП послідовно відстоюють проукра-
їнські позиції і своєю україноцентричною соборною діяль-
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ністю сприяють перемозі України й українців як над зовніш-
німи, так і над внутрішніми ворогами.
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Повсякденне життя вірую-
чої особи – це цілісний соціо-
культурний життєвий світ, 
компоненти якого складають 
тканину її буденної дійснос-
ті. Повсякденність віруючого 
формується у постійних вза-
ємовідносинах між людьми, 
постаючи середовищем, у 
якому відбувається релігійна 
соціалізація. 

Оцерковлення як форма 
православної соціалізації різ-
ною мірою є предметом до-
сліджень українських вчених, 
зокрема В. Бодак, Н. Дудар, 
А. Колодного, П. Павленка, 
О. Сагана, В. Теремка, Л. Фи-
липович, Ю. Чорномор-
ця, В. Шевченка. Соціальну 
складову релігійності дослі-
джують закордонні вчені – 
О. Агаджанян, С. Алексєє-
ва, Л. Астахова, В. Безрогов, 
Н. Бремон д’Арс, П. Бурдьє, 
Л. Іпатова, Г. Ле Бра, Ч. Лім, 
А. Митрофанова, М. Митро-
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У статті досліджуються особли-
вості релігійної соціалізації віруючої 
особи у контексті сучасного освоєння 
православної традиції. Встановлено, 
що процес православної соціалізації 
передбачає єдність зовнішніх марке-
рів та особистісних зусиль людини 
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хін, Р. Патнем, І. Синеліна, Т. Склярова, А. Тарабукіна, Дж. Фіх-
тер, М. Чавес, В. Чеснокова. 

Проте більшість наукових праць мають узагальнений або 
опосередкований характер щодо проблем, пов’язаних із соці-
альними аспектами повсякденного життя релігійних громад 
українських православних віруючих. З огляду на це, мета статті 
полягає у з’ясуванні православного контексту релігійної соціа-
лізації у сучасному українському суспільстві 

Аналізуючи особливості освоєння релігійної традиції, учені 
зазначають, що зовнішні маркери оцерковлення не є самодос-
татніми та не можуть усвідомлюватися як кінцева мета пра-
вославної соціалізації. Зовнішнє звернення людини до право-
славної традиції має підкріплюватися внутрішньою роботою 
над собою з метою наближення до ідеалів християнства. Для 
цього необхідна підтримка релігійної громади, життєдіяль-
ність у якій дає людині досвід укорінення в церковній традиції. 
У такий спосіб простежується взаємозв’язок зовнішніх ознак і 
внутрішніх змін у процесі релігійної соціалізації [10].

Сучасні дослідження характеризуються домінуванням пере-
важно показників визначення практичної реалізації релігійнос-
ті. Увага вчених акцентується здебільшого на визначенні участі 
вірян у релігійному культі. Оцерковлених вірян визначити до-
сить складно, якщо виявляти лише параметри релігійної ак-
тивності. Виконання обрядових дій не характеризує людину як 
релігійну особистість, тому важливе значення має з’ясування 
наявності релігійних поглядів. Проте слід мати на увазі, що ви-
значення релігійної мотивації поведінки, виявлення ступеня 
проникнення релігійних ідей та цінностей у повсякденність 
вірян викликає певні труднощі. В цьому контексті слушною 
є думка про те, що ймовірною є не особиста думка й реальна 
позиція респондента, а орієнтація на очікувану від нього пове-
дінку, тому якісні методи дослідження в цьому випадку мають 
перевагу над кількісними [2, 101]. 

Православна церква у процесі оцерковлення вбачає залу-
чення людини до церковних віроповчальних знань, досвіду 
церковно-статутної дисципліни й молитовно-євхаристійного 
богослужбового життя. Важливе значення надається духовно-
му керівництву, що допомагає вдосконаленню християнських 
чеснот, подолання самолюбства, гордині, корисливості. Оцер-
ковлення передбачає особисте духовно-моральне, аскетичне 
життя (молитва, піст, милостиня) в родині, у Церкві, активну 
діяльність у релігійній громаді, що сприяє набуттю моральних 
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і духовних зв’язків та братерських відносин, зразком яких є від-
носини ранньохристиянської громади в євангельському дусі. 
Особи, які соціалізуються в православній традиції, приймають 
церковні норми й зразки поведінкиї. Зразками для наслідуван-
ня є, насамперед, священики як легітимні носії цієї культури й 
традиції, а також віряни з досвідом церковного життя.

Необхідною умовою оцерковлення Церква вважає катехиза-
цію – здійснення духовно-просвітницької діяльності серед різних 
прошарків суспільства для залучення людей до норм християн-
ського життя. І навпаки, метою катехизації є оцерковлення – за-
лучення людей до християнського життя в лоні Церкви. Так, ігу-
мен Петро (Мещеринов) розглядає катехизацію, як діяльність, 
спрямовану на сприяння оцерковленню. Наслідком катехизації 
є пізнання віровчення, набуття православного світогляду та сві-
доме входження в життя Церкви, моральне життя, регулярна 
участь у церковних таїнствах, особливо Євхаристії [7].

Православні автори наголошують, що оцерковлення озна-
чає не лише сукупність знань і церковних зовнішніх дій, а про-
цес входження в Церкву, пошук моральних та духовних зв’язків 
з іншими людьми в громаді. Відтак оцерковитися означає 
увійти в життя церковної громади, засвоїти й стати носієм її 
властивостей – єдності, святості, соборності й апостольності. 
Це досягається шляхом пізнання Євангелія як книги життя та 
прийняття Переказу православної церкви, осягнення христи-
янські віровчення й світогляд, набуття базових знань про цер-
ковне життя та визнання способу життя християнина в рам-
ках канонічних правил і церковної дисципліни. Віруючий має 
сприймати оцерковлення як поетапне входження в практичне 
освоєння чину церковного життя, залучення до життя громади 
з визнанням Євхаристії як центру життя православного хрис-
тиянина, прийняти ієрархічну структуру Церкви, віднайти 
особисте духовне життя під пастирським керівництвом та своє 
місце в служінні Церкві, усвідомити відповідальність перед Бо-
гом і Церквою за церковне життя як форму розвитку й зростан-
ня особистого благочестя [3]. 

У наукових дослідженнях здійснюються спроби типологі-
зації різноманітних форм внутріцерковної православної релі-
гійності. Зокрема, здобутки сучасних російських науковців у 
вивченні проблеми релігійної соціалізації можна значною мі-
рою екстраполювати на українські реалії. Так, М. Митрохін за-
пропонував класифікацію оцерковлених вірян, виокремивши 
вікову, традиційну й світоглядну категорії. До першої групи 
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належать, з одного боку, бабусі віком від 55 років, для яких цер-
ковне життя постає новою формою зайнятості, з іншого – ма-
лограмотні «хранительки» православних традицій радянських 
часів. Другу категорію складають вихідці з православних сімей, 
котрі впродовж радянського періоду зберігали віру й належ-
ний спосіб життя. Значна частина представників цієї групи, до 
яких належать майже всі церковні ієрархи, залишається жити 
та працювати при церкві. Нечисленну, проте активну й ініці-
ативну групу складають світоглядні віряни, до яких належить 
переважно інтелігенція, котру духовні пошуки спонукали до 
навернення в радянський і пострадянський час. У 1990-ті роки 
ця категорія розкололася на лібералів (модерністів) і фунда-
менталістів (традиціоналістів) [6]. 

М. Митрохін виокремлює тип православного вірянина – 
енергійного й обмеженого інтелектуально підприємця, який 
є вихідцем із середовища військових, співробітників право-
охоронних органів або чиновників, не обов’язково пов’язаний 
з криміналом. Ця категорія людей сприймає православ’я як 
органічну заміну або продовження радянської державницькою 
ідеології. Ще один прошарок вірян складають маргінали – 
алкоголіки, колишні ув’язнені, жебраки, бродяги, люди з від-
хиленнями в розвитку, які просять милостиню біля воріт храму 
або мають тут роботу та житло [6, 52]. 

Значна кількість сучасних вірян має різний за тривалістю до-
церковний період життя, а отже, характеризується відсутністю 
первинної соціалізації у православному контексті. Одна з осо-
бливостей сучасного православ’я полягає у сприйнятті оцерков-
лення як норми всього церковного життя. Проте влаштування 
віруючого в обряд, у церковну дисципліну, що складають по-
чатковий етап церковності, надалі має відійти на другий план, 
поступившись життю в Христі. Йдеться про те, що наступний 
етап церковного життя полягає в індивідуальному зростанні 
людини в Христі, яке передбачає перебування у релігійній гро-
маді та вплив церковної педагогіки. Ігумен Петро (Мещерінов) 
зазначає, що відсутність у церковному житті названих чинників 
призводить до ситуації, яка не сприяє створенню громад, котрі 
ґрунтуються на засадах євхаристичності та солідарності [8]. 

Ядро   релігійно-конфесійного життя, його проекцію в зо-
внішній, соціальний світ складають функціонування релігії 
в щоденних соціальних умовах, її соціальна роль, цінності та 
норми, релігійні відносини й релігійна діяльність, що вибудо-
вуються на їх основі [11]. Значною мірою повсякденність вірян 
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складається в релігійній громаді, повсякденна реальність якої, 
розвиваючись як самостійний феномен, не виключає форму-
вання світу повсякденності окремих індивідів. Організацію ка-
техизаторської, благодійної, церковно-суспільної, освітньої та 
просвітницької діяльності парафії покладає на настоятеля па-
рафії. Так, доброчинна діяльність є вираженням одного з голо-
вних положень церковної доктрини – ідеї милосердя, співчуття, 
любові до ближнього. Відзначимо, що саме виконання цього ві-
роповчального моменту найбільш повно й глибоко характери-
зує релігійний спектр парадигм, які культивує громада.

 Важливого значення Церква надає місіонерській діяльності, 
адже «місія та євангелізація – це справа не окремих церковних 
інституцій, синодальних відділів, братств чи сестринств, ієрар-
хів чи священиків, а всього народу Божого, тобто кожної єпар-
хії, кожної парафії та кожної людини, починаючи від єпископа 
і закінчуючи всіма вірними. Для цього не потрібно засновува-
ти особливих місіонерських парафій чи церковних структур. 
Кожна парафія має стати місіонерською, а кожний христия-
нин – місіонером, який свідчив би про Христа якщо не словом, 
то самим своїм життям» [4]. 

Отже, до місіонерської справи в більшості релігійних гро-
мад причетні всі їхні члени, оскільки сумлінне виконання цього 
обов’язку свідчить про відданість релігійного індивіда пропаго-
ваному громадою віровченню. Місіонерська діяльність – своє-
рідний еталон глибини релігійних переконань особи, її вірнос-
ті в служінні релігійному ідеалу. Залучення до місіонерської 
діяльності оцерковлених людей – основне завдання розвитку 
православного служіння. Місіонерська діяльність пов’язана з 
рівнем релігійної самосвідомості людини, адже місіонерами 
повинні стати майже всі члени громади. Відтак громаді потріб-
но культивувати у вірян відповідні риси та здібності, піднести 
їхню самосвідомість до такого рівня, щоб вони, усвідомивши 
власну відповідальність, брали участь у розповсюдженні релі-
гійності. Досвід засвідчує, що плідна місіонерська робота вико-
нується тими членами релігійних спільнот, котрі належать до 
згуртованих громад, які об’єднують у своєму членстві релігійно 
свідомих, вірних віровченню членів [1, 551–552].

Церква вважає, що активне місіонерське служіння мирян – 
одна з умов виходу з  кризової ситуації, що склалась у сфері ка-
техизації та  місії. Участь у місіонерській діяльності досягається 
участю мирян у богослужінні через несення послуху на кліро-
сі, у вівтарі, організацію престольних свят та інших церковних 
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торжеств, а також установлення постійних храмових чергувань 
для спілкування з неоцерковленими людьми, залучення мирян 
до участі в соціальній дияконії, широку організацію місіонер-
ських парафіяльних гуртків.

Характерна риса повсякденності православних громад – 
обов’язок їхніх членів поширювати богословське просвітни-
цтво (катехизацію). У цьому контексті Церква вбачає корисною 
участь мирян у церковних конференціях, диспутах, інтернет-
форумах, у теле- й радіопередачах, благодійних акціях та ін-
ших формах суспільної активності, просвітницькій діяльності, 
спрямованій на формування правильного уявлення про ієрар-
хію християнських цінностей, що передбачає створення сучас-
ної науково-богословської методологічної бази. Віряни мають 
право здійснювати (келійно) всі богослужіння, викладені в Ча-
сослові, а також таїнство хрещення в разі крайньої потреби. 
У православній літургії миряни беруть безпосередню участь, 
оскільки священик звершує її від імені громади. 

Соціальне значення таким способом організованого релі-
гійного життя полягає в підтримці спілкування й взаємодії в 
мікросвіті, який забезпечує певний рівень спільності поглядів 
та згуртованості. Проте, якщо в громаді увагу концентрують 
лише на проведенні культово-обрядових заходів, її керівник 
перестає бути відкритим для вірян, ізолюється від виконання 
пастирських і проповідницьких обов’язків, то значна частина 
парафіян залишається елементарно не обізнаною з головни-
ми концептами віровчення, не знає текстів Святого Письма, 
не розуміє сакрального змісту літургійних дій, не усвідомлює 
моральних настанов релігії. У цьому випадку інститут профе-
сійних служителів неспроможний забезпечити задоволення 
світоглядних та духовних запитів релігійного індивіда, що реа-
лізуються завдяки спілкуванню [1, 549].

За мірою інтенсивності / пасивності в освоєнні православної 
традиції сучасних вірян Л. Іпатова поділяє на три основні гру-
пи: оцерковлені, захожани, лояльні. Оцерковлені віряни (пара-
фіяни) займаються послідовним освоєнням православної тра-
диції, насамперед завдяки регулярному виконанню релігійних 
практик (відвідування богослужінь, читання Священного Пи-
сання й молитов, дотримання постів). Захожани мають більш-
менш послідовні зв’язки з православною церквою, відвідують 
храм переважно кілька разів на рік (в основні релігійні свята), 
регулярно моляться, різною мірою постяться, користуються ре-
лігійною літературою, серйозно ставляться до своєї віри, звер-
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таються до Бога в певних життєвих ситуаціях і прагнуть більше 
про Нього дізнатися. Лояльні православні віряни не постять, 
не читають священних книг і молитов, рідко відвідують Церк-
ву або не роблять цього, але при цьому вважають православ’я 
рідним та важливим для себе, убачають його роль у збереженні 
національної культури й традиції, уважають за потрібне хрес-
тити дітей, вінчатися при вступі в шлюб і відспівувати своїх не-
біжчиків. Про реальне, практичне освоєння православної тра-
диції в цьому випадку не йдеться, а православну ідентичність 
розуміють переважно як етнокультурну [5].

До ознак оцерковленості належать послідовне й регулярне 
дотримання релігійних практик (пости, молитовні правила, від-
відування богослужінь, участь у таїнствах), належність до певної 
парафії, наявність сформованої релігійної ідентичності, зміна 
способу життя завдяки релігійним практикам. Практика церков-
ного життя свідчить, що оцерковлення, зокрема молоді, активно 
відбувається в громадах, які практикують багаторазові сповідь і 
причастя, храмову й домашню молитву один за одного, бесіди 
з настоятелем у невимушеній обстановці, спільні паломництва, 
матеріальну підтримку, соціальну допомогу, турботу про пара-
фіян, котрі не мають змоги прийти до храму тощо. 

Як бачимо, феномен релігійноїсоціалізації тісно пов’я-
за ний із поняттям «оцерковлення», яке використовується 
щодо християнських конфесій, переважно православ’я. Осяг-
нення релігійної традиції відбувається переважно у процесі 
церковних виховання та освіти, що й складає ядро процесу 
соціалізації віруючої особистості чи релігійної спільноти. 
Повсякденність оцерковлених українських православних ві-
рян передбачає місіонерську, катехизаторську, благодійну, 
церковно-суспільну діяльність. Надання послідовниками 
православ’я пріоритету участі в церковних ритуалах зумов-
лює розуміння релігійної соціалізації переважно як процесу 
становлення віруючого в конфесійному контексті, тобто за-
лученням до релігійної громади.

Таким чином, оцерковлення як форма релігійної соціалізації 
у православному контексті постає, з одного боку, цілісним про-
цесом розвитку й саморозвитку, єдності засвоєння соціальних 
умов середовища та адаптації до них, з іншого – індивідуальної 
активності в релігійній сфері. З’ясування сутнісних характерис-
тик оцерковлення демонструє єдність світського і церковного 
розуміння предмета дослідження, виявляє схожість методоло-
гічних підходів до вивчення феномену релігійної соціалізації. 
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Кожен народ споконвіку 
прагне якнайглибше осяг-
нути власне національне ко-
ріння та духовну сутність, а 
також будувати взаємини з 
іншими державами на заса-
дах рівноправ’я та взаємопо-
ваги. Шлях української нації 
до самоідентифікації та дер-
жавотворення був нелегким 
і тернистим. У буремні часи 
суспільної трансформації 
найбільше потерпали пред-
ставники прогресивно на-
лаштованої інтелігенції, котрі 
за тоталітарного ладу поста-
ли перед нелегким вибором: 
або зрадити власним ідеалам, 
або страждати від цькувань і 
репресій, або покинути рідну 
країну. При цьому слід зазна-
чити, що чимало діячів укра-
їнської культури, які в різний 
час виїхали за межі Батьків-
щини, не втрачали духовної 
єдності з рідним народом і 
віри в Бога. Зокрема представ-
ники Нью-Йоркської групи 
(української літературної ор-
ганізації, заснованої 20 груд-
ня 1958 року в Нью-Йорку) 
відображали у своїх творах не 
лише надбання українського 
мистецтва та фольклору, а й 

Лідія ДВОРНІЦЬКА 

НЕРОЗРИВНА ЄДНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ
ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ СИМВОЛІКИ У КАЗЦІ-ПОЕМІ 

«ЗЕМЛЯ ІСКРИСТА» ВІРИ ВОВК 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

УДК – 39

У статті йдеться про те, що вглиб 
«національної душі» здатні проника-
ти лише певні слова-символи, які спо-
конвіку побутують у колективному 
несвідомому нації. Саме такі етнічні 
маркери, нерозривно пов’язані з хрис-
тиянською символікою, присутні у 
віршах Віри Вовк. 
Виявлено, що у збірці Віри Вовк «Земля 
іскриста» через релігійні мотиви воз-
величуються одвічні людські цінності: 
доброта, чистота душі, здатність до 
жертовності, всепрощення тощо. 
Встановлено, що синкретизм біблій-
них образів та українських міфологем 
і етнічних маркерів дозволяє поетесі 
створити не лише ті чи інші образи, а 
й сформувати певний настрій віршів, 
який зазнає змін відповідно до автор-
ського задуму і слугує додатковим 
важелем впливу на реципієнта.
Ознайомлення учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів із творчістю 
Віри Вовк (зокрема зі збіркою «Земля 
іскриста») сприятиме консолідації 
нації та укоріненню нових поколінь у 
ґрунт духовності. 
Ключові слова: християнські символи, 
Біблія, духовність, віра, всепрощення, ка-
яття, архетипи, етнічні маркери, колек-
тивне несвідоме, самовизначення нації.

_____

Lydia DVORNITSKA

UNBORNE UNITY CHRISTIAN
AND FOLKLORE SYMBOLS 
IN THE TALE «ZEMLIA-ISKRYSTA»
OF VIRIA VOVK IS THE FORMATION
OF THE NATIONAL SELF-IDENTITY 
OF YOUNG GENERATION
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власне прагнення осягнути 
глибини людського духу та 
християнського віровчення.

На думку багатьох дослід-
ників, використання біблій-
них образів у творах митців 
української діаспори є відо-
браженням загальносвітової 
тенденції звернення культури 
до матеріалів Святого пись-
ма. При цьому можна відзна-
чити певні етапи творчого пе-
реосмислення євангельського 
матеріалу під впливом на-
ціональної специфіки літе-
ратури, що використовує 
вищезгадані образи, а також 
трансформацію біблійних 
сюжетів відповідно до автор-
ського задуму того чи іншого 
письменника або художника. 

Нині, коли Україна та Укра-
їнська Православна Церква 
переживають період відро-
дження, чимало уваги приді-
ляється відновленню єдиного 
культурного потоку шляхом 
налагодження стосунків із ді-

аспорою, а також осягненню глибин християнського віровчен-
ня. З огляду на це, надзвичайно важливо включати в навчаль-
но-виховний процес твори митців-емігрантів, зокрема поезії 
Віри Вовк (Віри Остапівни Селянської, учасниці Нью-Йоркської 
літературної групи), що долучають читача до невичерпної кри-
ниці народної мудрості, сприяють формуванню патріотичних 
почуттів та національної свідомості, засвоєнню християнської 
моралі, осмисленню культурних цінностей. Тож саме зараз, на 
нашу думку, актуальною є поставлена проблема: який вихов-
ний потенціал має синкретизм християнської та фольклорної 
символіки в казці-поемі «Земля іскриста» Віри Вовк. 

Об’єктом дослідження є казка-поема Віри Вовк «Земля іс-
криста» та інші віршовані твори мисткині, а також праці укра-
їнознавців, істориків, філософів, літературних критиків, що 

Speech goes in the article that inward 
the «national soul» certain words-
symbols that since time immemorial 
exist in collective irresponsible to nation 
are able to penetrate only. Just the same 
ethnic markers indissolubly related to 
the christian symbolics present person in 
rhymes of Vіra Vovk. It is educed that in 
collection of Vіra Vovk «Earth sparkling» 
through religious reasons eternal human 
values are eulogized: kindness, cleanness 
of the soul, capacity for oblatoryness, all-
forgivingness and others like that. It is 
set that syncretism of biblical characters 
and Ukrainian mythology and ethnic 
markers allows to the poetess to create 
not only those or other offenses but also 
form the certain mood of work, that tests 
changes in accordance with authorial 
intention and serves as the additional 
lever of influence on a recipient. The 
acquaintance of students of general 
educational establishments with 
work of Vіra Vovk (in particular with 
collection «Earth sparkling») will assist 
consolidation of nation and engrained 
new generations in soil of spirituality.
Key words: christian symbols, Bible, 
spirituality, faith, all-forgivingness, 
repentance, archetypes, ethnic 
markers, collective irresponsible, self-
determination of nation.
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досліджували роль християнської та фольклорної символіки 
у творчості письменників-емігрантів (зокрема у поезіях Віри 
Остапівни Селянської).

Предметом дослідження є виявлення виховного потенціалу 
нерозривної єдності християнської та фольклорної символіки в 
казці-поемі «Земля іскриста» Віри Вовк.

Мета нашої роботи – визначити, який виховний потенціал 
мають взаємопов’язані християнські та фольклорні символи, 
використовувані в поетичній творчості Віри Вовк (зокрема в 
казці-поемі «Земля іскриста»).

Для досягнення поставленої мети в нашій роботі передбаче-
но такі завдання:

• на основі аналізу праць дослідників, вивчення текстів 
Святого Письма та поетичних творів Віри Вовк зіставити 
смислове наповнення християнської символіки в Біблії та 
творчому доробку письменниці;

• розглянувши віршовану спадщину мисткині визначити, 
з якою метою вона використовує нерозривно поєднані 
християнські та фольклорні символи в поемі-казці «Зем-
ля іскриста»;

• виявити виховний потенціал синкретизму християнських 
і фольклорних символів у творчості Віри Остапівни Се-
лянської.

Наукова новизна роботи в тому, що вперше досліджується ви-
ховний потенціал нерозривно поєднаних християнських та фоль-
клорних символів у поемі-казці «Земля іскриста» Віри Вовк. 

У наш буремний час головним завданням закладів освіти є ви-
ховання патріота, свідомого громадянина, обізнаного з історією 
державотворення, звичаями й традиціями рідного народу, а та-
кож становлення особистості, налаштованої на осмислення духо-
вних та культурних цінностей. На нашу думку, виховний процес 
слід будувати на засадах християнської моралі, при цьому вико-
ристовуючи і здобутки народної педагогіки, що споконвіку мала 
на меті виховати свідомого, високоморального, працелюбного 
члена громади, надаючи великого значення збагаченню мовлен-
ня дитини словами-символами, що є основою мовної культури. 
Як зазначає Л.І. Йовенко, «...важливою складовою розумового 
виховання є народний золотослів – джерело народної моралі, 
культури, мудрості, який став законом поведінки...» [6, с. 17].

Сучасні педагоги зазначають, що на свідомість дитини ма-
ють великий вплив етнічні маркери. Тож у навчально-виховно-
му процесі активно використовується етносимволіка. У «Ме-
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тодичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» зазначено: 
«Важливим складником національного виховання є культива-
ція таких важливих концептів, як «Україна», «мати», «хата», 
«лелека», «вишиваний рушник» і под. Саме вони міцною нит-
кою духовності прив’язують людину до свого дому, стежки, до 
близької чи рідної людини, а саме на них тримається сучасний 
світ із його труднощами й викликами, саме вони цементують 
свідому особистість із багатим духовним світом» [9].

Силу впливу слова на людину важко переоцінити, але слід 
пам’ятати, що вглиб «національної душі» [8, с. 3] здатні про-
никати лише певні слова-символи, що споконвіку побутують 
у колективному несвідомому певної нації. Згідно твердженню 
К.Г. Юнга, колективне несвідоме «...ідентичне у всіх людей і 
тому утворює загальну основу душевного життя кожної лю-
дини» [15], а змістом колективного несвідомого є архетипи 
(загальнолюдські та національні) – споконвічні, гіпотетичні, 
недоступні для споглядання образи, що знаходять своє відо-
браження в містеріях, міфах, легендах, казках, релігійних сим-
волах, які, у свою чергу, використовуються письменниками й 
художниками у творах для поглиблення впливу на реципієнта. 

Слід зазначити, що українські міфологеми та етнічні марке-
ри, що почасти складають нерозривну єдність із християнською 
символікою, зустрічаються не лише у творчому доробку митців, 
що мешкають на території нашої держави, а й у поезії, прозі та 
малярстві багатьох представників діаспори, зокрема у творчості 
Віри Вовк (хоча Б. Бойчук і характеризує її як письменницю «ав-
тохтонно західню», що «творить у системі західніх поетичних мо-
делів і настанов...» [13, с. 4]). Характеризуючи творчість мисткині, 
М.Р. Стех зазначає: «...на тлі творчости її друзів із первісної Нью-
Йоркської Групи, вірші, оповідання й драми Віри Вовк відзнача-
ються чи не найтрадиційнішими формою й світобаченням; вони 
повні релігійних мотивів /.../, часто містять ноти ностальгії за втра-
ченою батьківщиною...» [13]. А на думку С. Ожарівської, релігійна 
тематика у творчості поетеси «...засвідчує глибокорелігійний сві-
тогляд Віри Вовк. Через релігійні мотиви вона підносить і возвели-
чує одвічні людські цінності – доброту, відкритість і чистоту душі, 
перевагу духовного над матеріальним. /.../ Глибока релігійність 
породжує любов до природи, оскільки природа своєю красою 
доводить всюдиприсутність Бога. Варто відзначити своєрідний 
синтез релігійних мотивів та гуцульського побуту, який свідчить 
про закоріненість поетеси в народні традиції...» [10].
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Творчий доробок Віри Остапівни Селянської (Віри Вовк) – 
поетеси, прозаїка, драматурга, літературознавця – став 
об’єктом уваги багатьох дослідників, таких як Антонюк Т.О., 
Астаф’єв О.Г., Григорчук Ю.М., Грицик Н.В., Жодані І.М., Руб-
чак Б., Остапчук Т.П., Ожарівська С.П., Смольницька О.О. та 
ін. Але виховний потенціал нерозривно поєднаних християн-
ських та фольклорних символів у поемі-казці «Земля іскриста», 
виданої мисткинею у 2016 р., на нашу думку, вимагає більш 
ґрунтовного дослідження.

У багатьох своїх поетичних та прозових творах Віра Вовк ви-
користовує фольклорні та християнські символи, що гармо-
нічно співіснують, а почасти – утворюють нерозривну єдність, 
зазнаючи певних трансформацій відповідно до авторського за-
думу. Скажімо описуючи хати, де мешкають головні герої по-
еми-казки «Земля іскриста», поетеса застосовує і християнську 
символіку (хрест, ікони), і етнічні маркери, малюючи тим са-
мим цілісну картину ошатної української господи: «Тут на по-
кутті стояв хрест//І висіли старі ікони// На склі мальовані/.../ І 
знахарова хата// Серед зозуль, дроздів, синиць// Раділа щебе-
том дитячим// У ласці Божій» [4, с. 3]. 

Присутній у творі й образ ідеального господаря та госпо-
дині: добрих, працьовитих людей, що відчувають нерозрив-
ний зв’язок із природою, шанують один одного, завжди зна-
ходять час для молитви і вбачають у багатьох подіях земного 
життя промисел Божий. Прикладом зразкової богомільної 
ґаздині постає перед нами Килина, дружина знахаря Оста-
па. Вона прагне звершити молитовне преклоніння, не зважа-
ючи на перестороги: «– Не виходь рано-вранці за браму!// – Я 
піду до каплиці поблизу// Помолитись за тебе, мій муже,// І 
за ягідку, нашу дитину» [4, с. 4]. Коли ж на смерековій клад-
ці (часто вживаний у фольклорних творах символ переходу 
між світом живих і країною мертвих) молодицю наздоганяє 
вовкулака, вона вирішує, що краще вмерти, ніж контактува-
ти з нечистою силою: «...І пішла по смерековій кладці,// Що 
над бистрою річкою гнеться.// А за нею чудовище з лісу,// 
Вовкулача потвора шалена.// Утікай, молодице Килино!// Та 
куди їй тепер утікати?//І метнулася з кладки спрожогу// У 
вологі обійми чубаті» [4, с. 4]. 

Чоловік Килини виявляє притаманну українцям добро-
ту та працьовитість: «...Знахар-Остап, усім добродій,// Оспі-
ваний народом/.../ Поважаний людьми як лікар,// Ніколи не 
жалів долонь// Для праці хлібороба й дроворуба» [4, с. 3]. В 
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образі знахаря Остапа втілено християнський ідеал людини, 
наділеної здатністю до жертовності та всепрощення, – саме ці 
якості дали йому можливість врятувати вовкулаку (що згубив 
Килину) від влади темних сил.

Змальовуючи очищення перевертня від зловорожої сутнос-
ті, поетеса застосовує зооніми, які у народнопісенній творчос-
ті використовуються для змалювання негативних персонажів 
або є ознакою занедбаної господи: «Із сімох отворів вовкулачої 
плоті// Почали виповзати на світ// Ропухи, п’явки, салямандри 
і змії,// Павуки, кажани, каралюхи й щури» [4, с. 5]. Як зазна-
чає Г. Лозко, вищезгадані істоти є представниками «...нижньо-
го світу, який символізується корінням Древа Життя і в якому 
перебувають підземні мешканці та всі водоплавні» [14, с. 150]. 

Вплив чарівного зілля вкупі з високоморальним вчинком лі-
каря кардинально змінюють демонічну істоту, спонукаючи до 
каяття, неодноразово описуваного в Святому Письмі (згадаймо 
царів Ахаву і Манассію, жителів Ніневії і т.д.): «...Вільна від вов-
кулачої плоті// На вічах стала людина нова.// Перед Остапом, 
святцем гуцулів,// Вдячно сповзала перша сльоза» [4, с. 5].

Наявний у поемі-казці й біблійний сюжет вознесіння («І ста-
лось, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них, і на 
небо возноситись». (Від Луки 24:51) [1]). Слід зазначити, що да-
ний мотив неодноразово зустрічається у прозових та поетич-
них творах мисткині. Таке поєднання з божественним автор-
ка трактує як найзаповітніше бажання всіх людей, «прагнення 
народу піднестися над брук і асфальт у надземні житла зір» 
[5, с.30]. Саме вознесіння є фіналом життєвого шляху знахаря 
Остапа: «...Він стояв// Один на кам’яній горі,// Підняв долоні до 
небес,// Що загоріли зорями,// й вознісся» [4, с. 7]. 

Зустрічається в творі й часто вживаний у фольклорі мотив 
перевтілення передчасно загиблої людини у рослину. Напри-
клад, потопельниця Килина стала калиною: «...Серед пестощів, 
річка поклала// Свій здобуток у тиху долину,// Де росте біло-
цвітна калина,// Наче в білій хустині Килина» [4, с. 4]. Ксеня, 
яку доля закинула в далекі світи, мріє по смерті відродитися на 
рідній землі в образі верби чи рай-дерева, і звертається до ві-
тру з проханням: «...Коли позбудусь цієї плоті,//Що глибоким 
корінням//Вросла в різнобарвне життя,// Понеси мене бабиним 
літом// Над сімома високими горами,// Над сімома глибоки-
ми морями// І кинь у лагідну борозну,// Щоб відродитися вер-
бою,// Або рай-деревом// У країні зозуль і синиць» [4, с. 28]. А в 
картині смерті й поховання героя, загиблого на війні, наявний 
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синкретизм елементів християнського похоронного обряду та 
українських етнічних маркерів і народнопісенних мотивів без-
кінечного циклу переродження людини в рослину й глибинних 
зв’язків з рідною землею та природою (яка висловлює співчут-
тя з приводу смерті месника): «Заридали трембіти, застогнали 
гори,// Принесли змієборці побратима Юрка// У смерековій 
домовині,// Щоб зерном у скибу покласти,// «Со святими його 
упокой» відспівали» [4, с. 24].

Досить докладно змальовує поетеса важку долю грішника, 
що розкаявся. Звільнившись від вовкулачої плоті, Гнат починає 
довгу й нелегку дорогу спокутування гріхів і власного богопо-
шуку в одній із монастирських келій: «Кольчаста є дорога каят-
тя./.../ Мерехтить у вечірньому сонці// Старий монастир.// Туди 
прямує Гнат-пілігрим// У покорі,// З надією на розгрішення// У 
свічками закопченій сповідальниці// Святих Отців. Там перед 
вівтарем// Б’ється в груди розкаяний І просить ласки.// І ось по 
роках// Дзвонар Ігнатій у рясі// Закликає народ//На утреню й 
на вечірню,// На Службу недільну й на празник,// На акафист і 
на упокой...// Слухає дзвонів Господь// І записує кожен удар,// 
Наче молитву» [4, с. 6].

Саме отець Ігнатій отримує від Божої Матері попереджен-
ня (що вельми нагадує «Одкровення Іоанна Богослова») про 
біду, яка насувається на рідний край: «...Явилась йому Покро-
ва// В короні з оніксу,// З чорновишитим омофором,// На об-
личчі – криницями очі.// – Я з вами спинаюся на Голготу,// 
Дітки мої. Надходить уже Одкровення,// Трублять ангельські 
труби,// Кришаться гори,// З неба ринуть потоки,// Й сохнуть 
криниці» [4, с. 20]. 

Не тільки Божа Матір, а й природа всіма можливими спосо-
бами попереджає українців про майбутні нещастя: «...Зійшло 
лице місяця// В кривавих стигмах на сході,// Затих весь гамір 
у зіллі й між конарами.// Міста завмерли, застигло море, /.../ 
Чорною писанкою// Котиться звуглене сонце// По кривавому 
килимі. /.../ Божі сурми гудуть, б’ють на сполох літаври...» [4, с. 
17]. В «Одкровеннях Іоанна Богослова» читаємо: «І коли шосту 
печатку розкрив, я поглянув, і ось сталось велике трясіння зем-
лі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, і ввесь місяць зробився, 
як кров…» (Об’явлення 6:12) [2], «І коли сьому печатку розкрив, 
німа тиша настала на небі десь на півгодини» (Об’явлення 8:1) 
[3]. Як бачимо, у Біблії та в поемі-казці зображено практично 
тотожні природні явища, але якщо в Іоанна Богослова вони є 
передвісниками апокаліпсису, то у творі Віри Вовк, збагачені 
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українськими етнічними маркерами, епітетами та порівняння-
ми, характерними для фольклору, знамення «звужують масш-
таб» від всепланетного до локального, пророкуючи біди й не-
щастя для окремої нації на порівняно невеликому обширі.

У поемі-казці Віри Вовк «Земля іскриста» присутній образ 
не лише Божої Матері (Покрови, Оранти) – згадується й святий 
великомученик Юрій, шанований гуцулами: «Плече Говерли 
підпирає небо,// Над полонинами повисли зґарди зір,// Регоче 
з долі лютий Черемош,// А Юрій-Змієборець спис гартує// В 
осінній ватрі на стрімкій горі»[4, с. 1]. В українському фолькло-
рі святий Юрій постає не лише оборонцем християнської віри, 
а й визволителем рідної землі від усього зловорожого. Як зазна-
чає О. Осадча, «...образ Юрія Змієборця відображав боротьбу 
добра зі злом/.../. Йому молилися за збереження життя, забез-
печення перемоги над ворогами, приборкання диких тварин 
і добрі врожаї» [11, с. 173].

У творі Віри Вовк Юрій-Змієборець закликає до боротьби су-
проти загарбників України – «нечистої сили»: «– Гей! Будіться зі 
сну, запорожці!// Ставайте з курганів степу!// Святий Юрій вас 
кличе до бою// З нечистою силою!» [4,с.22]. Цей заклик до бо-
ротьби з ворогом лине не ззовні, а з глибин національної душі. 
Першим відзивається на той поклик серця нації Юрко Смерека, 
у якого «геройські мрії, душа козача в умі гуляє», – тому й має 
можливість сприйняти поклик Святого, що з’явився хлопцеві уві 
сні (мотив спілкування з божественними силами у сновидіннях 
досить часто зустрічається в Біблії: згадаймо Авімелеха, Лавана, 
Якова тощо): «...Юрко метається на постелі,// Горить від сновид-
дя, пітніє,// А пробудившись, каже до Насті:// – Тезко-Змієбо-
рець кличе до бою,// Треба в похід вибиратись,// Бо ящір бажає 
ковтнути всю Україну// Й не задавитися!» [4, с. 22]. 

Сюжет боротьби св. Юрія зі змієм розповсюджений в іко-
нописі. Як зазначає Л. Карпюк, «...з утвердженням шануван-
ня святого поширювались сказання про його чудеса. Одним 
із найбільш відомих було «Чудо про змія». Згідно грецьких, 
латинських і слов’янських варіантів тексту, це легенда про по-
рятунок від смерті царівни та перемогу Георгія над драконом, 
який вбивав жителів древнього міста Ласії. /.../ Тема «Чуда про 
змія» згодом отримала алегоричне трактування, стала симво-
лом перемоги християнства над язичеством» [7, с. 45].

У поемі-казці Віри Вовк біблійний сюжет тісно переплітаєть-
ся з фольклорною символікою й певними історичними подія-
ми: в образі світлої княжни легко впізнати страдницю Україну, 
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що потерпає від ворогів, уособленням яких є пекельний ящур-
змій: «...Герцює ящур, сіркою дише,// Захопив бранку, світлу 
княжну,// Щоб не молилась своєму Богу,// Щоб відреклася пре-
столу предків,/.../ Щоб не співала давніх пісень,// Тих, що три-
вожать рій непокірних,// Та щоб прокляла власне ім’я,// Те, що 
осліплює ящура очі» [4, с. 23]. Проти ящура-ворога виступають 
нащадки славних запорожців під орудою Юрка Смереки. Мо-
жемо простежити два рівні боротьби, нерозривно сплетені між 
собою. Перший – фізичний, де сходяться у двобої супротивни-
ки: «Вже від хати до хати іскра біжить:// Повстанці, збирайтесь 
у лави!// І на конях, на летючих веретах,// Усі поспішають на 
битву криваву/.../» [4, с.22], «...Ідуть герої йому назустріч,// На 
чолі лави – Юрко Смерека./.../ Клоняться лави, наче покоси,// 
Інші за ними пливуть і пливуть!» [4, с.23]. Другий рівень – ду-
ховний, де Святий Юрій бореться з ящуром-змієм, світло – з 
темрявою, козацька вдача й давня пісня – з рабською покір-
ністю й мовчазною згодою на будь-який злочин проти рідної 
землі та материнської мови: «Лютий звір герцює по Україні,// 
Наїдається петльованим хлібом,// Танцює по згарищах, по 
руїнах,// Витанцьовує душу з плоті,// Захлинається кров’ю/.../ 
Лютує ящур: – Невже ще не досить?// Це – божевілля, бо мій 
п’ястук// Не віддасть полонянки!// А Святий Юрій не уступає:// 
Під ним Сріблистий гребе копитом,// Сиплються іскри по не-
босклони,// Золотом сяє свячений спис...» [4, с. 23].

Учасниками подій, описаних у творі, є не лише люди й вищі 
сили (як світлі, так і темні), а й олюднені елементи ландшаф-
ту, рослини й тварини, що виконують різні ролі, відповідно до 
авторського задуму. При цьому слід відзначити, що серед фі-
тонімів та зоонімів у творі переважають етнокультурні концеп-
ти-максимум. Це добре відомі кожному українцеві рослини й 
тварини, як реальні (явір, смерека, яблуня, калина, барвінок, 
рум’янок тощо; вівці, коні, олені, змії, павуки і т.ін), так і міфіч-
ні (Рай-дерево, папороть-квітка, ящур-змій). Зазвичай у творах 
Віри Вовк органічно співіснують українські й бразильські етніч-
ні маркери, але в поетичних творах, написаних у період з 2014 
по 2016 рр. (зокрема у збірці «Майдан» та поемі-казці «Зем-
ля іскриста») поетеса використовує переважно етносимволіку 
рідного народу, вочевидь намагаючись встановити якнайповні-
ший та якнайглибший контакт із читачем-українцем.

Синкретизм біблійних образів та українських міфологем і 
етнічних маркерів дозволяє мисткині створити не лише ті чи 
інші образи, а й сформувати певний настрій твору, що зазнає 
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змін відповідно до авторського задуму і слугує додатковим ва-
желем впливу на реципієнта. У першій частині поемі-казки 
кожне слово сяє цілим спектром значень і викликає в чита-
ча бурю почуттів – від гордості за славне козацьке минуле до 
глибокого суму, спричиненого сучасним становищем рідної 
землі й християнської віри: «...Десь тут із праху прадідів рос-
туть// Червоний бук, будяк сріблистий,// А янголи в запасках// 
Виспівують акафист уночі// Для душ дзвіниць бездзвонних,// 
Церков, каплиць, хрестів// За волю спопелілих.// З цієї глини 
Бог-гончар// Мене зліпив. . . » [4, с. 2]. В останньому ж розді-
лі у нерозривному поєднанні біблійних образів і українських 
міфологем яскраво виявляється надія на краще майбутнє на-
щадків козацького роду: «В небеснім лоні,// Кругом престолу,// 
Сплетуться долі// В ґірлянди Слову./.../ З тіней руїни// Ростим-
уть вільні// Унуки й діти.// І буде радість,// Воскресне пісня,// 
Стане у славі// Земля Іскриста!» [4, с. 30].

З усього вищесказаного можна зробити висновок: у поемі-
казці «Земля іскриста» Віра Вовк часто використовує релігійні 
символи, образи та мотиви, через які підносить і возвеличує 
одвічні людські цінності – доброту, відкритість і чистоту душі, 
здатність до жертовності, всепрощення й чистосердечного ка-
яття, перевагу духовного над матеріальним. В той же час для 
творчого доробку поетеси характерна нерозривна єдність 
фольклорної та християнської символіки, що дозволяє мистки-
ні створити не лише ті чи інші образи, а й сформувати певний 
настрій віршів, що зазнає змін відповідно до авторського заду-
му і є додатковим важелем впливу на реципієнта.

Задля досягнення максимально можливого контакту з «на-
ціональною душею» Віра Вовк у поемі-казці «Земля іскриста» 
використовує певні слова-символи, що споконвіку побутують 
у колективному несвідомому української нації і знаходять своє 
вираження у фольклорі. Причому слід зазначити, що в даному 
творі переважають етнокультурні концепти-максимум – слова-
символи, відомі кожному українцеві. 

На нашу думку, подальше дослідження творів Віри Вовк 
та ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
із віршованою спадщиною мисткині (зокрема з поемою-каз-
кою «Земля іскриста», сповненою християнської символіки та 
численних міфологем і етнічних маркерів, у яких закарбовано 
досвід минулих поколінь) сприятиме відновленню єдиного за-
гальнонаціонального культурного потоку, консолідації нації та 
закоріненою нових поколінь у ґрунт духовності.
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Сучасний період розвитку 
українського суспільства – це 
період активних змін та інте-
грації у європейську спільно-
ту. У такі переломні моменти 
суспільство потребує духовно-
го зростання, досягнення вну-
трішньої свободи та усвідом-
лення гуманістичних ідеалів 
задля віри в краще майбутнє. 
Відтак, зростає соціальна роль 
священнослужителів як духо-
вних наставників.

Для майбутніх священнос-
лужителів основоположним 
чинником можливості реа-
лізації себе, своїх здібностей 
у своєму покликанні є духо-
вність як складне інтегральне 
утворення. У вузькому значен-
ні терміном «духовність» ви-
значають психічну реальність 
безпосереднього переживан-
ня надособистісних смислів та 
породження відповідної жит-

тєвої активності [5]. На думку П. П. Криворучко, духовність як 
категорія означає індивідуальну вираженість у системі мотивів 
особистості двох фундаментальних потреб: потреби пізнання 
дійсності та потреби життя і дії для інших [6, с. 106]. Н. В. Ма-
рьясова розглядає духовність як принцип саморозвитку та са-
мореалізації людини, звернення до вищих ціннісних інстанцій 
конструювання особистості [8]. Основна функція духовності – за-
безпечення гармонійних стосунків людей в соціумі. 

Важливість психологічного аспекту духовності полягає в по-
єднанні універсального, загальнолюдського з творчо-індивідуаль-
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ним, яке свідчить про те, що універсальне, вічне, загальнолюдське 
притаманне кожній людині, потенційно живе в ній. Духовність 
несумісна з егоїзмом і егоцентризмом і проявляється в ціннісно-
му відношенні до інших і до світу. Духовне життя людини завжди 
спрямоване до іншої людини, до суспільства. У межах духовної па-
радигми, М. В. Савчин розглядає особистість через її цілісну жит-
тєдіяльність, основний зміст якої полягає у самовдосконаленні як 
Образу Божого, що спрямоване до Подоби Божої та вдосконален-
ня світу (творення любові, добра) як Царства Божого на землі [10]. 

У психології точаться дискусії щодо можливостей розгляду 
духовності не лише як абстрактного ідеалу, а як реального фено-
мену людського життя. Так, сучасний дослідник Д. О. Леонтьев 
виділяє три основні контексти у межах яких використовується 
поняття «духовність»: 1. проблема особистісних цінностей і жит-
тєвих пріоритетів: переважання духовних, моральних цінностей 
(безкорисливість, альтруїзм тощо) на противагу матеріальним. 
2. духовна творчість в культурі: створення духовних цінностей, 
ідей, смислів, творів мистецтва. 3. трансценденція до чогось ви-
щого, вихід за межі індивідуальної особистості. Найчастіше ду-
ховність в цьому контексті ототожнюється з релігійністю, схо-
дженням до Бога [7, с. 17]. Більшість науковців стверджують, 
що не слід окремо ототожнювати духовність з безкорисливістю, 
творчістю, моральністю або релігійністю. Тільки комплексний 
огляд духовності у всіх контекстах має сенс.

Домінування духовних цінностей як результату комплексних 
виховних впливів протягом усього часу навчання виступає ще 
одним кінцевим результатом професійного становлення май-
бутніх священнослужителів. Ціннісно-смислову сферу профе-
сійного становлення майбутнього фахівця досліджувало багато 
науковців (Л. М. Карамушка, З. С. Карпенко, С. Д. Максименко, 
Л. Г. Подоляк, Г. К. Радчук, В. О. Татенко, Д. В. Черенщикова та 
ін.). Розвиток ціннісно-смислової сфери особи в процесі станов-
лення та розвитку її духовних інтенцій і набутих компетенцій 
вивчає новітній напрям психолого-педагогічних студій – «аксі-
опсихологія особистості» [4]. На думку Д. Граніна, цінність – це 
момент практичного ставлення до дійсності [2]. «Ціннісні орієн-
тації є компонентом не тільки свідомості, але й поведінки, жит-
тєвим здобутком індивіда, одним з центральних особистісних 
утворень, що детермінують процес становлення духовності, ви-
значають мотивацію поведінки особистості і перебіг її діяльнос-
ті» [3]. Духовні цінності відображають риси особистості, систему 
прагнень; це вираження необхідностей, що забезпечує розвиток 
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соціального суб’єкта [9, с. 100]. Саме духовні цінності, які пере-
ходять у особистісні переконання відображають на практиці 
ставлення до людей та до світу. Емпірично доведено, що домі-
нування термінальних (не матеріальних) цінностей пов’язано із 
релігійністю особистості та наявністю релігійного досвіду [11].

Становлення майбутніх священнослужителів у духовних 
ВНЗ передбачає наявність особливих умов, а саме: сувора цер-
ковна дисципліна, чіткий розпорядок дня, перебування під по-
стійним наглядом, послух, часткова соціальна депривація. На 
нашу думку, така атмосфера у духовних ВНЗ, на відміну від 
світських ВНЗ, сприяє формуванню духовних ціннісних орієн-
тацій у студентів-богословів. 

Саме тому мета нашого дослідження полягала у виявленні 
та порівнянні домінуючих ціннісних орієнтацій у студентів ду-
ховних та світських ВНЗ.

Духовні цінності як основу гуманістичного світогляду та 
особливу психічну організацію людини ми досліджували за 
допомогою методики діагностики реальної структури цінніс-
них орієнтацій особистості (С. С. Бубнової) [1]. Методика дає 
можливість не лише визначити значущість окремих цінностей, 
але і домінування духовних (допомога і милосердя до інших 
людей; любов; пізнання нового у світі, природу, людину; соці-
альна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві; 
спілкування) чи матеріальних (приємне проведення часу; висо-
кий матеріальний добробут; пошук і насолода прекрасним; ви-
сокий соціальний статус і управління людьми; визнання людей 
і вплив на оточуючих) цінностей.

Добір експериментальної вибірки для здійснення порівнян-
ня особливостей ціннісних орієнтацій викликав необхідність 
аналізу суміжних спеціальностей із богослов’ям. Серед суміж-
них спеціальностей до богослов’я ми обрали філософію релі-
гієзнавство та психологію. Богослов’я і філософія суміжні за 
специфікою світогляду, тільки філософія займається пошуком 
істини, а богослов’я її знає і сповідує. Психологія і богослов’я 
суміжні за своєю духовною складовою, а саме обидва ці вчення 
дбають про психічне і духовне благополуччя людини. Духовне 
зростання, дисципліна духу, високий сенс існування є спільни-
ми для усіх трьох зазначених спеціальностей.

Таким чином, дослідженням відмінностей ціннісних орієнта-
цій студентів різних спеціальностей духовних та світських ВНЗ, 
що проводилось у 2014-2015 роках, було охоплено 277 студентів, 
середній вік – 18,7 років. З них 152 студенти-богослови з Рівнен-
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ської духовної семінарії, Київської та Волинської православних 
богословських академій (духовних ВНЗ) Української православ-
ної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) склали експери-
ментальну вибірку. Інші 125 студентів світських ВНЗ (50 сту-
дентів спеціальності «філософія» Національного університету 
«Острозька академія» та 75 студентів спеціальності «психоло-
гія» Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки) склали контрольну вибірку дослідження.

Отримані емпіричні дані дають можливість стверджувати, що 
для 70,4% опитаних студентів-богословів духовні цінності є домі-
нуючими. Так, на перших двох позиціях за важливістю студен-
ти-богослови обирали такі духовні цінності як допомога та мило-
сердя до інших людей і любов. Для 28,3% студентів духовних ВНЗ 
характерне домінування індивідуально-особистісних ціннісних 
орієнтацій. Істотною для цієї групи майбутніх священнослужи-
телів виявилася цінність визнання та впливу на оточуючих. Якщо 
проаналізувати ставлення українського суспільства до професії 
священнослужителя, то у більшої частини населення панує дуже 
шанобливе та довірливе ставлення до церкви та священиків. Тому, 
здобувши професію, майбутній священнослужитель отримає і ви-
знання, і вплив на парафіян. У 1,3% студентів-богословів доміную-
чих цінностей виявлено не було, оскільки для цієї групи опитаних 
важливими є і духовні, і індивідуально-особистісні цінності (Рис.1). 

 
Рис.1. Домінуючі цінності студентів духовних та світських ВНЗ, %
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Духовні Невизначені
– світські– духовні

Індивідуальні

80%

40%

60%

20%

70%

30%

50%

10%

0%



135

Сучасні проблеми духовності в українському суспільстві

як і для студентів духовних ВНЗ виявились допомога та милосер-
дя до інших людей і любов. Майже половина студентів світських 
ВНЗ, а саме 45,6%, керуються у житті індивідуально-особистіс-
ними цінностями, серед яких найважливішими вважають при-
ємне проведення часу і відпочинку. Для 4,8% опитаних студентів 
із світських ВНЗ істотними є і індивідуальні, і духовні цінності.

Для виявлення статистично значимих відмінностей у домі-
нуючих цінностях студентів різних спеціальностей (богослови, 
психологи, філософи) ми вирахували H-критерій Крускала-
Уоллеса. Отримані результати відображені у таблиці 1 та да-
ють змогу стверджувати про існування статистично значимих 
відмінностей між групами (р<0,05).

Таблиця 1
Відмінності у значимості духовних цінностей

для студентів духовних та світських ВНЗ
(Н=6,98; р<0,05)

№ Спеціальність Кількість, N Середнє рангів, R

1 Богослови 152 148,51

2 Психологи 75 123,57

3 Філософи 50 133,25

4 Загалом 277

За переважаючими ціннісними орієнтаціями у студентів 
різних спеціальностей було виявлено статистично значимі від-
мінності (Н=6,98; р<0,05). Так, провідними духовні цінності є 
для богословів (R=148,51; р<0,001), дещо менш важливими вони 
є для філософів (R=133,25; р<0,001) та найменш важливими для 
психологів (R=123,57; р<0,001). 

Отже, здійснене емпіричне порівняння особливостей цін-
нісних орієнтацій студентів різних спеціальностей (духовних і 
світських ВНЗ) дало можливість стверджувати, що на процес і 
результат становлення у професії впливає не лише специфіка 
обраної спеціальності, але й інституційні характеристики за-
кладу у якому воно відбувається. У духовних ВНЗ створюють-
ся умови більшою мірою для самозаглиблення, самоаналізу та 
саморозвитку. Такі умови позитивно впливають на духовний 
розвиток студентів. Так, було виявлено, що для студентів-бого-
словів у порівнянні із представниками інших спеціальностей 
провідними є духовні ціннісні орієнтації.
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Для професії священнослужителя духовні цінності це не лише 
теоретичні внутрішні переконання, це спосіб та принципи жит-
тєдіяльності, який демонструє людям приклад реалізації і па-
нування духовних цінностей на практиці, адже після закінчення 
ВНЗ студент-богослов стає прикладом духовності та смиренності 
для інших. Саме тому, для богословів провідними є такі цінності 
як допомога і милосердя до інших людей; любов; пізнання ново-
го у світі, природу, людину; соціальна активність для досягнення 
позитивних змін у суспільстві; спілкування. Ймовірно філософи 
вивчаючи світові релігії почерпнули важливість духовного спря-
мування особистості, так для них найбільш важливими вияви-
лися такі духовні цінності як: допомога і милосердя, любов, при-
ємне проведення часу, визнання і пошана інших людей і вплив 
на оточуючих. У структурі ціннісних орієнтацій студентів-пси-
хологів рівноцінно важливими визнаються і матеріальні і духо-
вні цінності. Проте, у порівнянні із іншими спеціальностями для 
психологів значно більш значущими виявились матеріальні цін-
ності: приємне проведення часу, відпочинку; пошук і насолода 
прекрасним; пошана людей і вплив на оточуючих; здоров’я. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуються із погли-
бленим вивченням особливостей релігійної освіти та власне ду-
ховності студентів-богословів.
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Знання про сутність право-
славного віровчення може іс-
нувати щонайменше у двох 
формах: у вигляді теоретич-
ного багажу нерелігійної осо-
бистості, або ж поставати 
компонентом релігійності, 
усвідомленою частиною релі-
гійного світогляду віруючого. 
Знання необхідні для станов-
лення індивідуальної релігій-
ності православного вірую-
чого, однак не є достатньою 
умовою її розвитку. Розвиток 
індивідуальної релігійності 
передбачає вдосконалення ре-
лігійних знань, їх включення 
до цілісного світогляду право-
славного віруючого. Релігійні 
знання не існують ізольовано 
від світобачення, світовідчут-
тя, діяльності суб’єкта віри.
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У статті автор розглядає феномен 
онтологічної гносеології, її вияви через 
певні богословські рефлексії, зв’язок з 
процесом творчості, що значно акти-
візує особистісний потенціал право-
славного віруючого.
Ключові слова: онтологічна гно-
сеологія, неопатристика, концепція 
цілісного знання, творчість, принцип 
особистісної відповідності.
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EPISTEMOLOGICAL POTENTIAL 
OF MODERN THEOLOGY AND 
THE FORMATION OF INDIVIDUAL 
RELIGIOSITY OF THE ORTHODOX 
BELIEVER
In the article the author examines 
the phenomenon of ontological 
epistemology, its appearance through 
certain theological reflections, and 
connection with the process of creativity, 
which greatly activates the personal 
potential of the Orthodox believer.
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Сьогодні богослови все частіше послуговуються терміном 
«онтологічна гносеологія», коли знання та пізнання не від-
окремлюються від життєвої практики, що передбачає «живе 
знання» на противагу абстрактно-схематичному. Тут прак-
тика розуміється як активний процес творчого перетворення 
світу через пізнання (розуміння) загального духовного смис-
лу природи речей та явищ. Практика сприймається свідомо-
суб’єктною, творчо-активною частиною істини. Зазначеній 
вище методології властивий особливий «смислоутримуючий» 
реалізм, онтологічна єдність об’єкта та суб’єкта пізнання, не-
сприйняття абстрактних, ідеалістичних схем, формального 
раціоналізму, редукціонізму, будь-яких демаркацій, фальси-
фікацій, жорсткого поділу знання на наукове (понятійне, ана-
літичне), позитивне, істинне, та «ненаукове» (художнє, образ-
не, емоційне), нормативне, неповноцінне. «Нова» гносеологія 
здійснює своєрідний синтез емпіризму, раціоналізму та філо-
софії одухотвореності, осмисленого буття, вкоріненості у ньому 
суб’єкта пізнання [6, с 158 – 159]. 

Метою нашого дослідження є з’ясування специфіки фено-
мену «онтологічної гносеології» у контексті богословських на-
працювань ХХ століття, доведення її взаємозв’язку з процесом 
творчості, простеження особливостей впливу останньої на фор-
мування індивідуальної релігійності православного віруючого.

Онтологічна гносеологія (від грец. on, ontos – те, що іс-
нує; gnosis (gnoseos) – знання; logos - слово, розум, вчення) 
означає узгоджену з проявами вищого (універсального) розуму 
концепцію пізнавальної діяльності людини. Становлення цього 
напряму релігійної філософії завдячує дослідженням окремих 
мислителів ХХ століття (С. Франка, В. Лоського, отця Георгія 
Флоровського, деяким іншим). Ці релігійні філософи вказува-
ли на неможливість побудови теорії пізнання поза її зв’язком з 
онтологією. Предмет онтології та природа знання розумілись 
своєрідно. Емпіричне буття («дійсність») вже не визнавалось іс-
тинним предметом онтології; ним виступало буття абсолютне, 
«самоздійсненне», частиною якого постає буття суб’єкта разом 
із властивим йому знанням. Якщо емпіричне буття позиціону-
валось відповідним ставленням свідомості до буття, то «само-
здійсненність» вимагало розгляду взаємовідносин між окре-
мими буттями. Визнання цього «факту» дозволяло апологетам 
«особистісної гноселогії» відмовитись від помилкової, на їх по-
гляд, позиції традиційної теорії пізнання, пов’язаної із катего-
ричним розмежуванням об’єкту і суб’єкту, знання і буття.
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Визнаючи неминучість постійного контакту людини та ем-
піричного («хворобливого») буття, онтологічна гносеологія 
вважає метод боговимірності єдино вірним задля духовного та 
мисленнєвого осягнення феномену існування. Відтак, пошук іс-
тини відбувається «згори-донизу», на відміну від наукового, чи-
то – побутового знання, кожне з яких керується діалектикою «від 
простого – до складного, від нижчого – до вищого». Головний 
аргумент на користь вказаного вище методу полягає у визнанні 
неможливості розвитку вищих форм буття із нижчих, та, відпо-
відно, – розумового осмислення природи, сутності вищих форм 
буття завдяки знанням про нижчі. При спробі містико-інтуїтив-
ного проникнення у глибини істинного (абсолютного) буття, 
суб’єкт пізнання виконує деяке надзавдання: через засвоєння 
«ідеальних» норм та цінностей формує власне ставлення до реа-
лій емпіричного буття. На думку В. Лоського, важливим цінніс-
ним критерієм істинного православного онтологізму у гносеоло-
гії, що дозволяє встановити і виправдати тісний зв’язок пізнання 
та етики, метафізики та релігії, є формування особистісного 
ставлення суб’єкта до об’єкта пізнання, «доведення пізнавальної 
ситуації до стану любові до пізнаваного» [4].

Концепт онтологічної гносеології яскраво виявляється у 
працях представників неопатристики, панівної течії сучасно-
го богослов’я.1 Засновником неопатристики виступає протоіє-
рей Георгій Флоровський. Видатний православний мислитель 
вважав, що богослов’я має бути розвитком передання отців 
Церкви, а це передбачає наявність принципово єдиної системи 
грецької патристики, яку можливо і необхідно реконструюва-
ти. Богослов наголошує на сталості, незмінності понятійного 
апарату грецької патристики, однак наполягає на його роз-
виткові, своєрідній реконструкції. У цьому мав би виявлятись 
«неопатристичний синтез». Однак сучасна неопатристика піш-
ла іншим шляхом. Для неї властиве опанування філософським 
категоріальним апаратом, переосмислення понять філософії, 
деяке «пристосування» останньої до релігійного осмислення 
світу. Все це уможливлює казати про невідповідність «неопа-
тристичного синтезу» ідеям о. Георгія Флоровського, вбачати у 
ньому аналог неотомізму.

Український вчений Г. Христокін виокремлює такі риси су-
часної неопатристики:

1 Так вважає ряд українських вчених, зокрема: Г. Христокін, Ю. Чорноморець. Ця 
ідея відображена у працях А. Колодного, Л. Филипович, П. Яроцького, О. Горкуші, 
П. Павленка.
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• систематичне звертання до середньовічного богослов’я, 
грецької патристики;

• активне використання понять і концепцій сучасної фі-
лософії;

• постійне прагнення подолати деякі (часто уявні) недолі-
ки теорії Богопізнання грецької патристики, створення 
більш простих, «популярних», доступних для розуміння 
сучасною людиною, теорій Богопізнання, що подеколи 
призводить до «спрощення» ідеї [7].

Дослідник вказує на неоднорідність неопатристики, що іс-
торично конституювалась в оформлення двох її напрямів, а 
саме: об’єктивного ідеалізму та екзистенціалізму. Класичним 
представником першого з них виступає о. Георгій Флоров-
ський. Парадигма об’єктивного ідеалізму обстоюється серб-
ським богословом св. Іустином Поповичем, грецькими мисли-
телями о. Іоанном Романідесом, о. Теодором Стиліанопусом, 
православними богословами американського походження о. 
Джоном Бером, Джоном Бреком. Представники цього напря-
му неопатристики вибудовували персоналістичну онтологію 
та гносеологію. Водночас, персоналістичні інтенції відрізня-
ють християнський неоплатонізм грецької патристики, де 
постулюється принцип однакової фундаментальності кате-
горій сутності та особистості, їх рівноправність, взаємозалеж-
ність, неможливість зведення одна до одної.

Засновником православного екзистенціалізму вважається 
Володимир Лоський, на вченні якого вибудовувались радикаль-
ні погляди грецького релігійного філософа Христоса Яннараса. 
Цьому напряму властива абсолютизація особистого елементу, 
а відтак певне нівелювання сутнісного в Богові та людині, що 
простежується, зокрема, у працях Іоанна Зізіуласа. Залежність 
від сучасного західного релігійного та атеїстичного екзистенці-
алізму спричиняє відмову православних екзистенціалістів від 
головних рис вчення мислителів грецької патристики.

На думку Г. Христокіна, об’єктивний ідеалізм о. Георгія 
Флоровського та його послідовників не відповідає на всі смис-
ложиттєві питання сучасної людини, тоді як православний ек-
зистенціалізм відходить від православних догматів, а інколи 
навіть від християнського віровчення. Принципово оновити 
богослов’я вдається видатному румунському теологу о. Ду-
митру Станілоає, який стає засновником третього напряму в 
неопатристиці. Його богословська система побудована на до-
сягненнях філософської антропології М. Шеллера, онтології М. 
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Гартмана, католицької теології Г.У. фон Бальтазара і К. Ранне-
ра. З допомогою мови і концепцій сучасної філософії о. Думи-
тру Станілоає передає традиційний зміст вчення грецької па-
тристики. Особливо значущий його внесок в оновлення теорії 
Богопізнання завдяки поверненню до патристичних вчень та 
одночасному віднайденню нових філософських і богословських 
обґрунтувань для них [7].

У цілому, неопатритика постає результатом зусиль окремих 
богословів-ентузіастів. Майже столітнє її існування породило 
надто обмежену кількість творів. Причини цьому очевидні. На 
відміну від католицької чи протестантської теології, більш, ніж 
скромний, статус православного богослов’я пояснюється не-
належною увагою до його розвитку керівництва православних 
Церков. Не має такої підтримки й академічне богослов’я. Однак 
неопатристика впевнено посідає своє місце у сучасному інфор-
маційному суспільстві, відповідає на запити сьогодення щодо 
індивідуальної відповідальності віруючого за свою власну та 
долю світу, формує світобачення та світорозуміння відповідно 
до місця у ньому релігійної особи, надає індивіду цілісне світо-
глядне знання згідно з концепцією «онтологічної гносеології».

Слід визнати, що християнство московського спрямування 
дещо однобічно тлумачить терміни «пізнання» та «знання». Тут 
концепт «знання» не лише виступає Логосом, джерелом чого 
є Бог, а й постає найважливішим атрибутом влади, маркером 
якої відсутність гріха, адже «грішнику неможливо знайти і вміс-
тити знання (мудрість)» [1, с. 373 – 374]. Традиційно богослови 
проводять жорстку демаркаційну лінію між вірою і знанням, 
віддаючи безумовну перевагу першій. І це цілком зрозуміло, 
оскільки «патристика і православна містика вивчають шлях бо-
го-явлення», що доктринально оформлено у догматі про Трій-
цю, а це відрізняється від томістського вчення, де продовжу-
ється шлях бого-пізнання [8]. Віра виступає ірраціональним, 
інтуїтивним компонентом пізнання Бога. Отці Церкви неодно-
разово підкреслювали вищість віри над розумом, її переваги 
перед доброчинністю, коли поєднання з Богом, спілкування з 
Ним постає деяким харизматичним, благодатним станом, що 
перевищує людське подвижництво. Водночас у людському, ра-
ціональному, знанні діє «деградоване розуміння, яке захопило 
владу над розумом» [2, с. 348].

Концепція цілісного знання була сформульована знаним 
українським філософом Григорієм Сковородою, який понят-
тям «сродної» праці стверджував неподільність знання та жит-
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тя у вищому його розумінні. Нині ідея цілісного знання надто 
актуалізує проблему творчого підходу задля збереження самої 
суті православного віровчення.

Зазначимо принагідно, що для зорієнтованої на російське 
православ’я богословської доктрини, необхідність творчості у 
розумінні оновлення, зміни, пристосування, продукування но-
вих результатів зокрема, – на рівні поведінкових сценаріїв,2 є не-
очевидною. Тут точаться багаторічні суперечки щодо переваги 
«канонічності» чи «звичаєвості» не лише у правовій, а й у сві-
тоглядній сферах. «У православ’ї канонічність – одвічна пробле-
ма», – наголошує професор С.І. Жилюк.3 Щоразу, коли у будь-
якій помісній Церкві виникала необхідність розв’язати наболілі 
питання, поставала вимога вирішувати їх на засадах канонічнос-
ті; завжди гаряче сперечалися щодо канонічної традиції: намага-
лися визначити, в яких формах, межах необхідно і доцільно до-
держуватися її основ. Вузьке, сліпе, чисто механічне розуміння 
терміна «канонічний» не може охопити, правильно оцінити все 
розмаїття сучасних нам виявів церковного життя [3, с. 56 – 66].

Водночас, історична практика Вселенського православ’я засвід-
чує, що канонічна творчість – закономірний процес, незалежно 
від того, стосується вона правової, соціальної чи гуманітарної сфе-
ри: «Мистецтво і мудрість церковного законодавця в тому і по-
лягає, щоб вічні абсолютні норми божественного права щоразу 
найбільш вдало пристосовувати до потоку людської історії, що 
постійно змінюється...» [5, с. 14 – 24]. Зрозуміло, що така логіка 
вказує на значущість особистісного фактору у творчому процесі. 

З точки зору богослов’я, людська особистість наділена особ-
ливою досконалістю, виокремлена з усіх створених істот, що 

2 У Новітньому філософському словнику визначаються деякі суттєві риси твор-
чості як процесу, а саме: вона іманентно властива всім рівням ієрархії буття; сприяє 
самозбереженню і відтворенню сущого шляхом якісних трансформації відповідних 
структур; творчість людини обумовлена природним відбором життєздатного но-
вого завдяки перегляду значної кількості проміжних варіантів; цей процес супро-
воджується критикою та елімінацією всього невдалого. // Ю.А. Гусев. Творчество / 
Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Сост. и гл. научн. ред. А.А. Гри-
цанов. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – С.1019. Розуміння творчості як інноваційного 
процесу «перетворення небуття в буття» було запропоновано Платоном, розвину-
лось у християнстві ідеєю «творіння з ніщо», тобто божественного створення світу 
у сфері чистого духу. У філософії М. Бердяєва творчість розглядалась не з боку її 
конечного продукту, а з погляду трансценденції, сходження у вищі виміри бутя, 
розкриття безконечності. // Філософський енциклопедичний словник. Ред. колегія 
В.І. Шинкарук (голова редколегії), Є.К. Бистрицький та ін. – Інститут філософії імені 
Г.С. Сковороди НАН України. – К.: Абрис, 2002. – С. 630.

3 С.І. Жилюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнав-
ства Національного університету «Острозька академія».
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уможливлює виконання нею творчого покликання «за образом 
і подобою Божою». При цьому реалізація творчої свободи ви-
магає відповідальності перед Богом і людьми. Це означає, що 
головним богословським принципом постає особистісна від-
повідність, коли процес та результат творчої діяльності індиві-
да вказують на беззаперечну любов до Бога і людей. Керуючись 
цим принципом, православний віруючий не припустить виро-
дження духовної, наукової або ж технічної творчості у форма-
лізовані стереотипні процедури, які спрямовані на задоволення 
його індивідуального інтересу чи підвищення власного рівня за-
безпечення, однак руйнівні для світу та між людських відносин. 
Об’єктивована, не співвідносна з Богом та людьми, творчість 
втрачає сутнісні риси, перетворюється на свій антипод. Нато-
мість вищий стан творчого натхнення рівнозначний долученню 
до святості. Отже, сформульований вище принцип відповіднос-
ті передбачає включення творчості до всього спектру взаємовід-
носин з Богом та людьми. Зрештою, цей принцип слугує най-
вагомішим ціннісним орієнтиром, постає головним критерієм 
відповідності людської творчості християнському світогляду.
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З початком Революції Гід-
ності та проголошенням кур-
су на європейську інтеграцію, 
питання розвитку громадян-
ського суспільства та його 
взаємодії з державними ін-
ститутами стали найбільш об-
говорюваними в Україні. Ця 
зацікавленість є абсолютно 
природньою, адже розвиток 
і становлення правової дер-
жави, демократії та ринко-
вої економіки – є основними 
цінностями Європейського 
Союзу. Устремління до утвер-
дження та активної діяльності 
громадянського суспільства є 
одним із основних напрямів 
розвитку світового співтова-
риства, оскільки громадянське 
суспільство виступає своєрід-
ним лакмусовим папірцем де-
мократичного устрою держа-
ви. Становлення та розвиток 
громадянського суспільства в 
Україні нерозривно пов’язані 
з новими політичними та еко-
номічними реформами, що 
тривають в нашій країни. Це 
одне із найактуальніших пи-
тань упродовж усього постра-
дянського періоду української 
держави. Воно є не стільки ме-
тою реформ, що проводяться 
в нашій державі, скільки нео-
дмінною умовою їх успішної 

Юлія ЛЄБЄДЄВА 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
ТА ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ:

АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН

УДК 32.019.52

У науковій статті проаналізовано су-
часний стан та актуальні проблеми 
розвитку громадянського суспільства 
в межах євроінтеграційного напряму 
розвитку України. На сьогодні, ста-
новлення та розвиток громадянсько-
го суспільства нерозривно пов’язані з 
новими політичними та економічни-
ми умовами життя країни. Це зали-
шається одним із актуальних питань 
упродовж усього пострадянського пе-
ріоду історії України. Воно є не стіль-
ки метою реформ, що проводяться 
в нашій державі, скільки неодмінною 
умовою їх успішної реалізації. В стат-
ті виділяються декілька етапів роз-
витку громадянського суспільства 
в сучасній Україні та розглядається 
взаємодія держави і громадянського 
суспільства на кожному з цих етапів.
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CIVIL SOCIETY AND STATE 
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OF RELATIONS
Modern state and actual civil society 
development problems within the 
European integration direction of 
Ukraine are analyzed in this scientific 
article. Nowadays formation and 
development of civil society are 
inseparable linked with new political 
and economic living standards of the 
country. It continues to be one of the 
actual questions during all post-Soviet 
period of Ukrainian history. It is not so 
much the aim of reforms in our country, 
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реалізації. Адже від їх пози-
тивного результату залежить 
досягнення української стра-
тегічної мети – членства в Єв-
ропейському Союзі.

Мета статті: аналіз історич-
ного розвитку явища «грома-
дянське суспільство», та його 
взаємодія з державою. 

Ідея громадянського суспільства розпочинає свій відлік з другої 
половини ХVII ст. Саме твердження «громадянське суспільство» 
як теоретичний задум був запропонований відомими філософа-
ми і мислителями ХVII-ХVIIІ ст. Дж.Локком та Ш.-Л. Монтеск’є. 
Наступний етап еволюції даного поняття відобразився в працях 
І.Канта, Г.Гегеля і А. де Токвіля. Ці знані філософи наголошува-
ли, що громадянське суспільство може існувати лише в умовах, 
за яких не обмежуються особистісні свободи громадян, їх авто-
номії, а також не зневажається їх право створювати організації, 
діяльність яких спрямована на захист інтересів індивіда від сва-
вілля державної машини. Крім того, концепція громадянсько-
го суспільства того часу ґрунтувалася на ліберальних цінностях, 
суворому виконанні і підпорядкуванні законодавчим актам. Це 
сприяло формуванню вільних ринкових відносин, які звільняли 
неполітичну сферу громадянського життя від жорсткої регла-
ментації з боку держави. [14, c.3]

Новий етап розвитку розуміння природи громадянського 
суспільства розпочався приблизно в середині ХІХ ст. та тривав 
до кінця першої половини ХХ ст. Наступний сплеск інтересу 
до цього питання на території Західної Європи та Північної 
Америки розпочинається другою половиною ХХ ст., а саме 
після завершення Другої світової війни та триває до сьогодні. 
В 50-х рр. ХХ ст. до кінця 80-х рр. ХХ ст., теорія громадянського 
суспільства зарубіжними вченими повсякчас протиставлялася 
тоталітаризму на території Радянського Союзу.

Значну роль у формуванні суспільної свідомості, спрямо-
ваної на осмислення необхідності створення громадянсько-
го суспільства й впровадження демократичних принципів у 
життя українського народу, зіграли видатні діячі свого часу: 
М.Драгоманов, І.Франко, М.Грушевський. Їх твори були при-
свячені теорії громад, громадському життю і правовій державі. 
На жаль, їхні теоретичні розробки не знайшли гідного відобра-
ження й застосування в реальному житті України через низку 
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об’єктивних причин. Тому формування основ громадянського 
суспільства в нашій країні було загальмовано практично до кін-
ця 80-х рр. ХХ ст. [14, c.7]

Заслуговують на увагу дослідження українських сучасних 
науковців в сфері становлення та розвитку громадянського 
суспільства на теренах України: Е.Афонін,[2] А.Колодій,[16] 
Н.Грицяк,[13] Т.Бутирська,[6] Л.Гонюкова[12] та взаємодії між 
інститутами громадянського суспільства і органами держав-
ної влади: О.Бабінова, [3] Т.Василевська, [7] І.Ібрагімова,[15] 
О.Корнієвський. [18]

Піднесення демократичного устрою у державі неможливий 
без об’єднання населення у різного типу громадські об’єднання з 
метою забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспіль-
ства і держави поряд зі взаємодією з органами державної влади.

Більшість сучасних дослідників погоджується, що грома-
дянське суспільство не можна уявляти проміжною ланкою 
між сферою виробництва товарів і послуг і сферою публічного 
управління – воно органічно проникає в усі сфери життєдіяль-
ності людини і є разом із державою провідною силою суспіль-
ного розвитку. [5, c.59]

На всі ці процеси неабияк впливає глобалізація, що несе в 
собі як негативні, так і позитивні зрушення для національних 
держав, економік та загалом громадської сфери. Таким чином, 
налагодження та тісна співпраця державних інституцій та укра-
їнського громадянського суспільства матимуть змогу посилити 
позитивні наслідки глобалізації , а негативні – пом’якшити. 

Дослідник В.Шинкарук відмічає між громадянським суспіль-
ством, відповідною йому державою та їхніми ідеологічними 
формами наявний глибокий взаємозв’язок і взаємне опосеред-
кування, де визначальним виступає громадянське суспільство.
[31, c.55] Натомість, при відсутності громадянського суспіль-
ства демократичний устрій характеризують як квазідемокра-
тичний. [23] Свою чергу, Н.Нижник та В.Лемак підкреслюють, 
що закріплення основних демократичних принципів потребує 
досить тривалого часу, однією з причин чого є неможливість у 
досить короткі терміни створити громадянське суспільство, як 
одну з основних передумов реалізації прав і свобод людини, а 
отже – надійного забезпечення безпеки людини. [22, c.4]

За твердженням Л.Гайнутдінової, ідея громадянського су-
спільства виникла як різновид утопії «самообмеження», яка 
включає безліч форм демократії та дуже складну систему гро-
мадських, соціальних і політичних прав. [10]
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О. Онуфрієнко до того ж констатував наявність форм вза-
ємодії держави та громадянського суспільства змішаного чи 
гібридного типу. [24]

М. Пірен наголошує, що оскільки ствердження громадянського 
суспільства в Україні співпадає зі становленням самої державнос-
ті, процесом самоусвідомлення населенням власної приналеж-
ності до цілісної спільноти, то й розбудова української демокра-
тичної держави має базуватися на засадах української культурної 
традиції. [25, c.74] В цілому, українські науковці, громадянське су-
спільство визначають як: сферу, що виконує роль «буфера» між 
державою й особистістю, держава і громадянське суспільство 
співіснують у стані взаємодії і протиріччя одне одному; [30, c.38] 
сукупність незалежних особистостей, в якій виділяються групи 
громадян, що створюють самокеровані угруповання (максималь-
но незалежні від влади) на різноманітних основах єднання, яких 
пов’язує необхідність дотримання визначених норм, правових і 
моральних обмежень; [32] багато в чому міфологізоване поняття, 
тобто означає трансформацію етнічної людини в національну, з 
властивим їй почуттям національної ідентичності і громадянської 
відповідальності за долю свого народу, – національна ідея в її «уні-
версальному обсязі» стає основою держави, в якій громадянське 
суспільство виступає не як новий тип держави і не як противага 
їй, а як рівноправний суб’єкт політики, покликаний разом із на-
ціональною державою створити найбільш сприятливі умови для 
реалізації громадянських прав і свобод людини. [23, c.52]

Найбільш вдале визначення терміну «громадянське су-
спільство» запропонували, на наш погляд, дослідники Національ-
ної академії державного управління при Президентові України: 
«інтегроване позначення всієї сукупності існуючих у суспільстві 
відносин, які не є державно-політичними, такого боку життєді-
яльності суспільства та окремих індивідів, який перебуває поза 
сферою впливу держави, за межами її директивного регулюван-
ня й регламентації; механізм соціальної взаємодії, що складаєть-
ся з системи місцевого самоврядування, різноманітних об’єднань, 
суспільних рухів i публічної комунікації, місце соціальних дій, 
відносно автономних від держави; сферу вільної, творчої життє-
діяльності окремої особи, колективів і спільнот людей; плюра-
лізм поглядів і підходів, мотивів і інтересів, індивідуалізація форм 
спілкування і поведінки в громадянському суспільстві не тільки 
допустимі, але необхідні і бажані; лише повне і розумне самови-
раження кожної людини народжує в суспільстві той потенціал, 
який забезпечує його динамічний розвиток. Тому плюралізм 
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(множинність) існує передусім в громадянському суспільстві і 
здійснюється в його межах засобами, властивими цивілізованим 
взаємовідносинам між людьми, особлива роль належить консен-
сусу і компромісу між різними політичними силами щодо базо-
вих суспільних цінностей. Громадянське суспільство передбачає 
радикальне розмежування особи та влади». [28]

Найперше означення чіткої системи взаємовідносин громадян-
ського суспільства і держави зробив талановитий англійський фі-
лософ Томас Гоббс. У своєму дослідженні «Левіафан» науковець 
використав поняття «громадянське суспільство», яке ідентифіку-
валося з терміном «держава». [11] Т.Гоббс, по суті, уперше показав 
неполітичну, засновану на користолюбстві і договорі самооргані-
зацію громадянського суспільства в політичних кордонах держа-
ви, закладаючи цим основи дуалізму держави та громадянського 
суспільства, що існує й понині. Як вище зазначалося, Дж.Локк, 
Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо розвинули ідеї громадянського сус-
пільства. Вони ще не чітко розділяли державу і громадянське су-
спільство, але вважали, що можна досягти в державі досконалого 
правління, розумного і справедливого устрою за допомогою сус-
пільного договору, народного суверенітету, загальної волі, які ви-
ступають джерелом справедливих законів. [9, c.15]

Відколи Україна отримала незалежність, багатоманітні гро-
мадські рухи отримали старт до активного розвитку. Їх розвій 
був спричинений падінням тривалого тоталітарного режиму, 
що нехтував будь-якими правами і свободами громадян, та й 
загалом впроваджував суцільний державний контроль над усі-
ма суспільними процесами.

Досвід найрозвиненіших держав свідчить про те, що конститу-
ційно-правова регламентація та регулювання у країнах з демокра-
тичним державним (політичним) устроєм спрямовані на підтримку 
громадянського суспільства, а також про те, що становлення і роз-
виток громадянського суспільства у позадержавній сфері суспільних 
відносин не означають його ізольованості від державно-правових 
інститутів, а допускають або передбачають сталий та інтенсивний 
взаємозв’язок громадянського суспільства і держави. [4, c.47]

Першу спробу навести лад у законодавчому полі відносно 
громадянського суспільства на території України було зробле-
но у середині 1992 р., коли Верховна Рада України ухвалила 
Закон України «Про об’єднання громадян». Основна ідея до-
кумента – об’єднання громадян є добровільне громадське фор-
мування, яке створено на основі єдності інтересів для спільної 
реалізації громадянами своїх прав та інтересів. [26]
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Наступним цінним кроком у легалізації прав громадянсько-
го суспільства стало прийняття у 1996 р. Основного Закону – 
Конституції України, у ст. 36 якої було зафіксовано право гро-
мадян на свободу об’єднання. [17]

Черговим зрушенням стало підписання в 2004 р. Указу Пре-
зидентом України «Про забезпечення умов для більш широ-
кої участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики». Відповідно до цього документа, органи виконавчої 
влади отримали доручення проводити консультації з громад-
ськістю щодо нормативно-правових актів, які стосуються прав 
і свобод громадян, проектів державних і регіональних програм 
соціально – економічного розвитку, а також звітів про виконан-
ня державного та місцевих бюджетів. Вже у 2016 р. Президент 
України затвердив Стратегію державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні. [21] В документі 
зазначено, що стратегія спирається на базові цінності відносин 
між демократичною державою і громадянським суспільством, 
зумовлена становленням такого суспільства як основи народо-
владдя та прагненням створити належні умови для ефективної 
взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу задля 
модернізації України, підвищення добробуту і створення рівних 
можливостей для всіх.

За твердженням С.Костючкова, відносини держави і грома-
дянського суспільства «доцільно розглядати в трьох аспектах: 
по-перше, встановити, в чому виявляється єдність держави 
і громадянського суспільства, по-друге, визначити: які риси, 
властивості, особливості визначають їх відмінності, по-третє, 
з’ясувати взаємозв’язки цих явищ, а також реальні форми таких 
взаємозв’язків. Громадянське суспільство і держава – взаємо-
обумовлені, онтологічно пов’язані між собою феномени. При 
цьому мається на увазі, що держава виступає як виконавець 
волі суспільства і з цією метою наділяється відповідними інстру-
ментами управління суспільними справами. Громадянське су-
спільство розташовується, образно кажучи, над державою, яка 
виконує його замовлення та відповідає на його запити». [19, c.39]

О.Аузан запропоновував свою власну теорію «зовнішніх 
ефектів», де висуває три потенційні форми діяльності грома-
дянського суспільства, що визначають специфіку його взаємо-
відносин із державою: громадянське суспільство як помічник 
неефективної держави, що вимушено допомагає виконувати 
деякі функції державних інституцій; громадянське суспільство, 
що саме вирішує проблеми, не звертаючись за допомогою до 
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держави; громадянське суспільство, що протистоїть державі 
внаслідок порушення нею прав людини. [1, c.8 – 10] 

І.Макарова вважає, що громадянське суспільство інституці-
оналізує переважно неполітичні відносини, представлені су-
купністю всіх недержавних суспільних відносин і структур, що 
виражають цінності, інтереси та потреби повсякденної життє-
діяльності людей. Відповідно громадянське суспільство являє 
собою особливу сферу соціуму, що протистоїть державі й од-
ночасно нерозривно пов’язана з нею безліччю форм взаємодій; 
займаючи ніби проміжне положення між особистістю і держа-
вою, громадянське суспільство виконує функцію інтеграції гро-
мадських і приватних інтересів. [20, c.18]

За Л.Усаченко, розвиток громадянського суспільства в Укра-
їні повинен орієнтуватися на європейські стандарти захисту 
прав і свобод людини: запровадження практики належного 
врядування, відкритості, доброчесності, прозорості та підзвіт-
ності інститутів влади, забезпечення умов для реалізації різних 
суспільних інтересів, у тому числі соціальних, економічних, 
екологічних, релігійних, культурних, територіальних тощо, а 
також форм їх прояву (суспільні рухи, громадські ініціативи, 
об’єднання. асоціації). [29, c.22]

Однією з найважливіших закономірностей становлення 
українського громадянського суспільства, що безпосередньо 
стосується національної безпеки, є те, що держава і громадян-
ське суспільство не тільки завжди взаємодоповнювали одне 
одного, але й перебували в ієрархічній залежності. Громадян-
ське суспільство було сполучною ланкою між вільним індиві-
дом і централізованою державною владою. Оскільки всі соці-
ально-політичні та економічні реформи завжди проводилися 
державою згори, то тільки воно і могло створювати необхідні 
умови для формування громадянського суспільства. [9, c.24 – 28]

Серед важливих завдань формування правової демократич-
ної держави і громадянського суспільства в Україні є збере-
ження громадянської злагоди та організація належного вико-
нання та застосування законів. Вирішальна роль у виконанні 
законів належить самим громадянам, які прагнуть бути гро-
мадянами правової демократичної держави, а у сфері засто-
сування законів така роль належить державним інституціям. 
[33, c.256] На жаль, для діяльності інститутів громадянського 
суспільства в Україні характерним є недостатній рівень інсти-
туційної, кадрової та фінансової спроможності. У зв’язку з 
цим міжнародними та вітчизняними неурядовими організа-
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ціями визначається досить низький рівень суспільно важли-
вої добровільної активності громадян. [27]

Але, все ж таки, сьогодні громадянське суспільство, яке пред-
ставляє собою позаінституціональний феномен, є незалежним від 
держави суспільством високорозвинених громадян та їх спільнот, 
здатних здійснювати солідарний вплив на формування та реаліза-
цію державно-політичних рішень щодо дотримання прав і свобод 
людини та гарантії її вільного розвитку задля забезпечення само-
визначення і самореалізації кожної особи. З розвитком громадян-
ського суспільства, переходом від нижчого ступеня його зрілості до 
вищого змінюється (модернізується) і держава. Відповідно, можна 
стверджувати, що громадянське суспільство є своєрідною характе-
ристикою людського суспільства та державних інституцій з пози-
цій ступеня розвитку зрілості. [8, c.16] Тільки чесна і тривала вза-
ємодія державних інституцій та громадянського суспільства має 
можливість попередити та запобігти кризовим ситуаціям. Осно-
вним завданням українського громадянського суспільства є пошук 
та впровадження «раціональної моделі» політичної влади, що буде 
належати та діяти виключно в інтересах українського народу. 
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Молітесь Богові одному…
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь!

(Т. Шевченко)

Постановка проблеми. Ви-
вчення й усвідомлення сут-
ності духовності як феномена 
нації, суспільства, людини дає 
можливість наголосити, що 
духовність є стрижневою скла-
довою людського буття та ци-
вілізаційного розвитку. Досяг-
нення духовності є головним 
завданням кожної особистості 
в процесі її життєтворчості. 

Духовне існує та реалізу-
ється лише між людьми, саме 
тому науковці, богослови, ві-
руючі люди засвідчують про 
вагомість духовності. Вона ці-
нується у всьому світі і повинна 
бути реальністю кожного сус-
пільства, кожної особистості.

Конституція України є ба-
зовим законодавчим актом, 
у якому визначено основні 
політико – правові засади 
регулювання духовного жит-
тя українського суспільства. 
Основний закон держави за-

кріплює на законодавчому рівні важливу роль культури, релігії, 
освіти, науки як складових, що найбільше впливають на духо-
вні процеси суспільства і, навпаки, гідно розвиваються завдяки 
духовності. Головною метою конституційного регулювання ду-
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ховної сфери є створення умов для всебічного розвитку твор-
чого, освітнього, наукового, культурного потенціалу кожної 
галузі та суспільства. Духовність виступає головним стрижнем 
суспільного прогресу, піднесення його ефективності, утвер-
дження, толерантності, злагоди та консолідації суспільства.

Найбільш вагому складову, базову основу духовності для 
людей дають Біблія, Святе Євангеліє, «Нагірна проповідь Спа-
сителя», які ми повинні читати та вивчати для спасіння душі, 
для милосердя, поваги та любові між людьми в процесі земно-
го життя. Ці книги мають бути настільними книгами кожного 
громадянина, кожної сім’ї, кожної організації.

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

Саме тому, одним із основних завдань держави щодо духо-
вного розвитку, Конституція України визначає сприяння то-
лерантності, консолідації української нації, формуванню у її 
громадян історичної свідомості, традицій і культури а також 
розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутнос-
ті усіх народів, що сьогодні проживають на теренах України. 

Проголосивши та визначивши важливість і пріоритетність 
духовного відродження українського суспільства, владні ін-
ститути робили певні спроби розробити та запропонувати 
загальнодержавну програму розвитку духовності, захисту мо-
ралі та формування здорового способу життя громадян Укра-
їни. Незважаючи на необхідність законодавчого забезпечення 
духовності, захисту моралі та формування здорового спосо-
бу життя громадян України, чиновники приймали заходи та 
програми, в урядових нішах обговорювали, приймали рішен-
ня, але не виконували їх, згортали. Взяти хоча б до прикладу, 
2001 р. грудень місяць у зв’язку з ліквідацією Всеукраїнської 
координаційної ради з питань духовності, захисту моралі та 
формування здорового способу життя громадян. Українське 
суспільство отримало сьогодні негативи від колишньої «пока-
зово-релігійної влади» особливо на Сході України (Донецька 
та Луганська обл.).

Низька ефективність державних програм, ігнорування орга-
нами державної влади проблем розвитку духовної сфери при-
вели до кризи не тільки у цій сфері, але й у суспільстві в цілому. 
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Зауважуємо, історія вчить, що бездуховність нації та її ліде-
рів призводить до соціальних і політичних катаклізмів та тра-
гедій особистого життя лідерів й мільйонів простих громадян. 
Саме про це засвідчили події в сучасній Україні, де амораль-
ний, професійно не компетентний лідер держави (В. Януко-
вич), «копаючи для інших яму», сам у неї упав, встигнувши зі 
своїми прибічниками, зробити зло Богові та власному народо-
ві, бо хрестився на Святому Афоні, навіть з дружиною там по-
бував, де недозволено бувати жінкам…

На сучасному етапі Україна стала ареною боротьби за свободи 
від неволі, за правди від неправди, за християнську любов від нена-
висті, за демократію від зловживань влади та боротьби з корумпо-
ваною владою. Причиною всіх негараздів стало владолюбство. Вла-
ду, яку дарує людям Господь Бог, щоб захищати правду і творити 
добро, треба відрізняти від владолюбства, яке є великим злом. Вла-
да приносить страждання як окремим людям, так і всьому народо-
ві. Для духовної особистості бути при владі – це не благородство і 
незаслужена шана, а важкий хрест, поєднаний із великою відпові-
дальністю та працею й турботами за державу та народ.

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

Сучасний духовний стан українського суспільства одностай-
но оцінюється дуже негативно як науковцями, діячами мисте-
цтва, так і представниками різних релігійних конфесій. Серед 
найнегативніших факторів такого стану є: некерованість проце-
сів становлення демократичного суспільства; неможливість ко-
ристуватися ціннісними орієнтирами своїх батьків; неузгодже-
ність системи виховання і освіти, що приводить до отримання 
протилежних тенденцій у суспільній свідомості; послаблення 
ролі людини, духовної спадщини попередніх поколінь і освіт-
ніх 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 ду-
ховний розвиток особистості.

Під духовним розвитком особистості розуміється процес 
індивідуально – особистісного залучення до духовної культу-
ри суспільства, оволодіння загальнолюдськими, соціокультур-
ними, національними цінностями а також досвідом людства в 
процесі духовно – практичної діяльності та самостійного твор-
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чого розвитку кожної особистості. Тобто, головним для будь – 
якої особистості, виступає виховання і самовиховання, щоб ста-
ти на шлях духовної людини. 

Виховання духовності людини розуміється як наслідування 
етичних законів, використання творчої і мистецької діяльнос-
ті, вивчення здобутків національної і світової культури, що за 
сутністю є процесом становлення людини духовної. Самови-
ховання розпочинається з прагнення людини до самовдоско-
налення, особистість повинна прагнути до самоствердження у 
всіх видах діяльності. Головною лінією самовиховання постає 
відповідальність, а основою самосвідомості є діяльність, само-
пізнання, здатність до розвитку саморегуляції.

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

Духовність також розглядається, як здатність особистості 
творити свій внутрішній Всесвіт на основі загальнолюдських 
і національних цінностей, завдяки чому реалізується ототож-
нення людини зі Всесвітом.

В ході з’ясування особливостей становлення духовної куль-
тури особистості, в сучасному українському суспільстві вста-
новлено, що вони обумовлені глобалізаційними процесами в 
світі, трансформацією українського суспільства на засадах де-
мократії та глибинною національною основою – менталітетом 
українського народу. Всі, умови, в яких живе людина визнані 
об’єктивними, перші дві синтезовано в характеристиці стану 
сучасного українського суспільства як перехід від традиційно-
го, закритого до сучасного відкритого типу суспільств. 

З огляду на особливості процесу становлення духовної куль-
тури особистості має місце низка перепон, а саме: нерівність 
можливостей для саморозвитку; ускладнення національної са-
моідентифікації; збільшення об’єму інформації – усе це усклад-
нює процес планування і вибору шляхів саморозвитку, хоча і 
збільшує кількість можливих варіацій процесу безробіття, мі-
грації тощо. Визначені особливості представляють ускладнення 
і труднощі для процесу встановлення духовної культури україн-
ця. Але їх подолання містить прекрасні перспективи зміцнення 
самосвідомого начала: зростання ролі особистості у напрацю-
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ванні соціально значущої інформації. В ході дослідження про-
цесу особливостей становлення духовної культури українців, 
обумовлених українською ментальністю, він приховує в собі 
плюсові можливості самоорганізації особистості. Цим пояснено 
нагальну потребу зростання 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 іс-
торичний досвід українського народу, в якому загартувалися 
ідеали свободи, віри, індивідуалізму, гумору, оптимізму, мило-
сердя, поваги до світу природи додаються ще особистісні по-
треби становлення 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 становлен-
ня духовної культури українця можна вважати саме гумор і 
оптимізм, які теж згрунтовані в ментальності українського на-
роду, причому в найоптимістичніший спосіб, який дозволяє 
особистості водночас зорієнтуватися і підбадьорити саму себе. 
Гумор і оптимізм можна назвати специфічними інструмента-
ми становлення духовної цілісності особистості також і в умо-
вах українського 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 стар-
ших поколінь (В. Антонович), полярними модусами екзистен-
ційного 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 пере-
ливність українських культурних традицій (О. Забужко), яка 
виявляється в дисфункції історичної пам’яті, що є найважли-
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вішим моментом формування національної ідентичності. Це 
пояснює поліхронність української дійсності і подвійну пара-
доксальну природу української ментальності. Подвійно – пара-
доксальна природа української ментальності приховує в собі 
плюсові можливості самоорганізації особистості, саме це є на-
гальною потребою духовного зростання українського народу. 
Прагнення до високих можливостей втілюються в баченні осо-
бливої 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, «гра-
ничність українського народу», який деякою мірою поєднав та 
поєднує Європейськи Схід та Захід, Європейський Південь і Пів-
ніч як в геополітичному, так і в культурологічному відношенні».

Дуже вагомо виділити в даному контексті релігію. Релігія 
здійснює глибокий вплив на все суспільство, тому вона охо-
плює стрижневу основу духовності народу. Протягом всієї іс-
торії релігія була тією силою суспільного прогресу, що моти-
вувала людей розвивати 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 конфесій, які мали місце в су-
часному українському суспільстві.

Вселенські духовні принципи, які лежань в основі християн-
ської релігії – терпимість, співчуття, любов, справедливість, 
толерантність, жертвенність, відданість благополуччю народу, 
єдність є основою прогресивного розвитку людства. Це і засвід-
чує про високий рівень духовності суспільства.

Спотворення того, що є основою духовних, релігійних цін-
ностей було і є на сьогодні однією з основних причин соціаль-
ної дезінтеграції, 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 культиву-
ють 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». 



159

Сучасні проблеми духовності в українському суспільстві

Релігійне вчення розвиває совість, мораль, чистоту духу лю-
дини і таким чином впливає на розуміння та усвідомлення 
«доб ра і зла» в серці та розумі людини, впливає на формуван-
ня особистісних моральних критеріїв для правильної оцінки 
людського буття. Характерно, що тенденції які є типовими для 
світової релігійності проявляється і в Україні. Як свідчить моні-
торинг, проведений соціологічною службою Центру Розумко-
ва, 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 чис-
ло молодих людей, яких виховували в релігійному дусі вдома, 
фактично 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 конфесій-
ну самовизначеність. Більшість (71%) опитаних ідентифікують 
себе з православ’ям близько 6% – з греко-католицизмом, 9% 
опитаних вважають себе просто християнами, 11% – не відно-
сять себе до жодного з релігійних віросповідань [9].

Одвічне прагнення українства до соборного життя було і за-
лишається духовним імперативом тривалого бездержавного 
існування, а на сьогодні є дороговказом у побудові реальної 
української демократії, незалежності, соборності.

Шлях від соборності наших земель до соборності українсько-
го духу – непростий! Він пролягає через подолання перешкод, 
які виникли внаслідок кількастолітнього існування нашої краї-
ни у складі різних держав, що й накладали свої впливи на со-
ціально-економічні, політичні та світоглядні засади.

Подальше наукове осмислення та практичної реалізації проб-
лем 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 українсько-
го народу вимагає об’єднання всієї громадськості – релігійної 
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і світської, нарощування між ними всебічного діалогу і співро-
бітництва. Ідейним фундаментом такого співробітництва ма-
ють стати принципи толерантності, духовності, гуманізму, що 
утверджують пріоритет духовно-перетворюючої сили в люд-
ській сутності, яка є найкращим творінням Господнім. Слава 
Україні! Божої нам Благодаті на злагоду, мир у наших душах 
і навколо нас!
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Постановка проблеми 
у загальному вигляді та її 
взаємозв’язок з важливими 
науковими чи практичним 
завданнями. Приєднавшись 
до основних міжнародних до-
говорів у сфері прав людини 
(Декларації ООН про права 
людини, Конвенцій ООН про 
права інвалідів, права дити-
ни), Україна зобов’язалась 
забезпечити доступність се-
редовища для життєдіяль-
ності осіб з інвалідністю. 
Прийняття Закону України 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про освіту» щодо 
особливостей доступу дітей 
з особливими освітніми по-
требами до освітніх послуг» 
(2017 р.), а на його основі «за-
безпечення безперешкодного 
доступу» та «створення на-
лежних умов для здобуття 
освіти з урахуванням інди-
відуальних можливостей в 
умовах інклюзивного навчан-
ня» «за місцем проживання» 
(ст. ст. 6,7) [5] розглядається 
як пріоритетний напрям дер-

жавної політики з розбудови демократичного суспільства, яко-
му властиві повага до прав та свобод усіх громадян, визнання 
рівних можливостей та забезпечення активної участі людей з 
інвалідністю у суспільному житті. Зауважимо, стимулюючи 
розбудову «демократичного громадянства та освіти з прав лю-
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дини», Рада Європи ухвалила підтримати Україну у виконанні 
її статутних і специфічних зобов’язань щодо запровадження 
інклюзивного навчання через «надання українським школам 
технічної підтримки та тренінгів для працівників освіти й пред-
ставників громадянського суспільства, які задіяні у цій сфері» 
[13, с. 9]. У зазначеному контексті інклюзивне навчання є чин-
ником модернізації системи освіти через об’єднання спеціаль-
ної та загальної освіти, зміни суспільних поглядів на проблему 
інвалідності особистості, виходу країни на міжнародний рівень. 
На часі приведення навчально-виховного процесу інклюзивної 
загальноосвітньої школи у відповідність з вимогами державних 
стандартів освіти [11; 12]. 

Аналіз останніх публікацій чи досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається 
автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стаття. У соціально-філо-
софських концепціях розвитку сучасної освіти інноваційні пе-
ретворення розглядаються у площині феномену соціальної та 
індивідуальної свідомості, підкреслюється демократична й гу-
маністична спрямованості інновацій, окреслюються перспек-
тиви й наслідки реалізації нововведень в освіті (В. Андрущенко, 
А. Вихрущ, А. Вознюк, Б. Вульфов, О. Дубасенюк, Е. Дюркгейм, 
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало та ін.). Питання забезпечен-
ня ефективних умов організації інклюзивного навчання дітей 
з обмеженими можливостями здоров’я у навчальному закладі 
розглядаються Е. Даніелс, Л. Даниленко, А. Колупаєвою, І. Єр-
маковою, І. Луценко, Ю. Найдою, О. Савченко, Н. Софій, О. Чебо-
тарьовою, М. Петерсоном, К. Форліном, Т. Персо, К. Хейвордом, 
Л. Портер та ін. Дослідження О. Зеліченка, І. Іллічевої, С. Ру-
їнштейна, Д. Леонтьєва, Ж. Юзвак та ін. розкривають сутність 
духовності, духовної діяльності людини, складають підґрунтя 
для вивчення психологічних механізмів формування духовних 
цінностей молоді. Окремі аспекти проблеми формування духо-
вності школярів та визначальної ролі педагога розглянуті О. Ду-
басенюк, О. Климишин та ін. Авторами досліджень аналізуєть-
ся спектр проблем, пов’язаних із нововведеннями, реалізацією 
освітньої політики навчального закладу, створенням умов та 
навчально-методичного забезпечення інклюзивної освіти, вихо-
вання особистості школяра, проте питання формування духо-
вності в умовах інклюзивного навчання простежується побіжно.

Формулювання мети статті (постановка завдання). 
Впровадження інклюзивного навчання вимагає комплексного 
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обґрунтування інноваційних підходів щодо реформування сис-
теми загальної середньої освіти з урахуванням потреб осіб з осо-
бливими потребами, створення умов для успішної соціалізації, 
навчання й виховання дітей з інвалідністю та / чи порушеннями 
психофізичного розвитку. Актуальним науково-прикладним 
завданням видається обґрунтування інклюзивного навчання як 
інновації та чинника формування духовності школярів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів. Інклюзивна освіта відо-
бражає провідну демократичну ідею – цінності / унікальності 
особистості як члена суспільства. Сформовані протягом трива-
лого часу негативні стереотипи стосовно осіб з інвалідністю як 
«непомітної меншості», що є «об’єктами благодійності, ліку-
вання та соціального захисту» й «залежать від суспільства, спо-
живають його послуги», регламентовані моделями інваліднос-
ті (моральна, благодійна, медична, реабілітаційна, економічна, 
соціальна) еволюціонували.

Дотримуючись рекомендацій Всесвітньої Саламанкської 
конференції і Всесвітньої декларації «Освіта Для Всіх», в яких 
наголошено, що інклюзія є одним із основних шляхів досяг-
нення мети здобуття освіти людьми з особливими потребами, 
протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу відбу-
лось реформування спеціальної освіти в інклюзивну [8, с. 124]. 
Досвід багатьох країн свідчить про те, що інтеграція дітей, які 
потребують корекції духовно-емоційного розвитку, найкраще 
відбувається у школах, які приймають на навчання усіх дітей 
певного району чи громади без будь-яких обмежень. Саме в та-
ких умовах діти з особливими потребами можуть досягти най-
вищих результатів в освіті та соціальній інтеграції. 

Трансформація освіти від інформаційно-екстенсивної, жор-
стко регламентованої до інтенсивно розвивальної та духовно 
зорієнтованої, зумовила переорієнтацію навчально-виховно-
го процесу загальноосвітньої школи на особистісний розвиток 
учнів, досягнення ними суспільно зумовленого рівня компетент-
ності, стати конкурентними на ринку праці, володіти навичка-
ми та вміннями співжиття у розмаїтому суспільстві сучасного 
глобалізованого світу. Забезпечити успішну інтеграцію дитини 
з особливими потребами в умовах сьогодення спроможна сис-
тема виховання інклюзивного навчального закладу [12].

Провідною концепцією інклюзивної освіти в сучасних умо-
вах суспільно-політичної та соціально-економічної кризи, 
зміни суспільної парадигми стосовно осіб з інвалідністю як 
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найбільш незахищеної категорії населення в Україні є орієн-
тування навчально-виховного процесу загальноосвітньої шко-
ли на формування високоморальної особистості, виховання 
духовності школяра.

У науковій літературі поняття «духовність» розглядається як 
складна динамічна система смислових утворень особистості, ре-
презентованої етичним, естетичним, інтелектуальним та екзис-
тенційним змістами процесів відображення і конструювання 
дійсності (О. Климишин) [7, с. 8]; складне гармонійне поєднан-
ня психічних та особистісних якостей людини, що виявляється 
у спрямуванні інтересів, нахилів людини на пізнання, засвоєн-
ня та створення духовних цінностей (Ж. Юзвак) [14, с. 139] та ін.. 
Психічними проявами духовності, за думкою О. Зеліченка, є лю-
бов, творчість, пошук, розвиток, релігійність – усі форми інди-
відуальних станів зводяться до спільної домінанти – духовності: 
любов – це і творчість, і пошук, і розвиток, бо вона весь час сама 
розвивається, формується, шукає нові форми вияву; творчість – 
це вияв прагнення до поширення себе на світ (втілення себе у 
матеріальній формі – матеріалізації), до гармонії, до рефлексії, 
до духовного; релігійність, життя з Богом, реалізує прагнення до 
виходу за чуттєві межі, до духовного. Отже, за О. Зеліченком, дух 
перебуває у постійному русі, бо й сам є рухом, він – джерело 
енергії і сама енергія психічної діяльності [6, с. 368]. Структурні 
компоненти духовності складають потреби людини у індивіду-
альній вираженості, самоактуалізації, діяльності, духовні потре-
би, пізнавальні, соціальні (за Т. Майтвійчук).

Духовний розвиток необхідно розглядати як двосторонній 
процес, в якому духовність особистості розвивається завдяки на-
вчально-виховного впливу багатьох суб’єктів процесу соціаліза-
ції, суспільства в цілому. Особистість здатна виступати активним 
творцем власної духовності, носієм, діячем, суб’єктом духовної 
культури суспільства [6, c. 6]. «Будучи активним суб’єктом, лю-
дина не тільки адаптується до соціально-економічних, політич-
них, соціально-психологічних норм, що формуються на різних 
рівнях життєдіяльності суспільства, але перетворює їх у власні 
цінності, орієнтації, установки” [1, с. 24]. «Духовно зріла особис-
тість, репрезентуючи загально родові надбання, долає супереч-
ність, що може виникнути між індивідуальними й загальнолюд-
ськими ціннісними контекстами» [2, с. 128].

Основним джерелом духовності є система моральних цін-
ностей особистості. На думку Є. Бондаревської, формування 
ціннісних орієнтацій дитини полягає у підтримці індивідуаль-
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ності й неповторності кожної особистості, з урахуванням її здат-
ності до культурного саморозвитку; формуванні загальнолюд-
ських норм гуманістичної моралі (доброти, взаєморозуміння, 
милосердя, поваги і віри), культури спілкування; виховуванні 
поваги до закону, норм колективного співжиття; розвитку гро-
мадянської і соціальної відповідальності (виявляється у турботі 
про благополуччя своєї Батьківщини); прилученні вихованців 
до культурних цінностей, що відображають багатство загаль-
нолюдської культури своєї країни і народу; розвитку потреби 
у високих культурних і духовних цінностях. Успішність про-
цесу формування ціннісних орієнтацій особистості, на думку 
Є. Бондаревської, забезпечить реалізація наступних технологій: 
співпраця, діалогічність, діяльнісно-творчий характер освіти і 
виховання, спрямованість на підтримку індивідуального розви-
тку особистості, надання учням необхідного простору, свободи 
для прийняття самостійних рішень щодо вибору змісту і спо-
собів учіння та поведінки у співтворчості з учителем [3, с. 46]. 

Спільне навчання «нормативних» дітей та дітей з особливими 
потребами означає розкриття кожної особистості в умовах бага-
тогранного симбіозу дитячого колективу та наукової системної 
роботи учасників міждисциплінарної команди. Створення умов 
для успішної соціалізації дітей з особливими потребами вима-
гає від вчителя інклюзивного класу постановки та реалізації важ-
ливих завдань – забезпечення етичної освіти та духовно-етичної 
безпеки вихованців [10]. Наділений обов’язковими професій-
ними якостями (доброта, чуйність, справедливість, ввічливість), 
вчитель своєю поведінкою стимулюватиме учнів до демонстру-
вання тактовності, поваги до особистості, уважність по відно-
шенню до своїх однокласників з особливими потребами. 

Беручи до уваги освітній процес в інклюзивній загальноос-
вітній школі як взаємодію суб’єктів виховного впливу (батьків, 
вчителів та асистентів вчителів, психолога, соціального педаго-
га та ін.) з учнем інклюзивного класу, варто акцентувати увагу 
на особистісно-зорієнтованій формі взаємин. Вихованець по-
стає основною цінністю інклюзії, здатною до самопізнання, 
самовдосконалення, самореалізації відповідно до своїх мож-
ливостей та рівня розвитку. На думку Н. Полтавської, форму-
вання духовних цінностей – це послідовний і тривалий процес, 
при якому цінності піддаються метаморфозам, проходять пев-
ні стани: з безпосередніх в опосередковані, з мимовільних в до-
вільні, з неусвідомлюваних у свідомі, що у свою чергу висуває 
особливі вимоги не тільки до змісту, технологій, методик, але 
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й до логіки освітнього процесу. При визначенні особливостей 
та сутності процесу формування духовності учнів інклюзивно-
го класу важливим є урахування когнітивної складової (знань 
про цінності), емоційно-смислової (емоційне сприйняття та 
осмислення цінностей), мотиваційно-діяльнісної (готовність до 
діяльності та діяльність з реалізації цінностей) [12]. 

Створенню позитивного психологічного клімату з формуван-
ня духовності вихованців, прищеплення взаємоповаги, взаємо-
довіри, взаємодопомоги, співчуття та ін., згуртуванню дитячо-
го колективу сприятимуть умови, в яких вчитель виховуватиме 
позитивну «Я-концепцію» особистості кожної дитини, віру у 
власні можливості, їх реальна оцінка в нестандартних ситуа-
ціях. Справедливою є заувага О. Дубасенюк про необхідність 
компетентного педагогічного підходу до створення продуктив-
ного освітнього простору, в якому виховний процес ґрунтуєть-
ся на засадах глибокої диференціації та індивідуалізації [4].

Формування духовності в інклюзивному середовищі, розши-
рення можливостей для максимального самовираження, само-
реалізації, розвитку соціальної активності вихованців в умовах 
інклюзивної освіти можливе за умови наявності якісного навчаль-
но-методичного забезпечення. Навчально-методичний посібник 
О. Климишин «Теорія і методика тренінгу розвитку духовності 
особистості» містить експериментально апробовану методику ре-
алізації тренінгу розвитку духовності особистості [7]. 

Т. Лорман, Дж. Деппелер, Д. Харві (Tim Loreman, Joanne Dep-
peler, David Harvey), автори праці «????» («Inclusive Education a 
practical guide to supporting diversity in the classroom») окреслю-
ють принципи освітнього різноманіття та інклюзивної практи-
ки, порушують коло потреб вчителя інклюзивного класу. Фак-
тично це практичне керівництво з інтеграції дітей з особливими 
потребами у звичайні класи початкової та середньої школи, яке 
за переконанням Майкла Петерсона (Michael Peterson), Кріса 
Форлін (Chris Forlin) є «потужним, цінним та науково обґрун-
тованим, практичним набором інструментів, ідей та стратегій у 
забезпеченні умов для успішної соціалізації дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку в умовах інклюзивних навчальних 
закладів, які поєднують справедливість та досконалість», «забез-
печує практичний, але структурований, логічний та чіткий під-
хід педагогів, які надають послуги та допомагають інклюзивним 
практикам у своїх класах та школах» [15, с.4-5].

Працюючи в інклюзивному класі, вчителю необхідно трима-
ти в полі зору також «корінних школярів», здорових одноліт-
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ків які, в силу своїх можливостей можуть намагатися виявляти 
надмірну увагу, опіку, чи, навпаки – зверхність, неповагу. За 
переконанням Тельма Персо (Thelma Perso) та Коллін Хейворд 
(Colleen Hayward), авторів праці «Навчання корінних студен-
тів. Культурне осмислення та стратегії в класі для покращення 
результатів навчання» (Teaching Indigenous Students. Cultural 
awareness and classroom strategies for improving learning 
outcomes, 2015) педагог може позбавити своїх учнів негативних 
стереотипів поведінки, якщо використовуватиме «стратегії, 
спрямовані на формування чутливості до культурного сере-
довища вихованця, створення тонусу в класі, що сприяє на-
вчанню, створення міцних відносин між вчителями та учнями 
та ефективне управління поведінкою дітей» [16, с. ????]. 

Керівництво, що стане у нагоді вчителю, який бажає працю-
вати в умовах справедливості та різноманітності, а також на-
вчити своїх дітей навичкам саморегуляції, є дослідження Луїзи 
Портер (Louise Porter) «Молода дитяча поведінка. Керівні під-
ходи для вихователів раннього дитинства» (Young Children’s 
Behaviour. Guidance approaches for early childhood educators) [17]. 
Запропоновані автором стратегії формування духовних ціннос-
тей сприяють підвищенню рівня самооцінки дітей, розвитку со-
ціальних навичок. За переконанням Л. Портер (Louise Porter), 
щоб бути успішним «на практиці», вчителю необхідне розумін-
ня багатьох соціальних ролей, якими він може послуговуватися 
у ході уроку, спілкування з дітьми в неформальній обстановці, 
на основі яких вибудовуватимуться взаємини («дитина з особ-
ливими потребами-її здоровий одноліток», «учень-педагог», 
«вчитель-батько дитини з особливими освітніми потребами»), а 
також – вміння планувати урок в інклюзивному класі, розуміння 
документів навчальних програм та безповоротних стратегій ви-
кладання в широкому діапазоні практичних ситуацій. 

Найоптимальнішими шляхом формування духовності шко-
лярів інклюзивного навчального закладу – задоволення індиві-
дуальних потреб школярів з урахуванням постійних змін діяль-
ності й особистісного розвитку вихованців. До педагогічних умов 
поетапного формування духовності школярів у процесі інклю-
зивного навчання вважаємо: створення комфортного навчаль-
но-виховного середовища, командний підхід, індивідуалізація 
виховного процесу, врахування психолого-педагогічних вікових 
особливостей дітей, складності структури духовних цінностей, 
ефективне залучення членів родини учнів, модифікація інклю-
зивного освітнього середовища потребам й можливостям дітей. 
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Методологічні засади виховання духовних цінностей учнів 
інклюзивної школи ґрунтуються на принципах гуманізму, ін-
дивідуалізму, колективізму, соціального загартування, толе-
рантності й комунікативної спрямованості, комфортності се-
редовища, альтруїзму. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі. Сучасна державна політика 
в сфері освіти, реорганізована з урахуванням освітніх потреб 
людей з інвалідністю, сприяє розвитку інклюзивної освітньої 
системи України, покликаної формувати толерантне грома-
дянське суспільство. Рівень підтримки, гуманізм та терпи-
мість у ставленні до дітей з особливими потребами, реаліза-
ція принципів солідарності та безпеки, забезпечення захисту 
та повне інтегрування їх у соціумі, надання доступної та якіс-
ної освіти – показники ступеня розвитку суспільства, його де-
мократичності, гуманності, цивілізованості. 

Розглянутий аспект формування духовності школярів в 
інклюзивній школі не претендує не вичерпність розкриття 
порушеної проблеми. Ряд проблем, з якими зіткнулись пе-
дагогічні працівники, погодившись на впровадження інклю-
зії в освітній установі можна було б уникнути за умови про-
дуктивного підходу до просвітньої роботи серед населення, 
створення архітектурної доступності середовища, ґрунтов-
ного й критичного осмислення сутності інклюзивної системи 
освіти, фахової готовності освітян якісно здійснювати педа-
гогічну діяльність. 

Психологічна готовність дитини до входження в нове освітнє 
середовище загальноосвітньої школи – нормативної чи з особ-
ливими освітніми потребами, розуміння потреби й проблем 
свого однолітка, бажання поділитись частинкою свого тепла 
формується вчителем, який своєю поведінкою демонструє гу-
манність по відношенню до всіх дітей, які навчаються в його 
класі. Результативність духовності у класі справжнього Вчителя 
буде вражаючою. 
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Кобзарство, як феномен 
української етнокультури, 
зазнавало переслідувань і 
нищень за часів Російської 
імперії та радянської влади. 
Особливо цей процес поси-
лився у другій чверті ХХ ст. 
Державний злочин, який від-
бувся в 1930-х рр. – знищення 
кобзарства, завдав нищівного 
удару по українській культу-
рі. Ці події висвітлюється в 
монографічних дослідженнях 
та публікаціях ряду дослідни-
ків, зокрема: К. Черемський, 
В. Ревегук, Л. Розсоха, Б. Жеп-
линський, С. Кінзяревий-Пас-
тухів, Р. Конквест.

Микола Будник перший 
цех майстер Київського коб-
зарського цеху з цього приво-
ду зазначав: «Страшний цей 
злочин нищення кобзарства 
перерізав горло самій коб-
зарській організації. Остався 
тільки один пагінчик. Але 
все одно цей пагінчик вирос-
тає» [6, c. 323]. 

Як вказує Кость Черем-
ський: «Після трагічного 
знищення кобзарства і хвиль 
репресій проти бандуристів 
«співоцька ідея» була неви-
словленою десятиліттями. 
І лише на початку 60-х рр. 
XX ст. – часів відносної від-
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У статті розглядається стан побу-
тування кобзарсько-бандурницької 
традиції в Україні від 30-х рр. ХХ ст. і 
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The article examines the state of 
existence of the kobza and bandura 
tradition in Ukraine from the 1930’s. 
and to the present. It is analyzed on the 
example of the figures of the repressed 
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лиги у середовищі української інтелігенції – з’явилися перші 
«пагінці» давніх ідей. Особливістю новітньої співоцької течії 
була принципова орієнтація на реконструкцію традиційних 
кобзарських форм, давнього співоцького репертуару, філосо-
фії і способу життя мандрівних співців. Епіцентром відроджен-
ня кобзарського виконавства став гурток молодих ентузіастів, 
який зібрався біля київського художника Георгія Кириловича 
Ткаченка» [6, c. 323].

Прослідкувати стан побутування кобзарсько-бандурницької 
традиції в Україні від 30-х рр. ХХ ст. і до сьогодення надають 
можливість матеріали представлені в експозиції Музею коб-
зарства Національного історико- етнографічного заповідника 
«Переяслав». І в першу чергу серед них, бандури, як ручної 
роботи народних майстрів з пошуками вдосконалення звуко-
видобування, так і інструменти 50-70-х рр. ХХ ст. Чернігівської 
фабрики музичних інструментів. Починаючи з ХХ ст. бандура 
зазнає вдосконалення і це вже був не кобзарський музичний 
інструмент, а інструмент бандуристів.

Особливої уваги заслуговує бандура учасника Першої ху-
дожньої української капели кобзарів Івана Борця (Е-3748 
КВ-25043), яка представлена в експозиції Музею кобзарства. 
Він був засуджений до розстрілу за «входження до керівництва 
контрреволюційної націоналістичної організації» [1, с. 26]. 
Виготовив бандуру майстер Паліївець Г. І., датований інстру-
мент 07.06 –3.08 1930 р. Ще одна бандура (Е-3610 КВ-21761) не-
відомого полтавського майстра, 30-х рр. ХХ ст. знаходиться у 
фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» [2]. Ці бандури харак-
теризувалися зовсім іншим способом гри – полтавським. Був 
ще харківський (зіньківський) спосіб гри на бандурі згодом 
вдосконалений Гнатом Хоткевичем. На жаль, дуже мало 
інструментів саме полтавських майстрів того періоду, дійшли 
до наших днів і цьому є аргументовані пояснення.

За останні роки відкриваються нові сторінки в питанні побу-
тування кобзарсько-бандурницького руху в Україні, розвитку 
самоідентичного народного інструменту – бандури. Завдяки 
відкриттю архівних джерел отримано важливу інформацію 
про знищення та утиски кобзарства, що було характерним 
для всіх регіонів центральної України. Автори розглядають 
один з них – Полтавщину. Для цього використано не лише 
писемні джерела, а й спогади респондента Г. Д. Кулакової-
Івахненко, доньки бандуриста Донецької обласної філармонії 
Давида Івахненка. 
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З 1929 по 1938 рр. на Полтавщині було знищено багато ві-
домих талановитих молодих кобзарів. Серед них – Григорій 
Матвієнко, Іван Герасименко, Федір Матвійко, Микола Круть-
ко, Павло Коробка, Никифор Чумак – їм приписували звинува-
чення у керівництві, або участі у «контрреволюційній націона-
лістичній організації». Відбували заслання, зазнавши репресій 
бандуристи Володимир Кабачок, Михайло Лукаш, Михайло 
Токаревський та багато інших. Донька Токаревського Орися 
згадувала, що за гру на цих народних інструментах радянська 
влада карала: «Релю (ліру) і бандуру ховали на стріху. Бо за неї 
можна було вскочити в халепу добрячу» [5, с. 18].

Організовані гастролі на Полтавщині і Харківщині двох про-
фесійних колективів – капел бандуристів під керівництвом В. 
Кабачка та Г. Хоткевича у 30-х рр. ХХ ст. дали поштовх до ство-
рення десятків самодіяльних ансамблів бандуристів, які актив-
но популяризували український героїчний епос та основопо-
ложний духовний репертуар. Поряд з цим вже була приведена 
в дію більшовицька програма гоніння на всі прояви українсько-
го національного етнічного коріння. Багато років ця програма 
діяла в радянській ідеології, під назвою «український буржуаз-
ний націоналізм». І в першу чергу зазнавати переслідувань до-
велося українським народним співцям, спочатку виконанням 
репресивних нормативних документів, які руйнували духов-
ну першооснову стародавніх кобзарських традицій – прямий 
зв’язок кобзарів із людьми, а згодом і винищенням самих про-
відників цих традицій. 

Представники влади чітко вважали – капели бандуристів 
створювалися «для прикриття своєї контрреволюційної діяль-
ності» [5, с. 15]. З іншої сторони радянська влада нібито й давала 
дозвіл усім капелам бандуристів виступати у філармоніях, кон-
цертних залах міст Радянського Союзу. Тут була двояка політи-
ка влади по відношенню до популяризаторів народного мисте-
цтва. По перше репертуар цих колективів зазнавав нещадного 
контролю: дозволялося виконувати український жартівливий 
репертуар та твори на хвалу Жовтня, Сталіна, Леніна. А по дру-
ге це було свідоме розпорошення національного мистецького 
духу, чим славилася кобзарська традиція.

Одна з відомих постатей українського бандурного мистецтва 
з Полтавщини – Никифор Чумак. Він був керівником Шишаць-
кої капели бандуристів. Діяльність цього колоритного банду-
риста, українського патріота дослідив В. Ревегук у своїй пра-
ці «Трагедія полтавських кобзарів». Це був художник, кустар, 
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який жив з того, що ловив і продавав рибу та власні картини. В 
1931 р. його вперше заарештували і вислали за межі України. 
Після повернувся, він знову зібрав молодих юнаків, яких навчав 
грі на бандурі, складав репертуар та гастролював з капелою яр-
марками, навколишніми селами та містечками.

На основі цих архівних даних Ревегуку В. О. дослідив, що 
Никифора Чумака постійно супроводжували «сексти» – таємні 
інформатори ДПУ – НКВС. Чумак сердито говорив: «Прийдеш 
додому – тут до тебе прибігає підісланий цуцик із пляшкою 
вина і зараз же: «Дарма судили Троцького, неправильні такі то 
і такі-то заходи уряду». Хоч би знав, що говорити, а то так і від-
чуваєш, що хоче тебе спровокувати». Н. Чумак та В. Сологуб 
сумували над гіркою долею України, яка під більшовицькою 
владою залишається колонією Москви, і доходили висновку, 
що щасливим український народ може бути лише у власній 
державі [4, с. 246].

Никифор Чумак аналізував трагедію Голодомору 1932– 1933 
рр. і вголос, відкрито говорив селянам, «що голод не тому, що 
нічого їсти. Він штучно влаштований для того, щоб знищити 
частину українців, а «винна в цьому грузинська морда, яка з 
Кремля Росією править» [4, с. 247]. 

Його арештували – 29 жовтня 1937 р. разом з полтавськими 
кобзарями та священиками УАПЦ, яких після двадцяти років 
гонінь і терору – почали скеровувати під «розстрільні статті» 
Кримінального кодексу УРСР – українського патріота, учителя, 
бандуриста – Никифора Чумака довго мучили. Спочатку він 
перебував у рідних Шишаках, і М. Ніколаєнко, який регулярно 
доповідав про нього енкаведистам, чув, як той нестерпно кри-
чав: «Рятуйте, люди добрі! Чумака вбивають!» [4, с. 247 ]. 

Страшні роки «терору» знищили багатьох визначних мит-
ців України – Леся Курбаса, Гната Хоткевича. В цей страшний 
список потрапили близько 18 прізвищ полтавських кобзарів. 
В ньому зазначене і прізвище самого провокатора, таємного 
інформатора органів НКВС – Миколи Зайця (керівник хоро-
вого гуртка при 225-му стрілецькому полку, що дислокувався 
в Лубнах) [4, с. 246]. В роки Голодомору і ще раніше з ним від-
булися процеси вербування, які повністю зломили його волю 
і він почав виконувати завдання таємного агента управління 
НКВС. Це не спасло йому життя, він також був ліквідований 
разом з патріотами України.

Слідчі Т. Н. Тітов і Ф. М. Мироненко застосовували до «во-
рогів народу» протизаконні методи слідства: Їх били, не дава-
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ли спати, доводили жертви терору до безтямності, змушува-
ли їх признаватися в неіснуючих злочинах. Згідно з вироком 
особливої «трійки» управління НКВС у Полтавській області 
від 21 – 23 березня 1938 р. усіх засуджених і Никифора Чумака 
розстріляли [4, с. 247].

Відголосок тих страшних років, особливо гостро ми відчу-
ваємо й майже через 70 років, сьогодні, коли в Україні знову 
відбуваються боротьба українського народу за гідність, волю, 
відстоювання незалежності. Війна на Сході України, яка в сво-
їй першооснові розв’язана імперським репресивним режимом 
сучасної Росії, змусила багатьох жителів України перейти в 
статус біженців, змінити своє місце проживання. Ці події від-
крили нам долю ще однієї родини, яка пов’язана з містечком 
Шишаки Полтавської області, де в 30-х рр. ХХ ст. керівником 
місцевої капели бандуристів був Никифор Чумак.

У 2016 р. до Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав» завітала 
78-річна біженка з м. Донецьк, що нині проживає у м. Пере-
яславі-Хмельницькому – Ганна Давидівна Кулакова (Івахненко). 
Вона мала за мету розповісти про долю свого батька Давида 
Івахненка та передати в музей матеріальні речі пов’язані з його 
пам’яттю, а саме концертний костюм. ЇЇ батько був учнем Ни-
кифора Чумака, і все своє життя працював артистом-бандурис-
том у м. Донецьку.

Ганна Давидівна все життя проживаючи в Донецьку, збе-
регла щиру відданість і любов до української історії, до малої 
батьківщини – м. Шишаки та свого роду. Вона завжди була й 
залишилася справжньою українською патріоткою. У залише-
них спогадах Г. Д. Кулакова передала своє особисте відношен-
ня до подій боротьби України за свою незалежність.

«Ідея Хвильового: «Геть від Москви» була природною для 
шишачанина Никифора Чумака. Саме ця ідея – головне обви-
нувачення в судовій справі Чумака, який ще 1919 р. приймав 
активну участь в античекістському повстанні, і ця ідея підтвер-
джена століттям, та актуальна в наші дні 2014 – 2016 рр. 

Знайомство Г. Хоткевича з Н. Чумаком, О. Корецьким і ши-
шацькими кобзарями та бандуристами відбулася в проміжку 
між 1925 – 1930 рр. Мій батько, Давид Івахненко – учень Ники-
фора Чумака, часто згадував свою зустріч з Гнатом Хоткевичем. 

Після 1991 р., коли дещо почало з’являтися в пресі я прочи-
тала те, з якою увагою слухали Леся Українка, Іван Франко, Ми-
хайло Коцюбинський доповідь Гната Хоткевича – на відкритті 
пам’ятника Івану Котляревському 1903 р. в Полтаві – україн-
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ською мовою, що було заборонено. Тому в спогадах батька про 
його зустріч з Хоткевичем, мені хотілося більше почути про те, 
як він говорив, як виглядав. Але батько (а ця розмова була за 
рік до його смерті (1993 р.) весь час говорив лише про банду-
ру Хоткевича, бо її звучання було «багатоголосе», стверджував 
він. На такій бандурі можна не акомпанувати, а грати складні 
музичні твори. І звучало обурення батька, що такі бандури зна-
ють, слухають і виготовляють в Австралії, Америці, а в Україну 
навіть, як подарунок не дають завезти, а не те, щоб виготовляти. 
Ще батько говорив, «кращого бандуриста за Хоткевича, я ніко-
го більше не чув!»

Коли у1938 р. був заарештований та підданий тортурам і 
знищений кобзар Никифор Чумак, якому влада пред’явила 
звинувачення у керівництві «контрреволюційною націоналіс-
тичною організацією», частина його учнів – за порадою свого 
вчителя – покинули рідні Шишаки і подалися хто куди. 

Мій батько з новоствореною сім’єю переїхав у Донецьк, де й 
прожив все своє життя. Він працював спочатку у Шахтарсько-
му ансамблі пісні і танцю, яким керував Зіновій Дунаєвський 
(брат відомого композитора Ісака Дунаєвського). З цим колек-
тивом на гастролях батько об’їздив весь бувший Радянський 
Союз, особливо активно вони гастролювали в тих місцях де були 
шахтові копальні. Знання, які він отримав від Никифора Чумака 
були основним його професійним багажем. Батько мав прекрас-
ний голос, гарно володів бандурою, тому завжди був затребува-
ний. Він пройшов фронтовими шляхами Другої світової війни у 
складі концертної бригади. У післявоєнний період продовжив 
працювати вже у Донецькій філармонії тому, що Шахтарський 
ансамбль пісні і танцю був розформований. Працював у чоло-
вічому тріо бандуристів в складі – Костянтина Тягнирядно, Іус-
тина Скалянського та Давида Івахненко. До речі, прізвище Тяг-
нирядно у філармонії переклали і оголошували на концертах, 
як Технорядов. Завжди після гастролей, або концертів батько 
приходив додому і хвалився: «сьогодні у нас було три виступи 
«на біс!» Це навіть дратувало інших учасників філармонійних та 
збірних концертів – заслужених артистів і лишній раз підтвер-
джувало те, як люди любили народний спів і гру бандури. Варто 
зазначити, що основним репертуаром батькових виступів були 
твори на ідеологічну тематику. Але ніколи не співали вони зі 
сцени героїчний епос з історії українського народу.

Батько дружив з Федором Глушко, своїм побратимом, та-
кож учнем Никифора Чумака, згодом – відомим артистом 
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Київської капели бандуристів. Це з ним вони усамітнювали-
ся у нас на кухні і співали давні історичні пісні, які ніколи не 
могли співати зі сцени. 

Концертний костюм батька я зберігала як сімейну реліквію, 
але прийшли страшні події на східні землі України і мені з 
сім’єю молодшого сина довелося залишити будинок у Доне-
цьку. В статусі біженців ми тепер проживаємо у Переяславі, 
що на Київщині. Вважаю, що місце костюма українського бан-
дуриста Донецької державної філармонії – Давида Івахненка – 
учня репресованого бандуриста Никифора Чумака, в єдиному 
в Україні Музеї кобзарства» [3].

Давид Івахненко через все життя проніс пам’ять про талано-
витого і мужнього свого вчителя – Никифора Чумака. Хоч жив 
обережно, і єдину доньку стримував від надмірної національ-
ної активності в пошуках приналежності до коріння свого роду. 
Це не зупиняло її, – вона завжди цікавилася історією рідних 
Шишак, визначних земляків, публікаціями на сторінках націо-
нальних видань, щодо питання українського відродження.

Навіть із цих спогадів про окремо взяту скромну інтелігент-
ну родину Давида Івахненка, артиста-бандуриста Донецької 
обласної філармонії ми можемо стверджувати, що існуючі ко-
лективи бандуристів, тріо, ансамблі, капели ставали частиною 
пропагандистської радянської політики. Так нищилася свобо-
да творчості, провладний режим завжди проводив контроль 
за їх діяльністю та репертуаром. Музиканти-бандуристи, учні 
репресованих, знищених у роки політики казарменого кому-
нізму вчителів бандуристів-подвижників, змушені були жити 
і творити у тих обставинах, які складалися незалежно від їх 
переконань. Але вони залишились по сей день носіями, хра-
нителями і популяризаторами зразків національної культури. 
Сьогодні саме Донбас став полем битви, та не тільки в букваль-
ному сенсі, а битви за національну свідомість та національну 
ідентичність. Сталінське винищення українців у 1933 р. підго-
тувало сприятливий ґрунт для путінської гібридної війни на 
Донбасі. Голодом більшовики намагались довести українських 
селян (а це 75% населення тодішньої УРСР) майже до тварин-
ного стану, витравити почуття патріотизму, віри, дружби, по-
ваги до родинних цінностей та пам’яті про померлих – нато-
мість насаджували байдужість, жорстокість, пристосуванство, 
бажання вижити за будь-яку ціну. Під дією «червоного терору» 
змінюється ментальність українців мало не на протилежну та 
впливає на виховання дітей та внуків [5, с. 261]. 
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З огляду на розглянуті вище питання, співробітники науко-
во-дослідного сектора «Музей кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» 
нині застосовують у своїй роботі нові методи та засоби для 
популяризації широким колам українців кращих зразків на-
ціональної етнокультури – представників кобзарської тради-
ції. Це в першу чергу, має пробудити в душах українців той 
правічний дух любові до всього українського, до рідної землі, 
сприяти піднесенню на рівень святинь правічних інструмен-
тів: бандури, кобзи, гусел та ліри.

Незважаючи, на десятки років нівелювання і нищення про-
владним режимом української культури, і в тому числі коб-
зарства, як свідчать події сьогодення, в духовному вимірі дав-
ній український інструмент – бандура – був, є і залишиться в 
елітному списку української традиційної культури, сприяючи 
духовному відродженню української нації.
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Вивчення історії церков-
ного права представляє на-
уковий інтерес для фахівців 
у різних галузях суспільного 
знання. Реконструкція проце-
су еволюції інститутів і норм 
церковного права як системи 
дозволяє не лише заповни-
ти лакуни в богословському, 
історичному та правовому 
знанні, а й визначити основні 
напрямки та тенденції роз-
витку церковного права та 
уточнити його роль як регу-
лятора суспільних відносин 
на різних етапах його історії. 
Цікавим періодом для до-
слідження історії церковно-
го права є середні віки, адже 
саме протягом ХІ–ХV ст. на 
землях Південно-Східної і 
Східної Європи формувалась 

і утверджувалась православна правова традиція, яка у подаль-
шому мала значний вплив на формування національних пра-
вових систем православних держав і народів. 

Одним із важливих елементів системи права є інститут про-
цесуальних доказів, адже здатність відновлювати справедли-
вість легітимними шляхами і засобами завжди додавала сили 
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і вагомості авторитету як духовної, так і світської влади. Серед 
доказів, які застосовувалися середньовічними судами європей-
ських країн, були ордалії – судові випробування, результати 
яких судді трактували як прояв Божого втручання у судовий 
процес з метою вказати на вину або невинуватість випробува-
ного. Відтак ордалії отримали назву Божого Суду і вважалися 
безперечним, абсолютним процесуальним доказом. 

Інститут ордалій в Західноєвропейській католицькій тра-
диції вивчався декількома поколіннями вчених і є достатньо 
глибоко висвітленим у науковій літературі. Натомість дослі-
дження специфіки сприйняття та функціонування вказаного 
процесуального інституту в православній правовій традиції 
залишаються лапідарними, обмежуючись в основному за-
гальною характеристикою випробувань вогнем (розпеченим 
залізом) і водою за Руською Правдою, Судебником Стефана 
Душана та іншими пам’ятками середньовічного світського за-
конодавства. Тож вивчення вказаного інституту відбувалося 
переважно у контексті дослідження історії світського права 
середньовічних православних держав. За межами уваги на-
уковців залишається такий важливий аспект Суду Божого, 
як його зв’язок із середньовічною православною церквою та 
церковним правом. Проте до наших часів збереглися окремі 
джерела ХІ–ХV ст. – не лише юридичні, але й епіграфічні та 
наративні, – вивчення яких дозволить зробити висновки щодо 
особливостей інституту ордалій у середньовічній православ-
ній правовій традиції, а також щодо їх сприйняття середньо-
вічною православною церквою та населенням. 

Дана розвідка ставить за мету встановити роль і місце орда-
лій як судового доказу в процесуальному праві середньовічних 
православних країн, а також зв’язок вказаного інституту з пра-
вославною церквою та церковним правом.

Ордалії як судовий доказ існували у різних народів світу, в 
тому числі європейців, з язичницьких часів. Найбільш поши-
реними їхніми різновидами були випробування вогнем (розпе-
ченим залізом) та водою, а також судовий поєдинок. Джерела 
свідчать про існування ордалій у процесуальному праві давніх 
греків, слов’ян, германців, кельтів, скандинавів. Такі випробу-
вання застосовувались у виняткових випадках, коли сторона, 
як правило, відповідач, заперечувала свою вину, але не могла 
представити доказів своєї невинуватості. Судді, усвідомлюючи 
власну неспроможність встановити істину, виносили рішення 
щодо звернення до суду богів, трактуючи судові випробування 
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як засіб отримання свідчення божества про винуватість або не-
винуватість підсудного. Випробування вогнем полягало у тому, 
що підозрюваний мав пройти босоніж по розпечених лемешах 
плугів або ж пронести в руках брусок розпеченого заліза де-
кілька (зазвичай дев’ять) кроків. Після процедури ступні або 
руку зав’язували лляною тканиною, а через три дні перевіряли 
стан рани. Швидке загоєння вважали свідченням невинуватості 
підозрюваного; за загальним переконанням, вищі сили не дали 
невинуватому постраждати фізично. Випробування водою 
проводилось у двох формах. Випробування гарячою водою по-
лягало у тому, що випробувана особа мала занурити руку у ка-
зан із киплячою водою, куди була вкинута каблучка, камінець 
або інший дрібний предмет, і дістати їх з окропу. Обварену 
таким чином руку, як і при випробуванні вогнем, замотували 
чистою тканиною і контролювали загоєння опіків. Стан заго-
єння впливав на виправдання або засудження випробуваного. 

Як і при випробуванні вогнем (розпеченим залізом), при 
випробуванні киплячою водою (казаном) виходили з того, що 
боги врятують невинуватого, охолодивши для його руки чи ніг 
воду або залізо так, щоб вони не пошкодили кінцівок; за ін-
шим переконанням, бог покладе свою долоню між залізом або 
окропом і кінцівкою випробуваного, щоб не допустити її по-
шкодження. Боже провидіння вбачали також у тому, що воно 
допомагає рані швидко загоїтись. 

При випробуванні холодною водою підозрюваному зв’я-
зували руки і ноги (ліву руку з правою ногою і навпаки), про-
пустивши мотузку під зігнутими колінами та навкруг боків, і, 
випливши у човні на середину річки або іншого водоймища, 
кидали його у воду. Випробовуваний мав зануритись у воду 
на півтора ліктя. Вважалось, що вода є чистою стихією, яка 
не прийме винуватого, виштовхнувши його. Тож якщо випро-
буваний не тонув, його вважали винуватим, якщо тонув – то 
виправдовували.

Аналогічним чином тлумачили результати судового поєдин-
ку, що був ще одним різновидом ордалій. Ібн Русте так писав 
про судові поєдинки у русичів: «Якщо князю вдається вирішити 
спір, то відбувається за його волею; якщо сторони не доходять 
згоди по слову князя, він повеліває їм змагатися своїми меча-
ми; чий меч виявиться гострішим, за тим визнається перемога. 
Родичі обох сторін виходять і стають зі зброєю; суперники по-
чинають битися мечами; хто візьме гору над своїм супротивни-
ком, на користь того і вирішується справа» [1, с. 299].
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Із християнізацією європейських народів ордалії не при-
пинили свого існування, оскільки сприймались суспільною 
правосвідомістю як зручний та надійний засіб встановлення 
істини на суді у випадках, коли судді не могли її встановити 
за допомогою інших доказів. Західна християнська церква 
легалізувала ордалії, визнавши їх Судом Божим, хоча не всі 
богослови вважали судові випробування прийнятними. Так, 
наприклад, Ліонський архієпископ Агобард (прибл. з 814 р.) 
у творі «Проти Божого суду» кепкував з недоумства тих, хто 
вважав ордалії «Божим судом», «немов би Господь, що запо-
вів нам любов, почав служити людським вигадкам та ворож-
нечі та вирішувати, кому належить та чи інша ділянка землі, 
кінь або свиня, через яких розпочалася судова справа». Нато-
мість Бурхард Вормський (друга половина Х – перша чверть 
ХІ ст.) вважав ордалії правомірним способом встановлення 
істини [4, с. 401]. Офіційна церква підтримала прихильни-
ків застосування ордалій, тим більш, що вони продовжували 
вживатися судами всіх рівнів. Церковні Собори 847, 895, 1023 
рр. санкціонували застосування ордалій. Відтак, проголосив-
ши ордалії судом Божим, західна християнська церква взяла 
їх під свій контроль. Застосування ордалій було перетворено 
на урочистий публічний обряд, що вимагав спеціальної підго-
товки всіх учасників дійства. Священики наглядали за проце-
дурою випробувань, тим самим надаючи ордаліям додаткової 
легітимності в очах суспільства. Для посилення сакральності 
обрядів в очах соціуму було вироблено приписи щодо пове-
дінки сторін та членів суду перед проведенням ордалій. 

Католицька церква відмовилась від підтримки ордалій у 
1215 р., коли папа Інокентій ІІІ заборонив священикам брати 
участь у процедурі випробувань водою і залізом. Однак на 
практиці «Суди Божі» продовжували існувати до кінця се-
редніх віків.

Започаткована у Візантії православна правова традиція не 
схвалила застосування ордалій. Візантія позиціонувала себе як 
Другий Рим, відтак реципувавши римські правові норми. Рим-
ське процесуальне право не визнавало ордалій; замість них для 
з’ясування істини застосовувались тортури. Візантійське пра-
во – і світське, і церковне – слідом за римським правом легалі-
зувало тортури. Ордалії трактувались православною церквою 
як варварський, язичницький інститут. 

Християнізація слов’янських народів за візантійською модел-
лю означала їхнє входження до лона православної церкви, яке 
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було немислимим без засвоєння православної системи ціннос-
тей, у тому числі правових. Однак динаміка процесів взаємодії і 
взаємопроникнення християнської і язичницької світоглядних 
систем була нерівномірною у різних соціальних верствах се-
редньовічного суспільства: якщо серед духовенства новий світо-
гляд формувався достатньо інтенсивно, то у свідомості світсько-
го населення, особливо соціальних низів, стійкими залишались 
язичницькі ремінісценції. У судочинстві русичів, болгар, маке-
донців, сербів склалася дуалістична система судових доказів: 
світські суди застосовували ордалії, яких не схвалювало цер-
ковне право. У цьому контексті показовим є емоційне «Сло-
во» преподобного Серапіона Печерського (Володимирського), 
чия православна картина світосприйняття контрастувала із 
практикою застосування язичницьких обрядів руськими суда-
ми ХІІІ ст.: «…Правила Божественаго повелѣвають многыми 
послухъ осудити на смерть человѣка. Вы же воду послухомь 
постависте и глаголете: аще утапати начнеть, неповинна есть; 
аще ли попловеть — волхвовь есть. Не может ли дияволъ, видя 
ваше маловѣрье, подержати, да не погрузится, дабы въврещи 
въ душьгубьство; яко, оставльше послушьство боготворена-
го человѣка, идосте къ бездушну естьству к водѣ приясть по-
слушьство на прогнѣванье Божие?» [6, с. 441]

Зміни в офіційному ставленні до ордалій відбулись у вже 
колишній Візантії на початку ХІІІ ст., після навали хрестонос-
ців та захоплення ними у 1204 р. Константинополя. У життє-
ву практику візантійців увійшли західні ордалії та рицарські 
судові поєдинки; у 1208 р. разом із відпущенням гріхів перед 
поєдинками вони були санкціоновані константинопольським 
патріархом за католицьким зразком [5, с. 148]. Однак сформо-
вані православною традицією релігійні, правові та моральні 
уявлення і поняття не могли сприйняти католицьку картину 
світу. Ілюстрацією неможливості сумістити міцно вкорінені у 
свідомість поняття та цінності із незвичними і чужими може 
служити наступний приклад із «Історії» Георгія Акрополита. 
У 1252 р. звинувачений за доносом в умислі проти імперато-
ра Іоанна ІІ Дуки Ватага, Михайло Палеолог (майбутній імпе-
ратор Михайло VIII Палеолог) був відправлений імператором 
на судовий поєдинок з донощиком, оскільки заперечував свою 
вину. Михайло зазнав поразки, тож йому загрожувала смертна 
кара. Однак він, як і раніше не визнавав своєї вини, навіть піс-
ля застосування до нього тортур. Тоді призначені імператором 
судді вирішили піддати Михайла випробуванню розпеченим 
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залізом. Звинувачений заявив суддям наступне: «…Ви вимагає-
те від мене чудес, але я не можу їх зробити. Я не можу уявити, 
щоб розпечене залізо, потрапивши до рук живої людини, не 
обпекло їх, хіба що вони будуть вирізані з каменю або зроблені 
з міді…». Філадельфійський митрополит Фока наполягав, щоб 
Михайло взяв у руки розпечене залізо; тоді останній запропо-
нував, щоб митрополит сам подав йому залізо. Заслуговує на 
увагу відповідь Фоки, який перед тим спонукав Михайла взяти 
у руки залізо: «…цей спосіб випробування не належить до на-
ших римських правил, не запозичений ані з церковного тексту, 
ані з законів, ані зі священних і Божественних канонів. Це спо-
сіб варварський, нам невідомий, і застосовується лише за цар-
ським розпорядженням». На це Михайло відповів: «…Якщо б я 
був варваром і був вихований у варварських звичаях і навчений 
таким варварським законам, то я б за варварським звичаєм і 
був би покараний. А оскільки я римлянин і веду походження 
від римлян, то за римськими законами і письмовими постано-
вами нехай мене й судять!» [3, с. 109–112]. 

Достовірність інформації про подробиці суду над Михай-
лом Палеологом викликає сумнів у сучасних дослідників, але 
є показовим, що Георгій Акрополит навів саме такий варіант 
викладу подій, відобразивши власне бачення ордалій у Візан-
тії ХІІІ ст., яке, очевидно, було актуальним і для суспільного 
сприйняття чужих, «варварських», нав’язаних католиками 
процесуальних інститутів. 

Разом із тим, для свідомості, у тому числі правосвідомості 
православних візантійців не було чужим застосування магіч-
них засобів для з’ясування істини. Йдеться про випробування 
підозрюваних у крадіжці осіб за допомогою освяченим хлі-
бом, про що свідчать численні писемні пам’ятки. Процеду-
ра випробування полягала у тому, що кожному з групі осіб, 
серед яких, як припускалося, був і підозрюваний у крадіжці, 
давали з’їсти шматочок спеціально приготованої просфо-
ри, водночас звертаючись із молитвою до Богородиці з про-
ханням допомогти знайти злодія. Вважалося, що винний не 
зможе проковтнути освячений хліб. Така практика, на думку 
Віноградова та Желтова, вела походження від пізньоантичної 
магічно-герметичної традиції, що прикривалася церковними 
атрибутами та релігійними обрядами [2, с. 60]. Однак право-
славна церква, усвідомлюючи явну несумісність такого випро-
бування з християнством, забороняла ордалії освяченим хлі-
бом під загрозою позбавлення священиків, які практикували 
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вказану процедуру. Відомий візантійський каноніст ХІІ ст., 
Антіохійський патріарх Феодор Вальсамон вказував, що слід 
«свергати» із сану священиків, що застосовують ворожіння, 
очевидно, маючи на увазі випробування освяченим хлібом [7]. 
Однак випробування освяченим хлібом, незважаючи на засу-
дження такої практики церквою, самовільно застосовувалося 
священиками у Візантії аж до XIV ст. 

Якщо православна церква негативно ставилася до ордалій 
як таких і особливо до випробування освяченим хлібом, то у 
віддалених від офіційного Константинополя регіонах засто-
сування цієї процедури сприймалося толерантно аж до по-
вної легалізації обряду. Так, знайдений археологами у 1976 р. 
в Криму Мангупський штамп свідчить про те, що випробу-
вання освяченим хлібом у ХІ–ХІІ ст. побутувало у князівстві 
Феодоро [2, с. 55]; архі єпископ Великого Новгорода і Пскова 
Іоанн ІІІ у XV ст. видав «Благословення» та «Указ», в яких до-
кладно регламентувалося проведення процедури випробу-
вання «хлібцем», або просфорою. Вказувалось, що ця проце-
дура була запроваджена святими Гурієм, Самоном і Авивом 
[2, с. 64], тож у сприйнятті псковсько-новгородського свяще-
ника випробування освяченим хлібом не перебувало у проти-
річчі з християнськими догматами.

На українських землях, як свідчать матеріали судової прак-
тики, ордалії не застосовувались вже у XIV ст. Вони були замі-
нені присягою Божим ім’ям. 

Отже, ставлення православної церкви і церковного права до 
«Суду Божого» – ордалій – як процесуального доказу було не-
гативним. На відміну від католицької традиції, яка сприйняла 
язичницький за походженням інститут і до ХІІІ ст. підтримува-
ла застосування ордалій у судах, православна традиція, реци-
пувавши римський екстраординарний процес, санкціонувала 
тортури, які застосовувались у візантійських судах замість ор-
далій для отримання зізнання підозрюваного. Ордалії були ле-
гітимізовані у Візантії у 1208 р. під впливом хрестоносців, але на 
практиці суспільне ставлення до випробувань залізом та водою 
як до «варварської» процедури, неприйнятної для «римських 
нащадків», зберігалось (принаймні у соціальної верхівки). 

У країнах «периферії» православного світу склалося більш 
толерантне ставлення до ордалій внаслідок тривалого збере-
ження у суспільній свідомості старих язичницьких уявлень та 
понять. Поступове подолання таких ремінісценцій в різних 
православних країнах відбувалося несимультанно.
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Актуальність. Сучасне 
життя Православної Церкви 
продовжує турбувати чимала 
кількість проблем. У порядку 
денному передсоборних на-
рад, зустрічей предстоятелів 
і всеправославних соборів, 
продовжують залишатися не-
вирішеними питання екклезі-
ологічного та інституційного 
характеру. Однією з найакту-
альніших є проблематика цер-
ковної незалежності, процесу 
нормалізації процедури утво-
рення нових помісних Церков 
і визнання діючих. Вже оче-
видно, що існуючі канони з 
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У статті проаналізовано вчення 
Полікарпа Смирнського про помісну 
Церкву, викладеного у творі «По-
слання святого Полікарпа, єпископа 
Смирнського до филип’ян». Визначено 
і розкрито практичні, екклезіологічні, 
догматично-теоретичні засади неза-
лежності помісних православних Цер-
ков, викладених в творчій спадщині 
священномученика Полікарпа.
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невизначеними і як наслідок 
спекулятивними інтерпрета-
ціями не можуть вирішити 
актуальних питань. Усі по-
місні Церкви погоджуються з 
наявністю у Священному Пи-
санні і Переданні достатніх 
підстав для існування Церкви 
у формі незалежних Помісних 
Церков. Тому, можливо саме 
це не нормативне Передання 

Церкви може стати вдалою площиною для оновлення та адапту-
вання церковного законодавства до умов сьогодення, перевірки 
сучасної церковної практики на відповідність архетипам церков-
ної традиції, богословським засадам і врешті досягнення порозу-
міння на всеправославному рівні. За таких обставин оновлення 
церковного життя можливе шляхом звернення до першоджерел 
богословської думки ранньохристиянського періоду. В писаннях 
апостольських мужів та апологетів достатньо свідчень про устрій 
ранньої Церкви, а також викладено їх богословську аргумента-
цію. Одним з таких цінних першоджерел є творча спадщина свя-
щенномученика Полікарпа Смирнського (70–155 рр.). 

Мета даної статті полягає у виявленні богословських засад іс-
нування незалежної місцевої Церкви у вченні священномучени-
ка Полікарпа Смирнського. Для досягнення поставленої мети 
слід виконати наступні завдання: розкрити і проаналізувати 
богословські засади, існування незалежної місцевої Церкви, ви-
кладені у творчій спадщині Полікарпа Смирнського.

Джерела та історіографія. В якості першоджерела вико-
ристано збірку творів «Мужі апостольські: збірка писань му-
жів апостольських у перекладі українською мовою викладачів 
та аспірантів Київської православної богословської академії». 
Пам’ятку християнської писемності «Послання святого Полі-
карпа, єпископа Смирнського до филип’ян», а також пробле-
матику діяльності місцевих Церков досліджували такі вчені як: 
протоієрей Олександр Трофимлюк [4], В. Мишцин [9], А. Аман 
[6], А. Гарнак [7] А. Лєбєдєв [8], М. Сагарда [10] та ін.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отрима-
них результатів. Достовірних відомостей про життя священ-
номученика Полікарпа Смирнського збереглося достатньо. 
Церковний письменник Євсевій Кесарійський (360–340 рр.) 
у своїй «Церковній історії», посилаючись на листи Іринея, 

The article analyzes the teachings of 
Polycarp Smirnsky about the local 
Church, set forth in the work «The 
Epistle of St. Polycarp, Bishop Smirnsky 
to the Philippians». Identified and 
uncovered practical, ecclesiological, 
dogmatical and theoretical principles of 
the independence of the local Orthodox 
Churches, laid out in the creative 
heritage of the holy martyr Polycarp.
Key words: Polycarp Smirsky, local 
church, ecclesiology, hierarchy.
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єпископа Ліонського, учня Полікарпа, свідчить, що священ-
номученик жив і проповідував в нижній Асії (місто Смирна – 
сучасний назва Ізмір в західній Туреччині), був учнем святого 
апостола і євангелиста Івана Богослова і зустрічався з тими 
«хто своїми очима бачив Господа, про те як пригадував він слова 
їхні, що він чув від них про Господа, про чудеса Його і Його вчення. 
Полікарп і проповідував те, що прийняв від тих, що бачили Слово 
Життя, це згідно з Писанням» [2, Кн. V, 7]. 

Невідомо, коли саме Полікарп став ієрархом. Вважають, що 
саме його в книзі Апокаліпсис названо Ангелом Смирнської 
Церкви (Одкр. 2: 8–11). Відомий патролог професор М. Сагар-
да вважає, що на момент подорожі священномученика Ігнатія 
Антіохійського в Рим (кін. І поч. ІІ ст.), Полікарп Смирнський 
вже очолював Смирнську Церкву, бо Ігнатій у своєму посланні 
до Полікарпа називає його єпископом [10, с. 152]. 

Проповідь і діяльність святого Полікарпа серед малоазій-
ських Церков характеризує його учень, Іриней Ліонський: «Він 
завжди вчив тому, що знав від апостолів, що передає і Церква, і що одне 
тільки істинне» [3, Кн. ІІІ, 3, 4]. Крім цього священномученик 
був активним діячем у міжцерковних відносинах свого часу. В 
«Церковній історії» описано візит Полікарпа до Риму для пере-
говорів з тодішнім папою Аникитою з приводу дати відзначення 
Дня Святої Пасхи. В Римській Церкві Полікарп, як Предстоятель 
Смирнської Церкви звершував Євхарстію [2, Кн. V, 17]. 

Вінець мученика святий прийняв приблизно у 155 році [10, 
с. 155]. Про це описано в посланні Смирнської Церкви «Муче-
ництво св. Полікарпа, єпископа Смирнського» [4, с. 148–159], а 
також згадується в «Церковній Історії» Євсевія Кесарійського 
[2, Кн. ІV, 15].

Щодо богословської спадщини смирнського священномуче-
ника Полікарпа, Євсевій Кесарійский, посилаючись на Іринея 
Ліонського, зазначає, що Полікарп написав низку повчальних 
послань до навколишніх Церков і окремих осіб [2, Кн. V, 20]. 
Ймовірно в часи Іринея ці твори ще існували. До нашого часу 
збереглося тільки «Послання святого Полікарпа, єпископа 
Смирнського до филип’ян». Тому для досягнення поставленої 
мети і виконання необхідних завдань, в контексті порушеної 
проблематики, ми зупинимося на розгляді цього твору, як ав-
тентичному джерелі вчення Полікарпа Смирнського про неза-
лежну помісну Церкву та її ієрархію.

«Послання святого Полікарпа, єпископа Смирнського до 
филип’ян» написане у відповідь Церкві в Филипах і додане, в 
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якості супровідного листа, до послань священномученика Ігна-
тія Богоносця, які филип’яни просили їм переслати [5, с. 382].

Твір складається з 14–ти розділів і торкається переважно мо-
рально–повчальних питань. Екклезіологія та вчення про цер-
ковну ієрархію в основному відображають погляди і узагаль-
нення попередніх апостольських мужів Климента Римського 
та Ігнатія Богоносця. Відтворення єпископом Полікарпом бо-
гословських поглядів попередників, вказує на їх сприйняття та 
практичне застосування в Смирнській Церкві. Звертаючись до 
филип’ян єпископ Полікарп ділиться апробованим передан-
ням і досвідом Церкви. 

Послання розпочинається урочистим привітанням єпископа 
Полікарпа, як предстоятеля з колегією пресвітерів, від імені усі-
єї Смирнської Церкви: «Полікарп разом з пресвітерами Церкві Бо-
жій у Филипах: милість і мир від Бога Вседержителя, Господа Ісуса 
Христа, Спасителя нашого, нехай примножиться у вас» [4, с. 140]. 

Крім інформації про відправника і адресата послання це 
звернення до іншої помісної Церкви містить важливий бого-
словський та екклезіологічний зміст. Використаний на почат-
ку листа вислів «Церкві Божій у Филипах» з богословської точки 
підкреслює її незалежність, повноту і тотожності Єдиній Церк-
ві Христовій. Вперше серед мужів апостольських формулюван-
ня з таким екклезіологічним навантаженням використав свя-
тий Климент Римський у «Першому посланні до коринфян»: 
«Церква Божа, що знаходиться у Римі, Церкві Божій, що знахо-
диться в Коринфі, покликаним, освяченим з волі Божої через Гос-
пода нашого Ісуса Христа» [4, с. 25]. Ці слова стали прекрасним 
визначенням реальності єдності та різноманітності розсіяних в 
античному світі самостійних християнських Церков. 

Те, що привітання Климента є не просто збігом використан-
ня пафосних сентенцій, а важливим виявом реалізації апос-
тольської традиції у формах церковної організації, доводить 
присутність цієї ж еклезіологічної «формули» у наступного 
видатного християнського діяча, апостольського мужа і пред-
ставника богословської думки – священномученика Ігнатія Бо-
гоносця. У всіх посланнях Ігнатія до малоазійських Церков, з 
невеликими змінами, присутнє визначення помісної Церкви, 
висловлене вперше святим Климентом. Через багату епістоляр-
ну спадщину Ігнатія Богоносця сформульовані екклезілогіні за-
сади передавалися іншим церквам для осмислення і втілення 
в життя кафоличної помісної Церкви на чолі з предстоятелем. 
У Посланні до Полікарпа Смирнського, Ігнатій, підкреслює 
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його предстоятельство, кажучи: «Ігнатій Богоносець Полікарпу, 
єпископу Церкви Смирнської, краще ж – тому, який перебуває під 
єпископством Бога Отця і Господа Ісуса Христа, бажає пребагато 
радіти» [4, с. 123]. Звертаючись до помісної Церкви Смирнської 
антиохійський святитель зазначає: «Ігнатій Богоносець облаго-
датсвуваній всяким даруванням, сповненій віри і любові, не позбав-
леній ні єдиного дару, боголіпнійшій і світоносній – Смирнській в 
Азії Церкві Бога і Отця і возлюбленого Ісуса Христа бажає в непо-
рочному дусі і слові Божому пребагато радіти» [4, с. 128].

Вчення про помісну Церкву Полікарп Смирнський вико-
ристовує і передає як апостольське і отцівське передання. Не 
дивлячись на те, Филипійська Церква перебуває дуже дале-
ко, смирнський святитель у своєму привітанні: «Церкві Божій 
у Филипах: милість і мир від Бога Вседержителя, Господа Ісуса 
Христа… », підкреслює те, що об’єднує інституційно окремі 
місцеві Церкви і реалізується в кожній з них — це Бог і Хрис-
тос як Глава Церкви. В даному випадку не говориться про 
дуалістичність єдності і множинності, відсутній поділ на ду-
ховне і практичне розуміння. Універсальність і локальність є 
взаємопроникними, враховуючи дійсність, що кожна місцева 
Церква є усією Церквою і уся Церква втілюється і реалізуєть-
ся в кожній місцевій Церкві.

Смирнська Церква, після мученицької кончини єпископа 
Полікарпа, відправила листа «Мучеництво святого Полікарпа, 
єпископа Смирнського» громаді малоазійського міста Філоме-
лії, а через них усім християнським громадам, який починаєть-
ся такими словами: «Церква Божа, що перебуває» Церкві Божій, що 
перебуває у Філомелії, і всім на всякому місті спільнотам Святої і 
Кафоличної Церкви: нехай примножиться у вас милість, мир і любов 
Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа» [4, с. 148]. Це коротке, але 
водночас сповнене глибокого богословського змісту привітання, 
демонструє, що завдяки старанням і проповіді мужів апостоль-
ських, а у випадку зі Смирнською Церквою, завдяки священно-
мученику Полікарпу, у віруючих з’являється екклезіологічна сві-
домість. Християни усвідомили, що вони і є Церква. 

Сакральна природа Церкви виражалося в її історії. Церкви, 
розсіяні в багатьох країнах і містах, жили своїм самобутнім 
життям, але разом з тим існували і усвідомлювали себе як 
одне вселенське ціле — Єдину Церкву. Ієрархи та віруючі від-
відували інші Церкви, знали про проблеми, гоніння та вну-
трішні випробування. У зв’язку з неможливістю відвідати бра-
тів з’являлася епістолярна спадщина. В листах такого змісту 
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християн закликали до стійкості, а також висловлювались су-
дження з приводу церковного устрою, дисципліни, небезпеки 
єресей [6, с. 169]. Про лист Смирнської Церкви «Церкві Божій, 
що перебуває у Філомелії, і всім на всякому місті спільнотам Свя-
тої і Кафоличної Церкви» згадує Євсевій Цесарійській у «Цер-
ковній історії» [2, Кн. IV, 15]. Це слід розглядати не тільки як 
яскравий приклад спілкування Церков, з давньої історії хрис-
тиянства, але як визначення фундаментального і універсально 
потенціалу Церкви. Помісні Церкви в Смирні і Филипах явля-
ють собою кафоличну єдність у всій її повноті. 

Викладені у «Посланні святого Полікарпа, єпископа Смирн-
ського до филип’ян» богословські засади помісної Церкви тор-
каються ще одного дуже важливого фактора, а саме ієрархічно-
го аспекту вчення про помісну Церкву. В період апостольських 
мужів (І–ІІ стт.) утверджується вчення про предстоятеля поміс-
ної Церкви. Предстоятель здійснював звершення таїнства Євха-
ристії, проти якого виступали єретики докети, невизнаючи що 
Христос прийшов у людській природі [10, с. 158]. Без богомв-
становленної ієрархії та Євхаристії немає Церкви. Тому По-
лікарп закликає: «Підкорятися пресвітерам і дияконам як Богу 
і Христу» [4, с. 143]. Дбаючи про ієрархію священномученик 
закликає священнослужителів: «Також і диякони повинні бути 
непорочними перед правдою як служителі Бога і Христа, а не лю-
дей, не наклепники, не двомовні, сріблолюбці, а стримані у всьому, 
милосердні старанні; вони повинні потупати згідно з істиною Гос-
пода» [4, с. 142–143]. «Пресвітери ж повинні бути благосердними, 
милостивими до всіх, навертати тих, що перебувають в омані, від-
відувати всякого немічного, не зневажати вдів або убогого» [4, с. 143]. 

У посланні не згадується ієрархічна ступінь єпископа так як 
в багатьох Церквах ІІ століття служіння єпископа ототожнюва-
лося зі служінням старшого пресвітера як предстоятеля і стар-
шого в колегії пресвітерів [9 с, 321–328]. Можливо саме через 
відсутність предстоятеля (старійшого пресвітера), у зв’язку зі 
справою користолюбного пресвітера Валента, Полікарп, вислов-
лює настанови пастиря: «Я дуже засмутився через Валента, який 
колись був у вас пресвітером, що він так забув даний йому сан. Тому 
благаю Вас бережіться користолюбства і будьте чисті та правдиві. 
Стримуйтесь від усякого пороку» [4, с. 145]. Авторитетний істо-
рик давньої Церкви Адольф Гарнак вважає, що про проступки 
пресвітера Валента, який розтратив зібрані громадою кошти, 
Смирнській Церкві стало відомо з листа Церкви в Филипах. 
Тому у своєму листі–відповіді Полікарп торкається цього питан-
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ня [7, с. 146–147]. Слід зазначити, що предстоятель Смирнської 
Церкви не втручається у справи іншої помісної Церкви, але дає 
ряд настанов: «Отже, я дуже скорблю, браття, через Валента і його 
дружину, дай Боже їм істинно покаятися! А ви будьте благорозум-
ними в цьому і «не вважайте їх за ворогів», але старайтесь виправи-
ти їх як члени, які страждають і заблукали, щоб було здоровим все 
тіло ваше. Роблячи так, ви самі себе повчаєте» [4, с. 146]. Можливо 
в Церкві в Филипах трапилося відсторонення старійшого пре-
світера–предстоятеля як і в Коринфі, припинити яке закликав 
у «Посланні до коринфян» Климент Римський. Це гіпотетично 
може пояснити чому справа пресвітера Валента набула загаль-
ноцерковного розголосу. Розмірковуючи про цю справу, автор 
послання не заперечує права членів Филипійської Церкви брати 
участь в обранні кліриків чи відсторонені негідних служителів [8, 
с. 103–104]. Апостольський муж закликає відійти від ненависті і 
попрацювати над виправленням Валента як такого, що заблукав 
і страждає, продовжуючи залишатися членом загального тіла 
Церкви в Филипах. В даному випадку святий, розмірковуючи 
над дисциплінарним моментом, розглядає справу і робить ви-
сновки насамперед в екклезіологічному контексті. Він наполя-
гає на необхідності збереження неушкодженості єдиного Тіла 
Церкви, вираженням якого є помісна Церква в Филипах.

Висновки. Підводячи підсумки слід відзначити, що у бо-
гословських та еклезіологічних поглядах священномучени-
ка Полікарпа Смирнського, про незалежну помісну Церкву, 
виражених у творі «Посланні святого Полікарпа, єпископа 
Смирнського до филип’ян» викладене апостольське передан-
ня, а також вчення Климента Римського та Ігнатія Богоносця 
про помісну Церкву. Крім ідейного-богословського і теоретич-
ного значення, передані святим Полікарпом богословські заса-
ди церковної незалежності, отримали практичну реалізацію у 
міжцерковних відносинах ранньої Церкви, а саме взаємній під-
тримці, дотриманні юрисдикційних меж, дисципліни, сприя-
ли самоусвідомленню ієрархів і віруючих місцевих Церков, як 
повноти, але і водночас частини Єдиної Церкви Христової. За-
вдяки діяльності єпископа Полікарпа, вищезазначені екклезіо-
логічні засади були передані і вираженні в богословській думці 
наступних церковних письменників і житті Церкви.
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Формування системи пра-
вопорушень та юридичної 
відповідальності за їхнє вчи-
нення у сфері церковних від-
носин сягає періоду римо-ві-
зантійської цивілізації, яка 
не лише заклала підвалини 
християнському віровченню, 
а й на його основі започатку-
вала особливу галузь – церков-
не право. Його невід’ємною 
частиною, на яку покладаєть-
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ся функція встановлення ви-
нуватості особи та винесення 
судового рішення за злочини 
проти церкви, моралі, віри є 
процесуальне церковне право, 
що в канонічну, богословську, 
історико-правову літературу 
увійшло під назвою церков-
не судочинство. Його витоки 
та організаційно-правові за-
сади діяльності досліджува-
ли як дореволюційні вчені, 
так і окремі сучасні каноніс-
ти, серед яких І. Бердников, 
М. Горчаков, М. Красножен, 
Н. Мілаш, А. Павлов, М. Су-
воров, Е. Белякова, В. Ципін, 
С. Ковальова, С. Чокалюк та 
інші, однак історико-правово-
го аналізу означена проблема 
так і не зазнала. Відтак, у пода-

ній статті маємо намір висвітлити процес зародження та функ-
ціонування церковного судочинства, а також з’ясувати комплекс 
юрисдикційних повноважень церковного суду у цивільному та 
кримінальному процесі Візантійської імперії.

Богослови стверджують про фундаментальний зміст церков-
ного суду, який був започаткований засновником християнства 
Ісусом Христом. Навчаючи своїх прихильників і послідовників, 
він наголошував на необхідності викриття грішників двома спо-
собами, один із яких передбачав засоби досудового, а інший – 
церковно-судового процесу. У Євангелії від Матвія про це, 
зокрема, мовиться такими словами: «Якщо ж згрішить проти 
тебе брат твій, піди і викрий його між тобою і ним одним. Коли 
він тебе послухає, то придбав ти брата твого. Якщо ж тебе не по-
слухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи 
трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає 
їх, скажи церкві; якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде 
тобі як язичник і митар. Істинно кажу вам: що ви зв’яжете на 
землі, те буде зв’язане на небі, і що розв’яжете на землі, те буде 
розв’язане на небі» (Євангеліє від Матвія 18: 15 – 18) [1]. 

Інститут церковного судочинства, організаційні засади, сег-
менти та структура якого сягають епохи Римської імперії, як ба-

петенція, церковне право, Візантій-
ська імперія.
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чимо, почав формуватися з моменту зародження християнської 
релігії. Аналізуючи сутність інституту церковного судочинства 
загалом необхідно з’ясувати існуючі ланки судової системи, об-
сяг компетенції кожної із них, підсудність справ та церковно-
судовий процес, які пізнаються лише в динаміці, тобто у ході 
історичного розвитку. Вони випливали не із змісту положень 
канонічного права, а безпосередньо залежали від рівня дер-
жавно-церковних відносин. Лише державна влада могла само-
стійно поступитися частиною власних судових функцій. «Якщо 
б компетенція церковного суду завжди залежала від сутності 
християнської віри, – слушно зауважує М. Суворов, – то історія 
церковного суду не була б наскільки складною, а обсяг церковно-
судової юрисдикції був сталим і незмінним» [2, с. 122].

Позаяк відносини державної влади і християнської церкви 
не завжди були гармонійними, обсяг судово-юрисдикційних 
повноважень також не відзначався однорідністю. Процес ста-
новлення та функціонування церковного судочинства умовно 
можна поділити на чотири періоди. Перший період охоплює 
І – ІV ст. Він розпочався з моменту зародження християнства, 
формування єпископського суду, що мав статус арбітра для по-
слідовників віровчення, та тривав до моменту його легалізації. 
Другий період ознаменувався введенням церкви до системи 
державної юстиції в 321 р. і тривав до реформ імператора Юс-
тиніана VІ ст., характеризуючись наділенням церковного суду 
широкою компетенцію у сфері цивільної юстиції та запрова-
дження дуалізму у кримінальному процесі. Третій – охоплював 
хронологічні межі від середини VІ ст. до кінця ХІ ст. Впродовж 
цього періоду відбулася деталізація реформаторського зако-
нодавства імператора Юстиніана у напрямку запровадження 
принципу належності відповідача у цивільних справах і вод-
ночас обмежувався інститут подвійного судочинства у кримі-
нальних справах проти духовенства. І, нарешті, четвертий пе-
ріод розпочався з моменту ухвалення імператором Олексієм 
Комніним у 1086 р. Новел, що остаточно сформували принци-
пи розмежування світської і церковної юрисдикції та тривав до 
падіння Візантійської імперії у 1453 р. У представленому під-
розділі пропонуємо біль детально зупинитися на кожному із 
наведених етапів, розпочавши із першого.

На початку нової ери, коли християнська релігія знаходи-
лася поза законом, а її сповідники переслідувалися, інститути 
церковного судочинства не мали легітимної основи для свого 
існування. Від зародження християнства усі спори приватно-
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го характеру, що виникали між послідовниками Христа, а та-
кож проступки, вчинені ними, розглядалися судом єпископа 
«audientia episcopalis», на якого покладалася судова функція. 
На це у своєму Посланні до коритян красномовни вказує апос-
тол Павло, зазначаючи: «Чи посміє хто з вас, маючи справу 
до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? А ви, коли 
маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не 
значить у Церкві» (1 Кор. 6: 1, 4) [3]. 

Звернення християн до світських язичницьких судів породжу-
вало б зневагу до релігії та, на думку В. Ципіна, «сіяло б в очах 
язичників посягання на сакральну велич християнської віри» [4, 
с. 623 – 624]. Особа, що зверталися до світського суду, піддавалася 
загальному осуду в християнському середовищі, як така, що не 
поважає вчення апостолів та не шанує авторитету єпископів. Її 
дії не вкладалися в приписи віровчення, що загрожувало виклю-
чення із церковної общини. Інша причина уникнення від рим-
ського процесуального права полягала в тому, щоб обійти ідо-
лопоклонство богині правосуддя Феміді, що була неодмінним 
атрибутом світської судової системи [2, с. 123 – 124].

Суд єпископа виконував функцію третейського суду, завдання 
якого полягало у примиренні сторін або ж у винесенні такого рі-
шення, яке б задовольнило обидві сторони спору і вони його ви-
конали добровільно без застосування владного примусу. До цер-
ковного суду могли звертатися як клірики, так і миряни з метою 
вирішення спорів релігійного чи приватного характеру. Рішення 
суду єпископа не мали юридичної сили, вони спиралися лише на 
авторитет християнської релігії та статус гонимої церкви, який, за 
твердженням дореволюційних каноністів, був достатньо високий. 
«Всі жителі міста Неокесарії і його околиць вірили, що все що го-
ворить і робить їх пастир Святий Григорій Чудотворець, наповне-
не силою Божою, тому і в спірних справах приватного характеру 
ніякого іншого суду не шукали, а зверталися за його порадами, за 
вирішенням будь-якого спору і за вирішенням усіх складних і за-
плутаних справ», – писав І. Бердніков. [5, с. 456].

Судовий процес відзначався публічністю. Притягнення до 
відповідальності мало відбуватися за однієї умови – добровіль-
ної згоди правопорушника на застосуванні до нього санкцій. 
Після розгляду відповідної справи, на грішника накладалося 
відповідне покаяння, тривалість і процес проходження якого 
ми вже розглянули у попередньому підрозділі.

Початок ІV ст. приніс для християнської церкви значні змі-
ни. Міланський едикт 313 р. легалізував віровчення, а норми 
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Новела імператора Костянтина 321 р. здійснила перетворен-
ня у церковному судочинстві, наділивши єпископів судовими 
повноваженнями, у тому числі у справах приватно-правово-
го характеру. Церковне судочинство могло здійснюватися за 
згоди обох учасників процесу. При досягненні компромісу, 
справа на будь-якій стадії могла бути перенесена із світського 
до церковного суду і оскарженню не підлягала. Далі справа 
спрямовувалася до державного виконавця, функції якого ви-
конували світські суди (Const. Sirmondi. XVII) [6, с. 445 ]. Таким 
чином, функціонування церковних судів забезпечувалося га-
рантіями державної влади, яка їх, фактично, перетворила на 
один із своїх інститутів. 

Реформа, яка створила нову ланку судової системи у Рим-
ській імперії, виправдала себе. Незаплямований статус хрис-
тиянської віри та суддів-єпископів забезпечували не лише 
справедливе судочинство, але й цілковиту довіру до нього насе-
лення. За таких умов імператору Костянтину вдалося розшири-
ти юрисдикцію церковного суду. Конституція 331 р. передала 
до його компетенції справи щодо неповнолітніх, а найголовні-
ше – встановила його пріоритет над світським судом. З цього 
часу будь-яка справа приватного характеру, підсудна світсько-
му суду, за бажанням лише однієї із сторін процесу могла бути 
передана на розгляд до церковного суду, рішення якого мало 
остаточний характер (Const. Sirmondi. XVI) [6, с. 445 ]. 

Отже, законодавством імператора Костянтина була проведе-
на реформа судової системи Риму. Вона полягала в узаконенні 
церковного суду і надання йому широкої юрисдикції в цивіль-
но-правових справах. Відтепер державна та церковна юстиція 
функціонували паралельно. 

Доступність церковних судів, простота процесу, привілейо-
ване становище християнської релігії піднімали авторитет цер-
ковної юстиції. Піддані імператора, обираючи між судовими 
органами, зверталися саме до церковного суду, що, зрештою, 
спричинило до його великої завантаженості. Наслідком цьому 
стало повернення до попередньої практики двосторонньої зго-
ди на розгляд справи у церковному суді. Саме це положення 
стало ключовим у змінах, здійснених імператорами Аркадієм і 
Гопорієм у 398 р. (Const. Sirmondi. XVIII 7.8) [6, с. 445 ].

Окрім іншого, на суди церковної юрисдикції покладалися 
виключно повноваження з урегулювання спорів між клірика-
ми. Правило 9-те Халкідонського собору зафіксувало: «Якщо 
хтось із кліриків із іншим кліриком має судову справу, нехай не 
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залишає свого єпископа і не звертається до світських судів, але 
спочатку нехай подасть свою справу до свого єпископа. Якщо ж 
клірик зі своїм або іншим єпископом має судову справу, нехай 
судиться в обласному Соборі. Якщо ж на митрополита єпис-
коп або клірик має невдоволення, нехай звертається до екзарха 
великої області чи до престолу царюючого Константинополя і 
перед ним нехай судиться» [8, с. 442].

Як бачимо, суперечки між церковнослужителями регулюва-
лися винятково внутрішньо-церковним законодавством. Дер-
жава стояла осторонь від втручання у цю частину процесуаль-
них відносин, проте судова практика свідчила про непоодинокі 
випадки звернень до світського суду, де стороною виступали 
клірики [8, с. 442]. Натомість справи, де позивачем виступав 
мирянин, а відповідачем – клірик могли подаватися як до світ-
ського суду, так і до церковного. Визначальною тут була воля 
позивача [4, с. 625].

Винятково до повноважень церковного суду належала кате-
горія справ, що стосувалися внутрішньо-церковних відносин. 
Йдеться про спори щодо розподілу церковного майна, встанов-
лення меж та обсягів територіально-приходської юрисдикції, 
справи церковно-адміністративного, дисциплінарно-трудового 
характеру, порушені проти церковних кліриків [2, с. 136 – 138]. 
Означений обсяг церковно-судової юрисдикції був закріпле-
ний Кодексом Феодосія (Codex Theodosianis) 438 р у спеціаль-
ному розділі CTh.9.45. «De his, qui ad ecclesias confugiunt» (про 
справи, що подаються до церковного суду) [9]. 

Проте інша ситуація склалася у сфері кримінально-проце-
суальних відносин. Злочини, у тому числі і церковні правопо-
рушення, які після легалізації християнства отримали статус 
«publicum crimen», розглядалися світськими судами, незважа-
ючи на те, хто був обвинувачений клірик, чи мирянин. Таким 
чином, держава поступилася перед церквою частиною своїх 
повноважень у сфері приватно-правового характеру, проте за-
лишила за собою право здійснення судочинства щодо публіч-
них протиправних діянь, у тому числі й проти церкви, у такий 
спосіб задекларувавши пріоритети абсолютизму перед інтер-
есами тогочасного суспільства чи його релігійною частиною.

З метою дотримання балансу у кримінальному процесі, 
церкві було надано право клопотання «jus intercessionis» та 
право притулку (прихистку) «jus asyli». Користуючись ним, 
єпископи неодноразово зверталися до світських судів з метою 
пом’якшення кримінального покарання злочинцю. Сучасна 
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російська дослідниця історії церковного суду А. Бєлякова наво-
дить численні приклади, в яких ілюструється практика застосу-
вання права церковного клопотання. Звертаючись до світського 
суду, єпископи просили замінити світське покарання, в тому 
числі смертну кару, на церковне покаяння. Такі клопотання за-
звичай задовольнялися [10, с. 87].

Прихисток надавався особам, які прагнули розкаятися у вчи-
неному злочині, навіть тоді, коли органи державної влади роз-
почали кримінальне провадження по справі і санкціонували 
її затримання для притягнення до відповідальності. Надаючи 
притулок, єпископ визначав термін церковної опіки та об-
сяг епітимії. До завершення терміну перебування під опікою 
церкви особу не можна було затримати та притягнути до світ-
ського суду [2, с. 137 – 138]. В такий спосіб церковна влада могла 
силою свого авторитету намагалася пом’якшити відповідаль-
ність особи перед світським судом.

Неврегульована система клопотань і права церковного при-
тулку загрожувало підвищення рівню злочинності у візантій-
ському суспільстві і ставила певні перешкоди для боротьби 
держави із кримінальним елементом. Відтак, в V – VI  ст. дер-
жавою були встановлені обмеження, щодо окремих видів зло-
чинів, за якими не допускалося надавати притулок, зокрема: 
убивцям, зрадникам, особам, що вчинили тяжкі правопору-
шення, спрямовані проти держави [2, с. 138].

Посівши монарший трон, імператор Юстиніан розпочав 
не лише масштабну кодифікацію римського права, а й провів 
нову церковно-судову реформу. Її сутність полягала, по-перше, 
в тому, що він визначив компетенцію церковних судів та під-
відомчих йому справ. Винятково до відання церковного суду 
віднесені три категорії справ приватно-правового характеру. 
Першу становили спори, де сторонами процесу виступали клі-
рики. До другої категорії належали справи за позовом до чен-
ців та спори між ними (Nov. 79.1)[11] Третю – охоплювали спо-
ри, що стосувалися внутрішньо-церковного життя (управління 
церковним майном, парафіяльне підпорядкування тощо). Ду-
ховні особи, незадоволені рішенням першої інстанції – єпис-
копа, могли апелювати до суду митрополита або звертатися із 
проханням перегляду справи до патріарха (Nov. 123)[11]. 

Цивільні спори, де однією стороною був клірик, а іншою 
світська особа були підсудні церковному суду. Проте, на вимо-
гу будь-якої сторони в перші десять днів від моменту відкрит-
тя провадження у справі, її розгляд можна було перенести до 
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світського суду. Якщо ж зміни підсудності не відбувалося, то 
процес продовжувався у церковному суді, а світський – лише 
виконував його рішення. Сторона, незадоволена ухваленим 
рішення, могла звернутися до світського суду для повторно-
го розгляду справи. У разі тотожності висновків судових ін-
ституцій, рішення набувало законної сили і оскарженню не 
підлягало. За умови розбіжності – сторони отримували право 
апеляції в загальному процесуальному порядку до світського 
суду (Nov. 123) [4, с 625; 11].

Другою особливістю реформи Юстиніана стало те, що решта 
спорів приватно-правового характеру мали розглядатися світ-
ським судом. У такий спосіб законодавець звузив існуючу ком-
петенцію церковних судів. Лише у тих містах чи провінціях, де 
державні ординарні суди були відсутні, позивач міг звертатися 
до суду єпископа. Зміст Новели 86 гарантував учасникам процесу 
можливість на будь-якій його стадії залучити єпископа, з метою 
уникнення упередженості з боку світського ординарного судді та 
забезпечення таким чином справедливості суду (Nov. 86) [11]

Звуження компетенції у сфері приватного судочинства не 
було безумовне. Так, за рішенням імператора або вищих провін-
ційних чиновників єпископи могли розглядати окремі цивільні 
справи, віддані до їх компетенції. Апеляційної інстанцією у та-
ких випадках був той орган державної влади, що наділив єпис-
копа відповідними судовими повноваженнями (Nov. 86) [11].

По-третє, норми 73-ї Новели імператора Юстиніана регла-
ментували підсудність кримінальних справ, вчинених духовен-
ством, та злочинів проти церкви. У таких випадках здійсню-
валося подвійне поетапне судове провадження – церковне і 
світське. Порушення справи могло відбутися як в одному, так і 
в іншому суді. Якщо справа спочатку розглядалася єпископом 
і церковний суд визнавав клірика винним, то він позбавляв під-
судного священства та накладав на нього відповідне церковне 
покарання. На наступному етапі справа передавалася до світ-
ського суду, де призначалося покарання, відповідно до діючого 
кримінального законодавства. 

У випадку порушення провадження у світському суді, то, 
визначивши міру винуватості злочинця, суддя відправляв 
проект вироку єпископу. Останній вивчав матеріали справи 
та ухвалював власне рішення. Коли єпископ знаходив підтвер-
дження винуватості особи, то вирок доповнювався церковно-
правовими санкціями. Якщо ж єпископ виносив заперечення, 
то справа передавалася на розгляд до вищої інстанції – імпе-
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ратора та патріарха, рішення яких повинно бути узгодженим 
(Nov. 73) [2, с. 139; 8, с. 465; 10, с. 87; 11]. 

По-четверте, норми Юстиніанового законодавства (Nov. 123) 
визначали правовий статус єпископів як інституту судочинства, 
який до певної міри виступав гарантом здійснення справедли-
вого правосуддя. У зв’язку з його високим правовим статусом 
йому заборонялося виступати свідком у світському криміналь-
ному процесі. Державним чиновника під загрозою штрафних 
санкції заборонялося залучати їх до судового процесу. [8 с. 465]. 

Таким чином, приписами 79, 83, 86 та 123 новел імператор 
Юстиніан суттєво звузив повноваження єпископського суду, чіт-
ко визначивши коло підсудних йому справ, тим самим провів 
розмежування компетенції світського та церковного суду [11]. 

Недосконалість окремих положень судової реформи Юсти-
ніана спонукала імператора Іраклія переглянути у 629 р. заса-
ди визначення підсудності як у цивільних, так і в кримінальних 
справах. З цього моменту в основу цивільного процесу закла-
дався принцип «actor sequitur forum rei» (слідувати за належ-
ністю відповідача). При позові мирянина до клірика справа 
мала розглядатися в церковному суді і, навпаки, приватний по-
зов клірика до світської особи розглядався світським судом [13]

Законодавство імператора Іраклія обмежило функціонуван-
ня інституту подвійної підсудності у кримінальному проце-
сі. Справи по обвинуваченню церковних кліриків та злочини 
проти церкви повинні були розглядатися лише патріархом чи 
уповноваженим на те єпископом на основі норм канонічного 
права. Компетенція світського суду по даній категорії справ 
звужувалася. Йому належали лише справи про вчинення тяж-
ких злочинів проти держави, де поряд із церковними санкція-
ми призначалося покарання світського характеру [14]. 

Існуюча система судоустрою знайшла повну підтримку імпе-
раторською Македонською династією. Проводячи системати-
зацію візантійського права, імператор Василь І залишив у силі 
в новому збірнику – Епанагозі (884 – 886 рр.) положення Кон-
ституції імператора Іраклія 629 р. у частині поділу юрисдикції 
між світськими та церковними судами [15, с. 41]. Приписи 11 
розділу Епанагоги фіксували принцип належності відповіда-
ча у цивільних справах та наділяли церковний суд відповідною 
компетенцією у всіх кримінальних справах, вчинених клірика-
ми, та у сфері злочинів проти церкви (Epan. XI. 14)

Компетенція між церковним і світським судами в чергове 
була переглянута під час проведення кодифікаційних робіт ім-
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ператором Левом VI (Мудрого). Зміни були покликані необхід-
ністю усунення законодавчих прогалин, які з’явилися в наслі-
док надмірного скорочення нормативно правового матеріалу. 
Відтак, єдиним виходом із ситуації вбачалося повернення до 
апробованого Зводу законів Юстиніана. Наслідком системати-
зації цього періоду стала поява збірника візантійського права 
під назвою «Василіки» (Царські закони) 890 р. 

Звернення до законодавчої практики минулого відобрази-
лося і на обсягах церковної юрисдикції. Так, розділ 3 Василік 
скасував існуючі норми в частині визначення підсудності, про-
дублював положення Юстиніанового законодавства щодо по-
вноважень єпископського суду в цивільних спорах і закріпив 
принцип дуалізму в кримінальному процесі.(Basil. III.1,14.37). 

Зрештою, законодавство імператора Олексія Комніна 1086 р. 
поставило крапку в даному питанні. Церковному суду надано 
повне право розглядати кримінальні справи по обвинуваченню 
духовенства та накладати як церковне покарання, так і санкції, 
що передбачалися нормами світського кримінального права. 
У випадку обвинувачення кліриками мирян і навпаки, розгляд 
справи відбувався на спільному засіданні церковного і світського 
суду. Якщо винуватим визнавався клірик, то вирок виконувався 
церковним судом, якщо мирянин – то світським [5, с. 464].

В цивільному судочинстві юрисдикція церковного суду була 
суттєво обмежена. Єпископи втратили право розгляду справ 
приватно-правового характеру. У їхньому віданні залишили-
ся справи щодо правопорушень проти християнської віри, 
церкви, злочинів проти моралі, а також шлюбно-сімейні спо-
ри (дійсність шлюбу, розлучення тощо). У Новелі імператора 
Олексія Коміна принцип розмежування судової компетенції 
зафіксований таким чином: «Справи, що стосуються душі, мо-
ралі та усі справи шлюбно-сімейного характеру повинні нале-
жати суду єпископа» [8, с. 468]. Означена норма стала аксіомою 
і була покладений в основу розмежування компетенції світ-
ського і церковного суду в подальшому. 

Отже, становлення та функціонування церковного судочин-
ства у своєму розвитку пройшло чотири етапи свого розвитку, 
зміни на кожному із яких були покликані рівнем державно-цер-
ковних відносин. Витоки інституту церковного судочинства ся-
гають періоду Римської імперії. До легалізації християнства суд 
єпископа, як інститут церковного судочинства, виконував, зде-
більшого, функції арбітра між сторонами процесу, а ухвалені 
ним рішення не мали імперативного характеру. Зміна вектору 
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державної політики у напрямку визнання християнської релігії, 
зумовила введення церковного судочинства до системи світської 
юстиції. З того часу компетенція церковних судів у приватних 
справах та у сфері кримінальної юстиції визначалася відповід-
ними законодавчими приписами монархів, а обсяг регламента-
ції залежав від внутрішньої політики Візантійської імперії.
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Постановка проблеми. Уже 
майже сто років як Церква на 
українських землях згідно із 
законодавством відокремлена 
від держави. З огляду на це 
держава та Церква не втруча-
ються у справи одна одної. Ра-
зом із тим держава змушена 
відповідно до норм Консти-
туції і законодавства захища-
ти права віруючих громадян і 
релігійних організацій, у тому 
числі й шляхом ухвалення но-
вих та внесення змін до чин-
них законопроектів та інших 
нормативно-правових актів. 

Загалом на розгляд Верхо-
вної Ради України VІІІ скликан-
ня було внесено 19 законопро-
ектів та проектів постанов, що 
регулюють ті чи інші питання 
діяльності релігійних організа-
ції і захисту релігійних прав гро-
мадян. Із них 6, тобто майже 1/3, 
стосуються захисту майнових 
прав релігійних організацій, що 
упродовж усього періоду неза-
лежності України було одним із 
найболючіших питань, яке тяг-
неться ще з нашого радянського 
минулого і пов’язане з націона-
лізацією державою культових 
споруд та майна.

Окремі питання законодав-
чого забезпечення релігійних 
прав громадян України, у тому 
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числі і майнових прав релігійних організацій, досліджували такі 
українські фахівці, як: В. Бедь, Ю. Богуцький, Л. Владиченко, С. Ми-
щак, Ю. Решетніков, У. Хаварівський та ін. Однак сучасні тенденції 
та новітні законодавчі ініціативи щодо захисту майнових прав релі-
гійних організацій потребують подальшого аналізу. Виокремлен-
ня саме майнових прав пов’язане з тим, що це питання значною 
мірою стосується повернення майна, націоналізованого у радян-
ський період, та відповідними міжнародними зобов’язаннями, які 
взяла на себе України під час вступу до Ради Європи.

Метою статті є аналіз внесених на розгляд Верховної Ради 
України VІІІ скликання законопроектів і проектів постанов, 
предметом правового регулювання яких визначено захист май-
нових прав релігійних організацій в Україні.

Як відомо, 23 квітня 1991 р. Верховна Рада тоді ще Української 
РСР ухвалила Закон «Про свободу совісті та релігійні організа-
ції» [10], який чинний і сьогодні, передбачивши частиною дру-
гою статті 17, що «культові будівлі і майно, які становлять дер-
жавну власність, передаються організаціями, на балансі яких 
вони знаходяться, у безоплатне користування або повертають-
ся у власність релігійних організацій безоплатно за рішення-
ми обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, а в Республіці Крим – Уряду Республіки Крим». 

На виконання цих положень було ухвалено ряд підзакон-
них актів, зокрема: укази Глави держави «Про заходи щодо по-
вернення релігійним організаціям культового майна» № 125 вiд 
04.03.1992 р., «Про передачу іудейським релігійним громадам 
України сувоїв Тори» № 1004/2007 вiд 24.10.2007 р., «Про невід-
кладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків 
тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії 
та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» 
№ 279/2002 від 21.03.2002 р., розпорядження Президента Украї-
ни «Про повернення релігійним організаціям культового май-
на» № 53/94-рп від 22.06.1994 р., постанова Уряду «Про передачу 
культової будівлі (кірхи) у користування німецькій євангелічно-
лютеранській релігійній громаді м. Києва» № 351 від 27.03.1996 р., 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Щодо забезпечення 
поетапного повернення релігійним організаціям культових буді-
вель, які не використовуються або використовуються не за призна-
ченням» № 290-р. від 07.05.1998 р. та ін. [3]. Із того часу релігійним 
організаціям України було повернуто у власність майже 6 тис. та 
передано у користування майже 4 тис. культових споруд [1]. Однак 
проблема повернення культових споруд і майна й досі залиша-
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ється невирішеною. Як наслідок, до Верховної Ради України не-
одноразово вносяться законопроекти, спрямовані на її врегулю-
вання та забезпечення майнових прав релігійних організацій. 

Проект Закону «Про порядок повернення у власність релігій-
них організацій культових будівель, їх комплексів» № 2002 від 
03.02.2015 р., внесений на розгляд парламенту народним депута-
том В. З. Рабіновичем [8], мав на меті врегулювання правових та 
організаційних засад повернення у власність релігійним органі-
заціям культових будівель, їх комплексів, які були націоналізо-
вані, вилучені чи іншим шляхом відчужені державою у релігій-
них організацій. Відповідно до проекту об’єкти, що перебувають 
у приватній власності й підлягають поверненню, підлягають ви-
купу у власника за рахунок коштів державного бюджету. 

Цікавими видаються норми, згідно з якими у випадках, коли 
держава або місцева територіальна громада відмовляється по-
вернути культову будівлю, комплекс культових будівель або 
зазначене нерухоме майно не підлягає поверненню відповідно 
до цього Закону, держава або місцева територіальна громада: 
1) здійснює безоплатну передачу у власність релігійної організа-
ції іншої культової будівлі, комплексу культових будівель такого 
ж виду або такої ж вартості; 2) виплачує релігійній організації 
грошову компенсацію, що дорівнює ринковій вартості культо-
вої будівлі, комплексу культових будівель; 3) здійснює ремонт 
(реставрацію) культової будівлі, комплексу культових будівель, 
які належать релігійній організації. Вибір способу компенсації 
проводиться релігійною організацією. Компенсація здійсню-
ється з урахуванням ринкової вартості культової будівлі, комп-
лексу культових будівель на час виплати компенсації у порядку 
та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Виплата 
грошової компенсації проводиться центральних органом ви-
конавчої влади у справах релігій або органом місцевого само-
врядування відповідно за рахунок коштів державного бюджету 
або місцевого бюджету протягом трьох років з дня прийняття 
рішення про виплату компенсації релігійній організації, але не 
пізніше п’яти років з дня прийняття рішення про відмову у по-
верненні культової будівлі, комплексу культових будівель. 

Однак зазначений законопроект не містив чіткого порядку 
повернення відчужених державою у релігійних організацій бу-
дівель, а натомість потребував значного техніко-юридичного та 
редакційного доопрацювання й узгодження з іншими законо-
давчими актами, на що справедливо вказало у своєму висновку 
від 11.02.2015 р. Головне науково-експертне управління Апара-
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ту Верховної Ради України. У зв’язку з цим 01.11.2016 р. законо-
проект було знято з розгляду.

Схожу мету мав і законопроект № 2392 від 17.03.2015 р., ініційо-
ваний народним депутатом України О. Б. Фельдманом [4]. Автор 
пропонував внести зміни та доповнення до статті 10 Закону Укра-
їни «Про Національний архівний фонд та архівні установи», до-
повнивши, зокрема, новою частиною, відповідно до якої релігійні 
організації набудуть право за рішеннями обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Респу-
бліці Крим – Уряду Республіки Крим, у порядку, встановленому 
Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», 
отримувати у власність культове майно, що є документами Націо-
нального архівного фонду, належить державі або територіальним 
громадам. (Такі пропозиції уже вносилися раніше законопроек-
том № 7299 від 27.10.2010 р.). Однак законопроект О. Б. Фельдмана 
й досі залишається без руху, головним чином тому, що згідно з 
висновком Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України його запропоновано відхилити як такий, 
що суперечить нормам Закону України «Про Національний архів-
ний фонд та архівні установи», зокрема його статті 10, відповідно 
до якої документи Національного архівного фонду, що належать 
державі, не можуть бути об’єктом приватизації, купівлі-продажу, 
застави або інших угод, пов’язаних з передачею права власності та 
можуть надаватися лише в тимчасове користування.

У цьому контексті варто відзначити проект Постанови Верхо-
вної Ради України № 1436 від 11.12.2014 р. «Про право власнос-
ті та право користування релігійних організацій на майно», 
внесений народним депутатом В. В. Новинським [9]. У ньо-
му, зокрема, пропонувалося встановити на рівні постанови 
Верховної Ради України, що за релігійними організаціями за-
кріплюється право, фактично безстрокового, користування 
майном, яке є власністю держави, громадських організацій 
або громадян та передане релігійним організаціям в корис-
тування на договірних засадах. Крім того, Проектом передба-
чено, що припинення права власності або права користуван-
ня майном релігійних організацій відбувається виключно за 
згодою релігійних організацій або на підставі рішення суду, 
що набрало законної сили. Водночас згідно із Висновком Комі-
тету Верховної Ради України з питань правової політики та пра-
восуддя від 27.01.2016 р. проект Постанови було визнано таким, 
що суперечить положенням Конституції України [2]. Зокрема, 
вказувалося, що відповідно до пункту 7 частини першої стат-
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ті 92 Конституції України правовий режим власності визна-
чається виключно законами України, а не постановами пар-
ламенту. Крім того, Проектом фактично встановлювалася 
презумпція добросовісності безстрокового користування 
релігійними організаціями майном, яке є власністю держа-
ви, громадських організацій або громадян. Це, у свою чергу, 
зумовлює дискримінацію за ознакою релігійних поглядів 
та призводить до порушення закріпленого Конституцією 
України принципу рівності прав і свобод, адже не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознакою релігійних переконань 
(частина друга статті 24); ніхто не може бути увільнений від 
своїх обов’язків перед державою або відмовитися від вико-
нання законів за мотивами релігійних переконань (частина 
третя статті 35); держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 
права власності, усі суб’єкти права власності рівні перед за-
коном (частина четверта статті 13). Також Проект супер-
ечив положенням статті 41 Основного Закону України, яки-
ми закріплюються засади регулювання відносин власності в 
Україні, зокрема, кожен має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути проти-
правно позбавлений права власності; примусове відчуження 
об’єктів права приватної власності може бути застосоване 
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на під-
ставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попе-
реднього і повного відшкодування їх вартості. Як наслідок, 
01.11.2016 р. проект постанови було знято з розгляду.

На окрему увагу заслуговує законопроект «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» (щодо права власності та права користування 
релігійних організацій на майно)» № 6200 від 16.03.2017 р., та-
кож ініційований народним депутатом України В. В. Новин-
ським [5]. Автор, зокрема, пропонує внести зміни до статей 17 
та 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
і встановити додаткові обмеження щодо незаконного позбавлен-
ня релігійних організацій права власності на майно, що їм нале-
жить, та права користування майном, переданим їм на законних 
підставах державою, громадськими організаціями та громадяна-
ми. Відповідно до законопроекту зміна права власності та права 
користування майном релігійних організацій можливі лише зі 
згоди релігійних організацій або на підставі відповідного рішення 
суду, що набрало законної сили. Крім того, автор пропонує змі-
нити положення ст. 17, згідно з якими «культова будівля і майно, 
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що є державною власністю, можуть передаватися у почергове ко-
ристування двом або більше релігійним громадам за їх взаємною 
згодою. За відсутності такої згоди державний орган визначає по-
рядок користування культовою будівлею і майном шляхом укла-
дення з кожною громадою окремого договору», прибравши нор-
му про можливість державного органу за відсутності згоди однієї 
зі сторін визначати порядок користування культовою будівлею і 
майном шляхом укладення з кожною громадою окремого дого-
вору. Однак така норма суперечить законодавчій практиці і є дис-
кримінаційною, а відносини власності й користування майном 
уже врегульовані в законодавстві. Станом на сьогодні зазначений 
законопроект надано народним депутатам для ознайомлення.

Окремий напрямок удосконалення законодавства стосуєть-
ся внесення змін до Податкового кодексу України. Так, із 1 січня 
2015 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 р., яким було 
запроваджено нові правила оподаткування фізичних та юридич-
них осіб – власників об’єктів житлової та/або нежитлової нерухо-
мості податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
Як наслідок, зареєстровані релігійні організації також мали спла-
чувати податок на нерухоме майно. Із метою виправлення ситуації 
вже 14.05.2015 р. було ухвалено Закон № 420-VIII «Про внесення 
зміни до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнен-
ня від оподаткування нерухомості релігійних організацій» (ініці-
атори законопроекту – народні депутати України Унгурян П. Я., 
Южаніна Н. П. та Шипко А. Ф. [7], яким підпункт 266.2.2 пункту 
266.2 статті 266 Податкового кодексу України доповнено підпунк-
том «и» такого змісту: «и) об’єкти нерухомості, що перебувають у 
власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареє-
стровано у встановленому законом порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаю-
чи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними 
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні 
тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича 
та/або господарська діяльність» не є об’єктами оподаткування. За-
вдяки цим змінам було відновлено пільговий статус релігійних ор-
ганізацій в частині оподаткування власності.

У свою чергу, Законом України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових 
організацій» від 17.07.2015 р. № 652-VIII, який набрав чинності 
13 серпня 2015 р., було встановлено нові вимоги для включення 
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таких організацій до Реєстру неприбуткових установ та організа-
цій та надання їм статусу неприбутковості, у зв’язку з чим біль-
шість із них для отримання статусу неприбутковості змушені 
внести зміни до своїх статутів (положень). При цьому, як відомо, 
згідно із чинним законодавством релігійні організації проходять 
подвійну процедуру реєстрації – у Міністерстві культури Украї-
ни, обласних, Київській міській держадміністраціях, як це і було 
раніше, а після цього – відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань» – у державного реєстратора. Процес 
перереєстрації мав бути завершений до 1 липня 2017 р. Однак до 
того часу перереєстрацію статутів у Міністерстві пройшли лише 
близько 10 % релігійних організацій. У зв’язку з цим для релі-
гійних організацій термін перереєстрації продовжено до кінця 
2017 р., але відсоток перереєстрованих релігійних організацій і 
далі залишається незначним, що призведе до їх оподаткування, 
починаючи з 2018 р., на рівні з комерційними підприємствами.

Із метою вирішення цієї проблеми групою народних депутатів 
України (29 осіб) зареєстрований у парламенті Проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо неприбут-
кового статусу релігійних організацій та включення їх до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій № 6696 від 12.07.2017 р. [6], 
яким пропонується внести зміни до розділу ХХ Перехідних поло-
жень Податкового кодексу України, передбачивши, що релігійні 
організації, які були внесені до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій на день набрання чинності Законом України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій» №652-VIII, включаються до нового Ре-
єстру неприбуткових установ та організацій автоматично. Ухвален-
ня зазначеного законопроекту дасть змогу релігійним організаціям 
і надалі безперешкодно проводити релігійну, благодійницьку й со-
ціальну діяльність відповідно до своїх статутних завдань.

Висновки. Законодавчі ініціативи, предметом правового ре-
гулювання яких є діяльність релігійних організацій, не нале-
жать до пріоритетів діяльності Верховної Ради України. Логіч-
ним поясненням цьому є те, що Церква (релігійні організації) в 
Україні відокремлена від держави. Водночас до основних функ-
цій держави належить захист прав громадян, у тому числі ві-
руючих. Складовою цих прав є майнові права релігійних орга-
нізацій, які потребують захисту на законодавчому рівні. 

Аналіз проектів законів та постанов щодо захисту майнових 
прав релігійних громад, зареєстрованих у Верховній Раді України 
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VІІІ скликання, свідчить про те, що більшість із них спрямована на 
відновлення прав релігійних громад і законодавче врегулювання 
процесу повернення культових споруд та майна, націоналізова-
них у радянський період. Певною мірою вони деталізують відпо-
відні норми Закону України «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації». Однак проаналізовані проекти або суперечать чинному 
законодавству, або мають значні техніко-юридичні помилки, що 
істотно знижує ймовірність їх ухвалення як законів. У свою чер-
гу, проекти внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
пільгового оподаткування майна релігійних організацій підготов-
лені з дотриманням необхідних вимог та користуються значною 
підтримкою серед народних депутатів України різних фракцій, 
що підвищує їх шанси на ухвалення як законів.
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Візантійський імператор 
Константин V, як і візантій-
ське іконоборство загалом, – 
не однозначні в своїй одно-
значності, що пов’язано зі 
специфікою інформації, яку 
подають історичні джерела. 
Існує усталена історіографіч-
на думка, яка акцентує свою 
увагу на тому, що джерела 
були укладені лише з однієї 
з позицій – позиції іконо-ша-
нувальників, а це обумовлює 
певну заангажованість та пе-
ребільшення (що пов’язано зі 
суб’єктивним баченням авто-
рів і тогочасними історични-
ми реаліями, які тиснули на 
укладачів наративних текс-
тів), яка підпитується тим, що 
самі тексти створені пізніше 
тих подій, які в них опису-
ються [33, p.23; 22, p. 252–253; 
36, p. 258–261]. 

Загалом різноманітним 
питанням історії візантій-
ського іконоборства при-
свячено значну кількість до-

Церковна історія

Владислав АНДРЄЄВ

КОНСТАНТИН V І ЧЕРНЕЦТВО:
АВТОРИТЕТ ІМПЕРАТОРА ТА ЦЕРКВИ

Стаття охоплює період правління 
візантійського імператора VIII ст. –
Константина V. У викладі акценту-
ється увага на тому, що протягом 
небезпечного історичного часу (друга 
половина VI – перші десятиліття 
VIII ст.) для існування Візантії, який 
характеризувався нестабільною 
життєдіяльністю та духовною 
кризою, тому відбулося розширення 
кордонів функціонування ікони – це, 
у свою чергу, було причиною посла-
блення імператорського автори-
тету та своєрідного «розчинення» 
постаті імператора як намісника 
Бога в людській уяві, оскільки ікона як 
альтернатива почала виконувати 
ті прерогативи та обов’язки, які без-
посередньо залежали від діяльності 
імператора, але не виконувалися вна-
слідок низки факторів (як то, зовніш-
ня військова загроза, яка призвела 
до зменшення територій або часта 
зміна кандидатів на імператорський 
престол). Тому одні з причин іконо-
борства – це реакція на підвищену 
функціональність ікон і відновлення 
імператорського авторитету.
У свою чергу був також порушений 
авторитет церкви, оскільки іконо-
борчий Єрейський Собор, який харак-
теризувався певною догматичною 
новизною, що привносив не харак-
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сліджень. Щодо зазначеної 
теми, важливими є дослі-
дження Леслі Брубакера [26, 
p. 1253–1254], яка відзначила, 
що з другої половини VI ст. 
ікони почали виконувати 
давньоримську функцію 
палладія та були створені 
не внаслідок діяльності лю-
дини, вони виступали осно-
вним медіатором щодо яв-
лення святих у реальному 
часі. Розширює тогочасний 
історичний background і про-
блему ікон дослідниця Аве-
ріл Камерон [29, p. 33–35], 
яка відмічає зміну сприй-
няття імператора, що харак-
теризувалася більшою релі-
гійністю (характерна фраза 
дослідниці, яка декларує 
цю зміну: «…імператор був 
залученим у «уявний (або 
розумовий, мислячий) світ» 
своїх людей (підданих)»), а 
тому – усі ці особливі ознаки 
ікони та загальний історич-
ний background другої поло-
вини VI ст. – перших десяти-
літь VIII ст., обумовлювали 
підвищення важливості іко-
ни у людському сприйнятті 
божественного.

На думку ж Л. Барнарда 
[23, p. 13–29] і М. Віттоу [45, 
p. 143–144], однією з при-
чин першого періоду ві-
зантійського іконоборства 
сирійської династії було від-
новлення імператорського 
авторитету. Цей висновок 
дослідники синтезували на 

терну для церкви динаміку, оскільки 
догматичний фундамент вимагав 
статичності, яка б підтверджува-
лась від Собору до Собору, а тому б 
гарантувалась істина положень та 
дефініцій. Тому реакція, яка розгорну-
лась протягом II-го Нікейського Со-
бору, – це вимушена реакція, яка мала 
за мету – скасування прецеденту 
майбутніх питань щодо істинності 
догматичних положень. 
Відповідь статті на питання щодо 
чернечої імператорської політики, 
яку наративні джерела описують 
таким словом, як гоніння, надає 
таку, що основна причина гонінь – 
політична, але ці випадки були оди-
ничними та не частотними (лише 
починаючи з 60-х рр.), тому має місце 
бути джерельне перебільшення в 
проблемі масової опозиції чернецтва 
імператору. 
Ключові слова: Константин V, іко-
ноборство, ікона та сприйняття 
імператора, авторитет імперато-
ра, культ імператора, авторитет 
церкви, імператор і ченці.

_____

Vladyslav ANDREEV

CONSTANTINE V
AND MONASTICISM:
THE AUTHORITY
OF AN EMPEROR
AND THE CHURCH
The article covers the period of the 
Byzantine emperor’s rule of the 8th – 
Constantine V. The statement focuses 
on the fact that during the dangerous 
historical background (second half of 
the 6th – the first decades of the 8th 
century) for the existence of Byzantium, 
which was characterizing by unstable 
life and spiritual crisis, there was 
an expansion of the borders of the 
functioning potential of the icon – this, 
in the turn was the reason for the 
weakening of the imperial authority 



213

Церковна історія

підставі того, що джерела 
(як то, наративні та речові – 
нумізматика) демонструють 
розвинення культу та симво-
ліки, яка стосується імпера-
торської постаті.

Що ж до чернечого гонін-
ня Константина V, напри-
клад Д. Галдон [27, p. 197–
199; 34, p. 43–44], на основі 
джерелознавчого аналізу 
притримується критичної 
думки та пояснює це тим, 
що чернеча опозиція – це ре-
зультат висвітлення джерел, 
які належать представникам 
іконо-шанування, а тому ця 
проблема є суб’єктивним 
перебільшенням укладачів 
історичних джерел. Недолі-
ком цієї позиції є те, що руй-
нується можливість лише 
припустити чернечі гоніння 
задля того, щоб проаналізу-
вати та зрозуміти причини 
того, чому Отці іконо-шану-
вання конструювали події 
саме таким чином.

Ґрунтовна та критична ін-
терпретація джерел прове-
дена у дослідженні С. Ґеро 
[32, p. 111–139]. Це дослі-
дження характеризується 
насамперед тим, що подає і 
розкриває сенс того або ін-
шого джерельного зазначен-
ня. Дослідник резонно зазна-
чає, що немає підстав, щоб 
пов’язувати іконоборство та 
окрему імператорську по-
літику щодо ченців. Карлін-
Гейтер [39, p. 157–158] під-

and the extraordinary «dissolution» 
of the figure of the emperor as the 
viceroy of God in human imagination, 
since the icon as an alternative has 
had been realizing prerogatives and 
duties, which directly had depended 
on the activities of the emperor, but 
unfortunately did not carried out due 
to a number of factors (such as the 
external military threat that led to the 
reduction of territories or the frequency 
change of candidates for the imperial 
throne). Therefore, among of the causes 
of iconoclasm were reaction to the 
increased functionality of icons and the 
restoration of imperial authority.
In turn, the authority of the church was 
also violated because the Council of the 
iconoclasm, which characterized by a 
certain dogmatic novelty, introduced 
a dynamic that was not feature 
of the church, since the dogmatic 
foundation required statics, which 
would be confirmed from the Council 
to the Council, and thus the truth of 
the provisions and definitions would 
be guaranteed. Therefore, the reaction 
that unfolded during the Second Council 
of Nicaea was a compulsory reaction 
aimed at abolishing the precedent of 
future questions regarding the truth of 
dogmatic definitions.
The answer to the question about 
the monastic imperial policy, which 
narrative sources describe in a word 
like persecution, provides that the main 
reason for persecution is political, 
but these cases were single and non-
frequent (only from the 60’s VIII 
century), therefore is existing the factor 
of the exaggeration of the sources in the 
problem of the mass opposition of the 
monks to the emperor.
Keywords: Constantine V, iconoclasm, 
icon and perception of the emperor, 
imperial authority, cult of the emperor, 
authority of the church, emperor and 
monks.



214

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

креслює, що всі кроки щодо ченців – це насамперед ті, що 
мали політичне підґрунтя, яке виявляло чернечу опозицію. 
Незважаючи на те, що дослідниця використовувала сильні та 
правильні аргументи щодо окреслення чернечих прав, які де-
монструє Еклога, дуже важко прослідкувати їх історичну ре-
альність на підставі доказів інших джерел. 

Г. Острогорський [20, c. 35–48], І. Андреєв [14, с. 45], А. 
Стрезова [44, p. 87–106] та Б. Ладнер [41, p. 3–36] висвітлюють 
христологічну аргументацію та інтерпретацію Отців Церкви 
іконо-шанування, що також надає можливість прослідкува-
ти й позицію іконоборців щодо ікон, оскільки Отці фіксува-
ли їх тези в своїх викладах задля того, щоб їх критикувати та 
спростовувати.

Оригінальний підхід щодо сутності іконоборства пропону-
ють Д. Бьюрі [28, p. 466–468] та П. Ханаріс [31, p. 66–67]. До-
слідники вбачають причину окремих гонінь у тому, що була 
присутня демографічна проблема, коли монастирі виступали 
тим місцем, яке «поглинало» людей, а тому вони не могли ви-
користовуватися в державних цілях. Проблемою цього доказу 
є те, що він занадто масивний і титанічний, а тому вимагає 
конкретних статистичних доказів, які висвітлюють динаміку 
змін у економічній, військовій і соціальній сфері – це виявляє 
відсутність фундаменту в аргументі. 

Таким чином, питання іконоборства, його причин, проявів 
у певних сферах життя імперії порушується у працях багатьох 
істориків, як загального, так і спеціального характеру. Однак, 
насамперед через певну чи то конфесійну, чи політичну заан-
гажованість, ціла низка аспектів з історії іконоборства залиша-
ється мало вивченою.

Складність дослідження питань, пов’язаних з іконоборчим 
рухом, насамперед полягає у походженні основних (наратив-
них) джерел з-під пера іконо-шанувальників, що лише мето-
дами ґрунтовної джерелознавчої критики можливо отримати 
інформацію про заходи і задуми власне іконоборців. Відтак 
важливим є залучення інших – неписемних джерел, що дає 
змогу як уточнити, так і доповнити повідомлення писемних.

Одними з основних наративних джерел, які подають опис по-
дій періоду правління імператора Константина V (741–775 рр.), 
є Хронографія Теофана [2, c. 292–329; 8, c. 91–135] та «Коротка 
Історія» патріарха Никифора [3, c. 349–387]. Ці джерела висвіт-
люють події з позиції іконо-шанувальників, оскільки в тих мо-
ментах, коли зачіпається постать Константина V або його цер-
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ковна діяльність, то окреслення відбувається в різко-негативних 
фарбах з емоційною насиченістю слів. Загалом джерела одне 
одного доповнюють, що пов’язано з загальними вихідними 
джерелами, хоча автори й намагаються по-своєму висвітлюва-
ти події [7, p. 168–172].

Відштовхуючись від порушеної у статті проблеми – авто-
ритету імператора та церкви, з чим безпосередньо пов’язана 
церковна політика Костянтина V, а саме політика щодо мо-
нахів, – основними актовими джерелами виступають Діяння 
та Постанови II Нікейського Собору 787 р. [1, c. 32–332], який 
мав за мету анулювати рішення Єрейського Собору 754 р. 
Джерела дають можливість, по-перше, проаналізувати дефі-
ніції та постанови Собору 754 р., які були задекларовані для 
того, щоб їх аргументувати та в подальшому спростувати, а 
тому є передумови зафіксувати позицію іконоборців у питан-
ні щодо ікон, по-друге, простежити реакцію Церкви, яку тоді 
представляли Отці іконо-шанування та синтезувати висновки 
щодо того, який ефект мав у собі Собор 754 р. щодо догматич-
ного фундаменту Церкви.

Іншим важливим актовим джерелом є Еклога [6, c. 39–76] – 
законодавчий звід, який був укладений у 726 р. за імперато-
ра Лева III, але вже тоді, коли Константин V був ко-регентом 
[18, c. 153–163] і в якому присутні законодавчі положення, які 
стосуються кліру, а також інтерпретації імператорської влади.

Наступним джерелом, яке виступає одним із основних у 
процесі виокремлення аргументів, є нумізматика. Позаяк зо-
браження на монетах – це результат інтенцій, які відходили 
від престолу імператора, монети є декларацією влади та ви-
являють той посил, який у них вкладали імператори сирій-
ської династії. Таким чином, попри те, що кількісно джерель-
на база не є значною, вона дає змогу розглянути порушені у 
статті питання.

Власне іконоборчому періоду передували важливі зміни як у 
внутрішньому житті імперії, так і в зовнішньому світі. Почина-
ючи з другої половини VI ст. Візантія увійшла в нову фазу вза-
ємин із навколишніми спільнотами та державними утворення-
ми. Упродовж зазначеного періоду часу відбулися кардинальні 
зовнішньополітичні зміни, які мали в собі кінцевий результат. 
Результат, який не був позитивним для Візантії. 

Після смерті Юстиніана Великого (565 р.) почалися взаєми-
ни з нестабільною та військово-небезпечною кочовою спільно-
тою – аварами, які самостійно або разом із традиційним візан-



216

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

тійським суперником Персією здійснювали постійний тиск на 
імперію з півночі та моря. 

Аварів змінили на своєму місці прото-болгари, які створи-
ли на колишніх північних і придунайських територіях Візантії 
власну державу (681 р.), але основна небезпека явила себе в пер-
шій половині VII ст., яка була причиною втрати основних і най-
цінніших територій імперії: Сирії, Палестини, Месопотамії, 
Єгипту, північної Африки. Цією небезпекою була нова світова 
релігія – Іслам із арабами на чолі. Усе це доповнювалося тим, 
що упродовж 695–717 рр. на візантійському престолі змінюва-
ли один одного шість імператорів [38, p. 15]. 

Таким чином, можна зазначити, що Візантія упродовж дру-
гої половини VI ст. та перших десятиліть VIII ст. перебувала 
у важкому та вкрай нестабільному стані, гострота якого по-
силювалась тим, що це був удар не лише по територіальному 
та ресурсному потенціалу імперії загалом, але й тиск цих зо-
внішніх чинників і небезпек на уяву та світосприйняття того-
часних ромеїв. 

Для християн той факт, що Бог увійшов і прийняв матеріаль-
ний стан, себто став ідеальною (мається на увазі безгрішною) 
Бого-людиною, був причиною певного поєднання небесного з 
земним і початком есхатологічного процесу, тобто Царство Не-
бесне вже існує, але через своє відображення – через свій образ, 
себто імперію [15, c. 133–138]. 

У праці, приписуваній Юстиніану Великому, читаємо: «…що 
ніхто інший, окрім усіх християн, не зможе розкрити милосердя 
Боже тому, що всі християни спільно, однодушно живуть за-
гальною непорочною вірою. І ніхто не може бути відділений 
від Єдності» [11, p. 994], – цей момент яскраво виявляє та під-
креслює те, що християни (ромеї) обрані Богом, а тому імперія 
існує лише через (як безпосередня ланка між) них, оскільки, 
«ніхто інший, окрім усіх християн, не зможе розкрити милосердя 
Боже» – це обумовлює особливу самоідентифікацію. 

Період, що безпосередньо передував іконоборству, – це час 
неспокою, який відбився в першу чергу на світосприйнятті. 
Постало конкретне питання щодо існування імперії, а з цьо-
го випливає логічна ланцюгова реакція: зовнішня небезпека, 
яка загрожувала існуванню імперії, – це причина не лише не-
стабільної матеріальної життєдіяльності, але й духовної кри-
зи, оскільки виявляла відсутність божественного промислу на 
стороні обраних християн – ромеїв, а тому – це надавало впев-
неності в тому, що, якщо Царство Небесне на землі більше не 
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існуватиме, то це є прямим предикатом того, що незабаром 
настане кінець світу [25, p. 326–327]1.

Таким чином людина (ромей) почала шукати інший шлях 
і джерело виявлення божественної вітальності, щоб відновити 
впевненість у тому, що Бог на її стороні. Цим джерелом стала 
ікона. З другої половини VI ст. ікона почала виходити на аб-
солютно інший якісний рівень функціональності в уяві людей, 
який характеризувався тим, що: по-перше і найголовніше для 
порушеної проблеми, ікона почала виконувати давньоримську 
функцію палладія [40, c. 109–112], себто захисника як армії, так і 
міста зокрема2; по-друге, ікона та її прототип злилися в уяві лю-
дини, тому підвищилася важливість ікони в явленні чудес, коли 

1 Кричущий рік Хронографії Теофана – це л. м. 6255, х. р. 755 (763–764 рр.), коли 
автор описує: «великий і жахливий холод (в усіх напрямах світу)», який був причиною 
замерзання вод, утворення льоду, який: «… Божим повелінням розділився на шматки» 
та: «вдарилась (перша крижина) об східці Акрополіса і розтрощила їх. Друга, величез-
на, вдарилась об стіну, так що за стіною й будинки затряслися». Після цього жахли-
вого холоду відбувся масовий зорепад, на який люди дивилися та «припускали закін-
чення існуючого століття», а після зорепаду була жахлива спека, яка була причиною 
пересихань джерел із водою [2, c. 317–318; 8, p.123–124]. Але, з суб’єктивної точки зору 
здається, що ці описи, які характеризуються перебільшенням, що перестрибують від 
однієї крайності до іншої та мають більш повчальний характер для того (а це поло-
ження можна підтвердити тим, що в Короткій Історії Патріарха Никифора є опис 
лише про жахливий холод [3, c. 378]), щоб з позиції Отця іконо-шанування описати 
реакцію та кару Бога за те, що сталося в л. м. 6238, р. х. 738 (746–747 рр.), коли «заразна 
смерть, почалась від Сицилії до Калабрії, подібно спустошливій пожежі проникла в 
Моновазію та прилеглі острови… карала нечестивого Константина і відвертала його від 
шаленства проти святих церков і високоповажних ікон… гнів Божий нещадно знищував 
жителів не лише в місті (Константинополь), але й в усіх околицях його … Коли кожний 
дім постраждав від такого нещастя за винищення святих ікон, виробленого урядом…» [2, 
c. 309–310; 3, c. 376; 8, p. 112–113]. Але пікантність та особливість цієї ситуації полягає в 
тому, що є інше пояснення цих катаклізмів, що це кара Бога за неправильне шануван-
ня ікон і насправді в цього є джерельне підґрунтя, яке розкривається в реакції Лева III 
на землетрус: «котрий, тлумачачи в свою користь гнів Божий, створив найбезсоромнішу 
війну проти святих і високоповажних ікон» [2, c.296; 8, p. 97; 3, c.374; 35]. Незважаючи на 
дуалізм позицій у цьому питанні, важливим є підкреслення тиску зовнішньої небез-
пеки та катаклізмів на уяву людей. 

2 Яскравим історико-джерельним доказом виступає фрагмент із другої книги 
Теофілакта Симокатти, коли він описував перський військовий похід імператора 
Філіппіка (711–713 рр.) та в момент перед початком бою: «Філіппік велів винести образ 
Бого-людини, про який здавна до справжнього часу йде мова, ніби створений він Божим 
промислом… і шанується як богорівний дар Господній; оригіналу його ромеї поклоняються 
з трепетом, як загадковій святині» [5, c. 49]. Інший яскравий приклад наведений у 
Хронографії Теофана, який датується під л. м. 6113, р. х. 613 (622–623 рр.), коли імператор 
Іраклій готувавсь до військового походу супроти персів: «…цар з Нерукотворним образом 
у руках, який залишений для нас Самим Словом без писання», а після переможної битви: 
«Римляни підняли свої руки до небес, дякували Богу та одноголосно з царем, доблесним 
ватажком (лідером), молилися» [2, c. 246–247; 13, c. 14–15]; зрозуміло, що автор, монах, 
схвалює побожність імператора та його шанування ікон, але проблема полягає в тому, 
що імператор – це передусім намісник Божий, аніж раб Божий. 
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люди через ікону бачили святих у реальному часі [26, c. 1215–
1254]. Тому можна зазначати, що підвищилась функціональ-
ність святих ікон, які були одним із основних альтернативних 
джерел, які виявляли божественну присутність та використову-
валися не лише в приватному використанні [41, c. 50–51]. Ікони 
почали виконувати не лише духовні, себто ментальні функції, 
а й матеріально-фізичні тут-зараз, ба більше, саме ті функції, 
які безпосередньо залежать від імператора, а саме – захист [21, 
c. 132–133; 17, c. 38–58]. 

Відбувся зсув. Як зазначає Аверіл Кемерон: «…тепер імпе-
ратор більш послідовно розглядається як раб Божий, рідше як 
спадкоємець Августа» [29, c. 5–35] – цю тезу дослідниця синте-
зувала після того, коли за відсутності імператора Іраклія (на 
той момент він перебував на перській воєнній кампанії) від-
булася аварська облога Константинополя, яку «силою та допо-
могою Божою, і заступництвом пречистої Богоматері Діви» [2, 
c. 235–236; 8, c. 22–23], «божественна сила несподівано їх зни-
щила» [3, c. 356], але важливо те, як імператора зустріли люди 
Константинополя після переможного походу: «… народ відда-
вав подячні гімни Богу», а не імператору. 

Незважаючи на це, Отці Церкви фундаментально та визна-
чено пояснювали те, чим є ікона для Церкви та віруючого, – це 
підтвердження Божого Втілення в Ісусі Христі, підтверджен-
ням того, що Бог тілом уподібнився до людини, ікона – це сим-
вол пам’яті діянь Христа заради людини [20, c. 35–48]; Бог ви-
користовує ікони задля єднання з людиною та демонстрації 
божественної присутності [14, c. 45]; ікони Святих Отців вико-
нували профілактично-виховну функцію, які нагадували ми-
рянину праведний шлях до Бога, який був пройдений святим 
[25, c. 324]; Отці Церкви брали за основу елліністичне минуле 
(так званий візантійський неоплатонізм) у розрізненні ікони 
та ідолу, тому пояснювали, що ікона – це матеріалістична ідея, 
символ, який допомагає на уявному рівні людини встановити 
контакт із прототипом, себто трансцендентною сутністю ікони 
[44, p. 93], таким чином демонструючи пам’ять та честь прото-
типу [41, p. 3], а тому – усі ці тези – це можливість задля того, 
щоб створювати образ (не прототип) віри – ікону, через яку до-
сягається сутність. 

Слабкі сторони аргументації полягають у тому, що: по-
перше, фундаментальні та ґрунтовні пояснення формували 
дуже освічені та обізнані Отці богослов’я, а тому це не може 
бути предикатом того, що люди в тогочасній небезпеці розу-
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міли саме в таких конкретних категоріях правильну практику 
шанування ікон, по-друге, іконоборство – це причина реакції 
Отців іконо-шанування, яка характеризувалася інтенсивним 
процесом розвитку христологічної аргументації ікон і подаль-
шого перегляду попередніх богословських праць, а тому – це 
виявляє відсутність визначеної, догматично детермінованої, 
конкретно окресленої оболонки шанування ікон (як то, ви-
користовуючи аргумент Василія Великого (IV ст.) про те, що 
шана, яка надається іконі, передусім направлена до його про-
тотипу [12, p. 149] – це положення Василій Великий використо-
вував тоді, коли мав на увазі імператорську ікону [26, p. 1226]).

Відштовхуючись від вище викладеного, можна зробити 
такий висновок, що починаючи з другої половини VI ст. і до 
перших десятиліть VIII ст. Візантія перебувала у небезпечно-
му становищі, який загрожував її подальшому існуванню, – це 
обумовлювало тиск, який мав негативний ефект на світосприй-
нятті людини та був причиною духовної кризи. На цій підставі 
почався процес пошуку альтернативних джерел божественно-
го виявлення, яким стала ікона – це змінило ментальне сприй-
няття постаті імператора, з яким безпосередньо пов’язаний 
його авторитет. Так як імператорська діяльність не характери-
зувалася стабільною успішністю, а тому з його боку не гаранту-
валася безпека суб’єктів імперії – це було причиною того, що 
підвищилася важливість ікони, яка замінила функції імперато-
ра в уяві людини, а тому все частіше виступала захисником від 
загроз і провідником між людиною та божественним. 

Отже, одна з основних причин іконоборства – це реакція 
на підвищену функціональність ікон і відновлення імператор-
ського авторитету шляхом гарантування того, що божествен-
не реалізується через імператора як намісника Бога на землі, 
а не через інші провідники (ікону) [23, p. 15–29; 45, p. 143–144], 
а тому відбувалося декларування імператорського авторитету 
та культу через символіку імператорської тематики, яку можна 
прослідкувати на нумізматичному матеріалі.

Відтак, звернемось до соліда Константина V, який зображу-
вав: «аверс: погрудне зображення Лева, у короні з хрестом і в 
мантії, застібнутій біля правого плеча фібулою з трьома жем-
чужними привісками. У правій піднятій руці – напрестольний 
хрест; у лівій, прижатій до грудей, – маппа (напис: = Dominus 
Leos perpetuus augustus; multos annos!); реверс: зображення Кон-
стантина, в усьому подібного до батька (напис: = Dominus noster 
Constantinus)» [4, c. 949]. Інший солід виглядає таким чином: 
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«аверс: погрудне зображення бородатого імператора в короні з 
хрестом і в плащі, а в лівій прижатій до грудей, – маппа; реверс: 
Хрест на Голготі на чотирьох ступенях знизу» [4, c. 952]. На-
ступний солід: «аверс: погрудне зображення імператора з хрес-
том і в лороні; у правій руці – напрестольний хрест; реверс: 
поясні фігури бородатого Константина та безбородого Лева в 
коронах з хрестом і плащах; у полі між головами невеликий 
хрест (напис: = Constantinos et Leon o neos)» [4, c. 956].

Задля того, щоб зафіксувати спільну тенденцію монет, варто 
залучити зображення солідів батька Константина V – Лева III, 
на яких: «аверс: погрудне зображення імператора, у низькому 
вінці з хрестом і в лороні; у правій піднятій руці, – консульська 
маппа, а в лівій – сфера з хрестом (напис: = Dominus Leonus 
perpetuus augustus); реверс: Хрест на Голготі на чотирьох сту-
пенях (напис: = Victoria Augusti та числова буква I) [4, c. 921], а 
також інший солід: «погрудне зображення з коротко постри-
женою бородою та маленькими вусами, умовного типу; в коро-
ні з хрестом і в плащі, застібнутого біля правого плеча фібулою 
з трьома жемчужними привісками; у правій руці сфера з хрес-
том, а в лівій прижатій до грудей, – маппа (напис: = Dominus 
noster Leon perpetuus augustus; multus sc. annos); реверс: погруд-
не зображення Константина, в усьому подібного до батька, з 
тією різницею, що він представлений зовсім юним, без бороди 
та вусів (напис: = Dominus noster Constantinos)» [4, c. 932].

Як відомо, монети та те, що на них зображено, – це безпо-
середня демонстрація імператорської влади. Присутня спіль-
на тенденція монет династії Лева та Константина, яку продо-
вжували наступники династії: коли Лев III зробив ко-регентом 
свого сина Константина V, то він автоматично з’являється на 
реверсі монет. Ідентична ситуація з Константином V, коли він 
зробив ко-регентом свого сина Лева IV, то він також з’являється 
на реверсі монет – усі ці характеристики – це відмінні риси мо-
нет сирійської династії [9, c. 152–153]. Таким чином імператори 
демонстрували стабільність сирійської династії на відміну від 
того, що їм передувало. Успішний імператор, який карбував 
свого сина на реверсі монет, гарантував своїм авторитетом і 
ім’ям те, що його син продовжуватиме справу батька. 

Подібним до нумізматичного «посилу» є перший абзац 
Еклоги: «Вибрані закони – Еклога, складені в скороченні Левом 
і Константином, мудрими та благочестивими імператорами… 
І так як Він (Бог) вручив нам імператорську владу, така була Його 
воля, Він приніс цим доказ нашої любові до Нього, поєднаної зі стра-
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хом… ми вважаємо, що нічим не можемо віддати Богу належ-
не швидше та краще, аніж управлінням довіреними Ним нам 
людьми…» [6, c. 41]. Тому можна простежити, що сирійські ім-
ператори звично підкреслюють та підносять на широкий загал 
свою владу так, що її джерело – це Бог. Тобто в земному царстві 
(Візантії), яке є реалізацією тут-зараз Царства Божого, повинен 
володарювати обраний Богом намісник, який виконує Його 
волю – це підкреслення влади та авторитету імператора, яка не 
має на землі аналогів і є беззаперечною. 

Інша характерна риса – це те, що на кожній із монет зобра-
жений хрест, і на те є конструктивна причина та конкретний 
посил. Хрест є одним із фундаментальних імператорських 
символів перемоги [19, c. 50–58], що є прямим покликанням 
на Константина Великого [43, c. 171–175], оскільки саме за ім-
ператора Константина хрест почав асоціюватися з перемо-
гою. Як відомо, під час молитви Константину на небі Богом 
був посланий знак із хрестом, який мав надпис: «Huc vinte! 
(володарюй цим)», а після того, коли Константин почав сум-
ніватися в достовірності знака, тоді Бог з’явився йому уві сні і 
сказав зробити подобу того знака та використовувати його в 
захисті супроти ворогів, а це явище, чудо, пояснювали тим, 
що Константин бачив символ перемоги над Смертю, а цей 
символ перемоги дав йому Бог [10, c. 942–948]. Тому численне 
зображення хреста дає підстави стверджувати, що таким чи-
ном покликаючись на Константина Великого, сирійські імпе-
ратори декларували свою перемогу, гарантуючи, що божест-
венне Провидіння реалізується через них. 

Торкаючись же церковного питання, а особливо світської, імпе-
раторської політики щодо церкви та кліру, то одразу потрапляємо 
в дуже поляризоване середовище. Тому дуже важко відсторонено 
проаналізувати проблему та синтезувати якісні, дослідницькі ви-
сновки. Тому природно, що основним джерелом для вирішення 
цього питання є діяння II Нікейського Собору 787 р.

Насамперед варто відмітити, що Єрейський Собор – це пев-
на новизна, яка спростовує конкретне богословське питання – 
питання ікон: «Якщо хто-небудь з цього часу наважиться вла-
штувати ікону, або покланятися їй, або поставить у церкві, або 
у власному будинку, або приховуватиме її, такий, якщо буде це 
єпископ, або пресвітер, або диякон, то буде усунутий, а якщо 
монах або мирянин, то нехай буде відданий анатемі, і нехай 
буде винен він перед царськими законами; так як він против-
ник Божих розпоряджень та ворог догматів отців» [1, c. 262]. 
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Апріорі іконоборство мало в собі фактор парадоксу, оскіль-
ки в цьому питанні неможливо було досягнути конструктив-
ного консенсусу, бо для кожної сторони існувала своя істина: 
іконоборство – це реакція на історичну реальність та підвище-
ну функціональність ікон у соціуму, яка безпосередньо відбива-
лася на сприйнятті постаті імператора як Бого-обраного наміс-
ника, а для іконо-шанування – це пряме зазіхання зла в Церкву, 
тому кожна сторона виступала проти свого «диявола». «Дия-
вол» іконоборства – це ікона, яка є причиною гніву Божого (від-
верто кажучи – ця теза підтримувалася людьми тому, що це 
стверджували успішні сирійські імператори, які в певному сен-
сі відновили людську впевненість у тому, що через імператора 
демонструється божественність, що вони підтвердили своїми 
перемогами над ворогами (відомо, що Константин V був успіш-
ним у воєнній справі) [30, p. 33], а тому те, що маніфестують 
імператори, – істина [39, p. 153], по-друге, цікаво, що II Нікей-
ський Собор відбувся лише з другої спроби, оскільки: «Патрі-
арх Тарасій: …у минулому році у перший день місяця серпня, 
у Богом захищеному та царственому місті, при відкритті, під 
нашим головуванням, Собору в чесному храмі труб святого 
Духа, у храмі святих і славних апостолів, прийшов у сум’яття 
численний натовп, наповнений гніву та жовчі, і хотів накласти на 
нас руки;…, що в союзі з натовпом були й деякі з єпископів…» [1, 
c. 36–37]. Конкретний момент, коли скликаний імператором 
Собор був припинений у результаті тиску з боку жителів Кон-
стантинополя та єпископів, що є досить важливим і яскравим 
доказом того, що була присутня підтримка іконоборства. На-
томість для іконо-шанувальників «диявол» – це іконоборство, 
але незважаючи на це потрібно розуміти найважливіше в цій 
конкуренції, що не було однозначно «чорного» – іконо-борці, 
«білого» – іконо-шанувальники. 

Постає питання: яким чином іконоборчий Собор пов’язаний 
із авторитетом церкви? 

Звернемось до джерел:
«…вони старалися нав’язати (це найменування – ідолопо-

клонство) царському священству, і народу святому, одягнув-
шись во Христа та благодаттю Його звільненому від ідолів і по-
збувшись від омани їх» [1, c. 207].

Цей зазначений момент дає можливість стверджувати, що 
тогочасні Отці іконо-шанування не уявляли собі того, що люди 
взагалі могли займатися ідолопоклонством, оскільки Бог-Ісус 
втілився в людину задля того, щоб врятувати людство, Він по-
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збавив їх від усіх упереджень, тому не могло існувати того, від 
чого позбавив Бог.

«Яким також чином він сьомий (про Собор Єрейський), коли 
він не погоджується з шістьма перш нього бувшими Святими 
та Вселенськими Соборами? Що вважається сьомим, то повинно 
витікати з того, що відбувалося раніше» [1, c. 208].

Зрозуміло, що в зазначеному моменті є перебільшення, 
оскільки Єрейський Собор не відміняв постанов шести попе-
редніх Соборів і його постанови характеризуються тим, що 
відносяться до конкретного та дуже вузького за своїм характе-
ром питання – питання щодо ікон, ба більше, ті дефініції, які 
відносилися до одних із фундаментальних і найбільш обгово-
рюваних упродовж історії візантійського богослов’я символів 
християнської віри – субстанції, себто сутностей Святої Трійці 
та акту Божого Втілення, були в узгодженні з попередніми кри-
теріями інтерпретації [16, c. 529–530]. За ікону на Єрейському 
Соборі було визнано акт Євхаристії, тому: «Готуючись добро-
вільно надати себе пріснопам’ятній і життєдайній смерті Сво-
їй, Він взяв хліб, благословив, виказав подяку, переломив, і нада-
ючи, сказав: приймайте, споживайте… на відпущення гріхів… 
Це є тіло Моє (Матф. 26. 26 і 28). Таким же чином, віддаючи 
чашу, Він сказав: «Це є кров Моя (Матф. 26, 28), це творіть про 
Мій спогад»… Тому ось що служить іконою (образом) життє-
дайної плоті Його!» [1, c. 231–232].

Але момент спростування того, що Єрейський Собор – Сьо-
мий Собор цінний тим, що для Церкви важливо те, щоб від 
одного до іншого Собору підтверджувався її догматичний фун-
дамент, гарантувалась його істинність та правильність. Тому 
реакція на іконоборчий Собор – це вимушена реакція, оскільки 
підривався авторитет Церкви та її догматів. Якби іконоборчий 
Собор був визнаним, то Церква повинна була визнати свою по-
милку, а це є прямий прецедент і передумови для того, щоб ви-
никали інші питання про догматичні помилки, які знищують 
цілісність та авторитетність Церкви, ба більше, важливішим є 
те, що люди почнуть сумніватися в її істинності, а тому Отці 
зазначають, що в Церкві помилки не можливі, оскільки: «… в 
Церкві нічого не робиться крім Нього», тобто нереальним є те, 
що Бог у чомусь міг помилитися. 

Відштовхуючись від окресленого церковного питання, по-
трібно зафіксувати та пояснити те, чому, власне кажучи, на-
ративні історичні джерела (як то, Хронографія Теофана або 
Коротка Історія Никифора Патріарха) настільки радикальні в 
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окресленні постаті Константина V. Леслі Брубакер відзначає, 
що описання в Хронографії Теофана та Житії Стафана Нового 
того, як імператор Лев III наказав зняти ікону Господа з мід-
них імператорських воріт, відрізняється тим, що у Теофана на 
це відреагували (вбивством виконавців імператорського нака-
зу): «жителі царського граду, … » [2, c. 296; 8, p. 97], а у Житії: «ві-
руючі (побожні) жінки» [13, p. 1086], тому дослідник зазначає, 
що авторам важливо було показати опозицію імператору від 
тих людей, які уособлювали собою поборників і захисників 
правди та яких вони самі, власне, і представляли (Стефан – 
аскетичний, побожний монах, а Теофан – монах із заможної 
родини), тобто ці моменти в текстах призначені для різної 
авдиторії людей [25, p. 328–329]. З цього випливає пояснення 
того, чому виклад безкомпромісний щодо церковної політики 
Константина V, оскільки укладачам було важливо продемон-
струвати для сучасних їм авдиторій правду (яка характеризу-
валася суб’єктивністю та тогочасним історичним дискурсом), 
важливо було висвітлити, що іконоборці – це не істина, щоб 
на підставі досвіду показати (зрозуміло, що досвід – це кон-
струкція авторів), що Бог карав (як то, на прикладі того, яким 
чином Теофан пояснював природні катаклізми: «Коли кожний 
дім постраждав від такого нещастя за винищення святих ікон, ви-
робленого урядом» [2, c. 296; 8, p. 97]), за не дотримання цер-
ковної догматики (шанування ікон), що Бог на стороні лише 
побожних і благочестивих людей, які шанують ікони3. Отже, 
цим риторичним і повчальним прийомом автори «висушува-
ли», позбавляли та відділяли «правильне» та «неправильне», 
щоб абсолютно унеможливити будь-які інтенції повернення 
до іконоборчого шляху та остаточно відділити іконоборство 
як не характерне та потойбічне.

Повертаючись до Константина V, то перше слово, яке одразу 
асоціюється з його постаттю, – гоніння. Гоніння щодо ченців і 
монастирів. І тут дуже важко більш-менш адекватно дослідити 
проблему, оскільки (як зазначалося у вступній частині статті) 
джерела укладені лише з однієї сторони. Проте сучасна історі-
ографія вже піддає сумніву те, чи відбувалися взагалі ці гонін-
ня, та пояснює ці описи тим, що це продукт авторів пізнішого 
часу [34, c. 43–44; 35; 27, c. 196–199]. 

3 У моменті, коли Теофан описує те, як Константин V звелів викинути у море 
мощі св. Єфимії (що, до речі, сталося не за Константина V, а за його батька Лева III 
[33, p. 27]), які Божим заступництвом оберігалися в морі, і лише за «..благочестивих 
царів Константина та Ірини … вони знову з відповідною честю перенесені в свій 
храм» [2, c. 322; 8, p. 128]. 
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У цьому питанні джерела дуже парадоксальні, – це розкри-
вається в тих моментах, коли йдеться про церковну політику 
Константина V, яка дуже сильно критикується, однак зовсім 
інший імператор постає, коли він виграє битву: «З великою 
здобиччю і з багатьма бранцями він з тріумфом повернувся в 
місто, і в усьому блиску зайшовши, назвав цю війну (з болгара-
ми) благородною, тому що ніхто не чинив опір йому, не пролито 
християнської крові та не вбито жодного воїна» [2, c. 328; 8, p. 134]. 

Ще більше поглиблює парадоксальність проблеми те, що: 1) 
іконоборче законодавство взагалі забороняє будь-яке зазіхання 
на честь монахів (у законодавстві йдеться щодо монахинь) [6, 
c. 70] та 2) одна з постанов Єрейського Собору: «Визначає та-
кож і те, щоб жодна людина, будучи настоятелем Церкви Бо-
жої або господарем високоповажного будинку, під приводом 
ослаблення такої омани щодо ікон, не накладала рук своїх на 
священні сосуди з метою дати їм інше – не ідольське – призна-
чення» [1, c. 264]. Якщо щодо цих моментів видавалися зако-
ни та виносилися постанови, то насправді потрібно казати про 
прецеденти існування цих вчинків. Незважаючи на те, що це 
актові докази, але їх тогочасну історичну реальність та функці-
ональність дуже важко підтвердити на підставі інших джерел. 

Насамперед, потрібно зазначити, що клір, а саме ченці від-
реагували на іконоборство нерівномірно: або відбувалася аклі-
матизація під нові історичні реалії, або ж, якщо була опозиція 
імператору, то локальна [36, p. 260–261] та хронологічно не ста-
більна (лише з 60-х рр. VIII ст.). 

Один із перших агресивних випадків гоніння щодо монаха, 
який зафіксований у Хронографії, датується л. м. 6253, р. х. 753 
(762 р.). Це випадок із монахом Андрієм із Влахрен, який: «ви-
кривав його (імператора) в нечесті» [2, c. 316; 8, p. 121]. Тому 
ми бачимо, що цей випадок не пов’язаний із іконоборством, а 
скоріше одинична опозиція імператору [32, p. 122]. 

Наступний випадок – це знаменитий момент із мучеником 
Стефаном Новим (765–766 рр.), який: «залучав багатьох до черне-
чого життя та навчав зневажати царські гідності та гроші», а після 
цього було страчено 19 людей із Константинопольського двору 
за те: «що відвідували відлюдника та прославляли його страждання» 
[2, c. 320; 8, p. 125], але до цього автор написав іншу причину 
їх страти: «… як зловмисники супроти царської величності. Це не 
правда була. Їх підстерегла заздрість, як мужів підходящих, сильних 
і всіма прославлених» [2, c. 320; 8, p. 125]. Тут дуже не однозначна 
ситуація, оскільки в Никифора в якості причини зазначено: «за 
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доносами наклепників,….., що вони вчиняють супроти його влади» 
[3, c. 381]. І тут не зрозуміло якого відлюдника відвідувало ото-
чення імператора, оскільки це не міг бути Стефан, бо їх страта 
сталася після його мучеництва, або вони відвідували Стефана, 
а це вияснилось лише згодом. 

Дуже розмиті речення Теофана щодо причин страти цих 
мужів, оскільки не зрозуміло, що він має на увазі під фра-
зою: «їх підстерегла заздрість» – тут два варіанти інтерпрета-
ції: перше – це чийсь донос на них, внаслідок заздрощів щодо 
їх положення (а люди були не прості: патрицій і лічильник 
бігу, патрицій і начальник нічної варти, зброєносець – стратег 
Опсикії, перший зброєносець та воєначальник Тракії, зброєно-
сець і перший царський воїн) [2, c. 321; 8, p. 126], або друге – це 
автор елементарно намагається виправдати їх заздрощі щодо 
царської влади. Якщо припустити другий варіант, то насправ-
ді була присутня серйозна палацова змова, а це дуже болісний 
момент для Візантії того часу, бо: по-перше, Константин був 
позбавлений своєї влади переворотом Артавазда, по-друге, в 
самому вступі Еклоги (навіть не в законодавчій частині) було 
зазначено: «… – так, щоб починаючи з цього моменту припини-
лися всі беззаконні об’єднання…» [6, c. 41]. 

Момент із Стефаном Новим більш-менш зрозумілий – він 
намагався залучати людей до чернечого способу життя та: «на-
вчав зневажати царські гідності та гроші». Насправді упродовж 
правління сирійської династії відбувалася певна стабілізація 
життєдіяльності, на що вказує розвиток інфраструктури, під-
вищення рівня життя в Константинополі [36, p. 259–260]. Існу-
ють джерельні повідомлення, як то, Теофана про те, що: «(ім-
ператор) вабився музикою, банкетами, лихослів’ям і танцями 
разом зі своїми наближеними» [2, c. 324; 8, p. 130] або в Жи-
тії Стефана Нового про пишне святкування давньоримського 
свята Брумалії [13, c. 1171–1172; 32, p. 141], то це пряма пере-
думова задля того, щоб зафіксувати певну фаміліярізацію по-
божності (або не відповідність до критеріїв побожного жит-
тя), але, якщо подивитися на цей момент з іншого боку, то 
святкування та ігри на іподромі [19, c. 81–92] – це демонстра-
ція імператорської успішності та матеріально забезпеченого 
життя, що також додає додатковий аргумент щодо розвине-
ння символів імператорського культу. 

Тому аскетичним способом життя ченці, напевно, демон-
стрували поодиноку опозицію імператорському, світському 
способу життя, який обумовлював перехід (мабуть існувала 
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демографічна проблема, яка поглиблювалася монастирями 
[31, c. 66–67]4) або певні симпатії зі сторони підлеглих імпе-
раторського двору, а тому – це вияв того, що імператорське, 
світське життя не правильне, що в певному сенсі піддавало 
сумніву авторитетність імператора, а також, як було показано, 
така переорієнтація – це серйозний фактор політичних інтриг 
і в багатьох ситуаціях ці гоніння були пов’язані з політичним 
підґрунтям, яке обумовлювало крихку структуру імператор-
ського оточення [39, c. 157–158]. Тому частково можна погоди-
тися з П. Брауном, що була присутня діяльність імператора та 
вищого сану з мінімізації авторитетності та соціальної впли-
вовості монастирів і чернецтва зокрема [24, c. 30–34], які мали 
тісні контакти в соціумі, а тому, маніфестуючи побожність та 
аскетизм, могли не лише на своєму прикладі демонструвати 
іншу форму життя – кардинально іншу, аніж світська, але ви-
ступати рушійною силою в конструюванні розуміння певних 
питань (як то, постать імператора). 

Важливим є момент однієї з постанов Єрейського Собору, 
який вже зазначався вище: «Якщо хто-небудь з цього часу на-
важиться влаштувати ікону, або покланятися їй, або поставить 
у церкві, або у власному будинку, або приховуватиме її, такий, 
якщо буде це єпископ, або пресвітер, або диякон, то буде усунутий, 
а якщо монах або мирянин, то нехай буде відданий анатемі, і нехай 
буде винен він перед царськими законами; так як він противник 
Божих розпоряджень та ворог догматів отців» [1, c. 262]. Ми ба-
чимо тут як сильно контрастують покарання за шанування або 
зберігання ікони: вищі сани – усунення, монахи та миряни – 
анатема, повне відлучення від Бога – це, напевно, необхідно 
пов’язувати з тим, що саме чернецтво та миряни – це ті, хто 
нестабільні в дотриманні постанов.

Отже, можемо виснувати, що іконоборчий період – це спір-
на, специфічна, а головне не однозначна сторінка в історії Ві-
зантії. При цьому одними з причин іконоборства були віднов-
лення імператорського авторитету та реакція на підвищену 
функціональність та важливість ікон у людській уяві. 

4 Цей аргумент дуже активно розвивав відомий ірландський візантиніст Джон 
Бьюрі пояснюючи гоніння на монахів і монастирі тим, що упродовж VIII ст., яке 
було насичене воєнними подіями, вкрай необхідним ресурсом для імперії були 
люди, а люди, які присвятили своє життя духовному, – це безповоротна втрата у 
військовій силі, що послаблювала обороноздатність держави [28, p. 466–468]. Але, 
як вже зазначалось вище, слабкою стороною цієї аргументації є те, що вона занадто 
титанічна, а тому вимагає не лише історико-джерельного підтвердження, а й 
статистично-демографічного задля того, щоб продемонструвати динаміку змін. 
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З другої половини VI ст. та до перших десятиліть VIII ст., іко-
на стала важливим провідником між людиною та божественно-
трансцендентним – це реакція на нестабільну матеріальну та ду-
ховну життєдіяльність, яка безпосередньо залежала від діяльності 
імператора. У людській уяві виконання імператорських обов’язків 
замінила ікона – це стало причиною того, що імператор «розчи-
нився» разом із суб’єктами імперії та церкви, які були залежні від 
виявлення божественного, тобто вкоренилася впевненість у тому, 
що Бог Сам Себе являє (через інші провідники), а не імператор яв-
ляє Бога; імператор став тим, хто чекає, а не тим, хто демонструє. 
Тому реагуючи на підвищену важливість ікон у житті людини, 
сирійські імператори переслідували конкретну мету – це насам-
перед відновлення унікальної самоідентифікації імператора в со-
ціуму шляхом навіювання впевненості в тому, що божественне 
Провидіння реалізується через імператора, як намісника Бога на 
землі, що провідником між Богом і людиною є імператор. 

Цей тезис підтверджується насамперед у військовій діяльнос-
ті, у якій сирійські імператори характеризувалися частотним 
успіхом, а тому виконували основний обов’язок імператора – 
захист, і таким чином безпосередньо імператор підтверджував те, 
що Бог на стороні обраних християн – ромеїв. Фактично, нуміз-
матичний матеріал (який мав на меті підкреслити стабільність 
сирійської династії), джерельні зазначення про активну світ-
ську діяльність, ігри на іподромі, культ хреста – усі ці докази – 
це декларування та підтвердження авторитету через символи 
імператорської перемоги. 

Саме в цьому моменті розкривається вся особливість іко-
ноборства, який не створював передумов для конструктивно-
го консенсусу, а навпаки мав у собі ланцюгову реакцію подій: 
важливість ікони – причина сумнівів щодо імператорського 
авторитету, реакція на ікони – негативний ефект для догматич-
ного фундаменту церкви, який, у свою чергу, ставив під сумнів 
авторитет церкви, оскільки виявляв його помилку, а тому ство-
рював передумови та прецедент задля подальшого розгляду 
інших догматичних питань, які вимагають непорушності та по-
стійного підтвердження від Собору до Собору. Тому спросту-
вання іконоборчого Собору – це вимушений крок. 

Питання імператорської політики щодо монахів у більшості ви-
падків характеризується джерельним перебільшенням, ба більше, 
можна припустити, що чернеча опозиція імператору – це про-
дукт авторів пізнішого часу. Але незважаючи на таку радикальну 
думку, допускаючи можливість існування таких гонінь, можна 
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стверджувати, що політика Константина V щодо монахів не була 
стабільною та не була сутністю іконоборства загалом і її причи-
на полягала в тому, що окремі ченці та монастирі, на противагу 
світському життю імператора, маніфестували побожність та аске-
тизм, що частково підтримувалося з боку імператорського оточен-
ня, тому: по-перше, це обумовлювало його крихку структуру та 
створювало передумови для подальшого палацового перевороту, 
по-друге, якщо імператорська діяльність піддавалася сумніву, не 
гарантувалася її правильність – це послаблювало авторитет імпе-
ратора. Відтак, основна причина окремих гонінь – політична. 
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У період радянського тота-
літаризму спецслужби Мініс-
терства державної безпеки, а 
з 1954 р. Комітет державної 
безпеки при Раді міністрів 
УРСР (далі – МДБ-КДБ при 
РМ УРСР) розробили низку 
агентурно-оперативних та 
профілактичних заходів у бо-
ротьбі проти Християнської 
Церкви, які успішно реалі-
зовували його співробітники 
та агенти. Планування та ре-
алізація оперативної роботи 
щодо «агентурно-оператив-
ної розробки церковників та 
сектантів» спиралися на низ-
ку карально-репресивних та 
профілактичних заходів, які 
ретельно обговорювалися на 
спеціальних нарадах, звіти та 
протоколи з яких були засе-
кречені, і лише нещодавно з 
них було знято гриф «цілком 
таємно». Завдяки аналізу та-
кого роду документів можна 
чітко уявити масштаби ро-
боти слідчих та карально-ре-
пресивних заходів, які про-
водилися в період 40-х-та на 
початку 60-х рр. ХХ ст. органа-
ми МДБ-КДБ щодо активних 
керівників і членів релігійних 
конфесій православного та 
баптистського спрямування.

Оксана ВИСОВЕНЬ

КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО 

РЕЖИМУ ЩОДО ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ
(40-і – початок 60-х рр. ХХ ст.)

УДК 94:277(477) «1940/1960»

Стаття присвячена аналізу архів-
них фондів ГДА СБУ про діяльність 
органів МДБ-КДБ УРСР в 40-і- на по-
чатку 60-х рр. ХХ ст., які займалися 
агентурно-оперативною та про-
філактичною роботою щодо хрис-
тиянських конфесій православного 
та баптистського спрямування. 
Доведено, що радянські спецслужби 
ретельно планували та проводили 
оперативну роботу щодо розробки 
низки заходів, які дискредитували 
діяльність Православної Церкви та 
громади Євангельських Християн-
Баптистів з метою ліквідації їхніх 
приходів та молитовних осередків.
Ключові слова: Православна Церква, 
Євангельські Християн-Баптисти, 
тоталітарний режим, агентурна та 
профілактична робота, спецслужби. 

_____

Oksana VYSOVEN

CARAL-REPRODUCTIVE AND 
PREVENTIVE MEASURES OF THE 
SOVIET TOTALITARY MODE FOR 
CHRISTIAN CONFLICTS (40th and 
early 60’s of the 20th century)
The article is devoted to the analysis 
of archival funds of the State Security 
Intelligence Service of the SBU, in 
particular the activities of the organs of 
the KGB and the KGB of the Ukrainian 
SSR in the 40’s and early 60’s of the 
20th century, which were engaged in 
operational and preventive work on 
Christian denominations of the Orthodox 
and Baptist. It was proved that the 
Soviet intelligence services carefully 
planned and conducted operational 
work on the development of a series of 
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Важливість виявлення та 
аналіз даних про діяльність 
спеціальних підрозділів МДБ-
КДБ, які займалися справами 
релігійних конфесій, полягає 
у не лише в оприлюдненні та 
поширенні секретної інфор-
мації про методи, масштаби, 

характер та наслідки оперативно-слідчих дій карально-репре-
сивних та правоохоронних органів щодо провідних Християн-
ських конфесій УРСР, й сприяє запобіганню втручання відпо-
відних органів в роботу Церкви на сучасному етапі. Крім того, 
оприлюднення інформації про злочинну політику, тоталітар-
ної влади проти Християнської церкви, по-новому актуалізу-
ють проблему доведення до суспільства, урядів та конфесій в 
Україні та в світі неможливості співіснування сучасної цивіліза-
ції в умовах безкарності злочинів проти людства та людяності, 
які не мають терміну давнини, але через відсутність покарання 
та приховування інформації породжують іще більші злочини.

Історіографічний аналіз літератури доводить, що досліджен-
ня діяльності органів МДБ-КДБ УРСР, які займалися агентур-
но-оперативною та профілактичною роботою щодо провідних 
християнських конфесій Православної церкви та ЄХБ лише роз-
почалося. Окремі аспекти цієї проблеми були висвітлені в низ-
ці узагальнюючих праць з історії Православної церкви [10, 11] та 
проаналізовані в роботах про діяльність громади ЄХБ доби ра-
дянського тоталітаризму [5, 7, 8], а також в розвідках про репресії 
щодо їхніх активних керівників та членів [6, 9]. Водночас, дослі-
дження, яке б комплексно висвітлювало так звану «кухню спец-
служб МДБ-КДБ УРСР», які планували, розробляли механізми та 
їх реалізовували в агентурно-оперативній роботі проти «церков-
ників та сектантів» до цього часу немає. Тому ми намагатимемо-
ся заповнити цю актуальну лакуну з позицій сучасного бачення, і 
таким чином досягти мету та зреалізувати дослідницькі завдання. 

У зв’язку з цим, метою дослідження є аналіз документів 
спецслужб МДБ-КДБ УРСР, які проливають світло на діяль-
ність спецвідділів, які займалися агентурно-оперативною та 
профілактичною роботою щодо християнських конфесій пра-
вославного та баптистського спрямування у період 40-х – по-
чатку 60-х рр. ХХ ст. 

Керівники тоталітарної держави вважали і переконували 
своїх громадян, що Християнська церква – це розсадник і роз-

measures that discredited the activities 
of the Orthodox Church and the 
community of the Evangelical Christian 
Baptists in order to eliminate their 
wards and prayer centers.
Key words: Orthodox Church, 
Evangelical Christians-Baptists, 
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повсюдник реакційної ідеології, а її члени ведуть антирадян-
ський спосіб життя, тому місія спецслужб і полягала у упоко-
ренні, а далі знищенні її релігійних осередків [1, арк.27-28].

Ще у період Другої світової війни вождь СРСР Й. Сталін 
розраховуючи на підтримку віруючих у кровопролитній бійні 
змінив політику щодо них. Він усвідомив, що лише одним те-
рором та насильством не викорінити Віру людей у Бога, тому 
вдався до їх «хитрого упокорення» за допомогою розгалуже-
ної системи спеціально підготовлених оперативників та їхньої 
агентури. Так, у звітах спецслужб вказувалося: «Репресивні за-
ходи щодо керівників і активних учасників сектантських фор-
мувань не призводять до повної ліквідації антирадянських під-
пільних сект і відриву від них віруючих, оскільки після арешту 
керівників сект, замість них у керівництво стають інші особи, 
спеціально підготовлені для цієї мети. У зв’язку з цим, поряд з 
арештами організаторів і керівників сектантських формувань, 
необхідно посилити антирелігійну пропаганду щодо розкрит-
тя реакційної сутності сектантської ідеології» [3, арк.29].

У 1946 р. в системі новоутвореного МДБ СРСР та його респу-
бліканських відділах були створені 5-ті (оперативні) управління, 
у складі функціональних підрозділів сформовано і відділ «О» 
МДБ УРСР, який займався наглядом за релігійними організація-
ми, сектами, групами тощо та спостереженням за православним, 
католицьким та греко-католицьким духівництвом [2, арк.25-27]. 

Аналіз звітів та протоколів нарад спецвідділу «О» свідчить, 
що головне завдання, яке виконували його штатні працівники 
полягало не лише в нагляді за діяльністю релігійних органі-
зацій та їхній облік, а насамперед у планування та здійсненні 
агентурно-оперативних, репресивно-каральних та підривних 
заходів щодо їхніх керівників та активних членів. Тому перед-
бачалося, що спецслужби, за допомогою своїх агентів серед 
керівництва «церковно-сектантських формувань» візьмуть під 
контроль діяльність «церковників та сектантів», та поступово 
і планомірно будуть розкладати Церкву зсередини, руками 
агентури, аж до повної ліквідації всіх осередків. 

За даними архіву СБУ, на 1959 р. агентурний апарат по лі-
нії церков і сект нараховував близько 2 тисячі агентів, значна 
частина яких займала в релігійних організаціях керівні посади. 
Як вказувалося в спецповідомленні, «наявність агентів із чис-
ла єпископів, благочинних і інших авторитетів православної 
церкви, пресвітерів і керівників сектантських організацій АСД-
ЄХБ тощо є чудовим підгрунттям для розкладницьких і про-
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філактичних заходів щодо обмеження місіонерської діяльності 
релігійних об’єднань і їх впливу на відсталу частину населення, 
зменшенню кількості церковно-сектантських ланок, зупинення 
їх зросту, і по можливості повної заборони поширення неле-
гальної сектантської літератури» [3, арк.194]. Також агентура 
повинна була збирати необхідні матеріали щодо розколу релі-
гійних громад і відриву від них віруючих. 

Авторитетну і сумлінну агентуру з кіл керівництва Право-
славної церкви і так званих сектантських формувань спецслуж-
би націлювали на проведення низки заходів, які б стримували 
«реакційну» місіонерську діяльність церков і сект та забезпечу-
вали зниження авторитету серед населення впливових релігій-
них організацій УРСР [3, арк.194]. 

З метою відриву віруючих від релігії в середніх ланках ре-
лігійних організацій агенти-керівники повинні були посилити 
розкольницькі і профілактичні заходи та відкрито проводити 
роботу у напрямку схиляння членів громад до повної зупинки 
їхньої діяльності. Інша частина агентів націлювалася на роботу 
з оперативних розрахунків та готувалася для висунення на ке-
рівні посади в «церковно-сектантських формуваннях з перспек-
тивою їх розколу» [3, арк.194]. 

Велике значення спецслужби КДБ приділяли підготов-
ці агентів, які практикувалися на вмінні вносити розбіжності 
і конфронтацію в релігійне середовище, що призводило до 
втрати довіри між рядовими членами і керівниками церкви, 
«відриву від віруючих ватажків та подальшого розколу із серед-
ини» [3, арк.195]. Керівництво спецслужб вважало доцільним 
практикувати підготовку зарубіжним церковно-сектантським 
центрам перевірених і політично грамотних агентів з завдан-
ням заперечення провокаційних думок про радянську дійсність 
і корисного впливу на еміграцію [3, арк.195]. 

Важливим напрямком агентурно-оперативної роботи, яку ви-
конувала агентура спецслужб була атеїстична пропаганда. Най-
більш авторитетним агентам органи держбезпеки доручали під-
готовку брошур і статей на атеїстичні теми для публікації в пресі 
під псевдонімом. Також передбачалося, за допомогою агентів, 
які керують «церковно-сектантськими формуваннями» вносити 
розбіжності і чвари серед релігійних організацій. Зокрема, вико-
ристовувати з цією метою ЄХБ проти п’ятидесятників, «вільних» 
православних проти уніатів, католиків і сектантів…» [3, арк.195]. 

Компартійні лідери навіть на з’їздах піднімали питання щодо 
посилення атеїстичних заходів серед населення. Так, у рішеннях 
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ХХІ з’їзду КПРС, який проходив у Москві з 27 січня по 5 люто-
го 1959 р., вказувалося, що органи КДБ мають посилити профі-
лактичні заходи щодо громадян, які стали на шлях несумісний з 
комуністичним світоглядом. Усі профілактичні заходи щодо ві-
руючих органи держбезпеки схематично поділяли на такі типи: 

а) таємне відстеження об’єкта профілактики, з наступною 
бесідою з ним у відділі КДБ;

б) виклик в органи КДБ через офіційні канали; 
в) профілактика об’єктів при участі громадськості, а саме ке-

рівництва партійних, комсомольських і профспілкових органів 
по місцю роботи чи навчання;

г) профілактика зі взяттям на поруки громадськістю;
д) профілактика з допомогою товариських судів;
е) профілактика через пресу;
є) робота з об’єктом профілактики через виступ в пресі з 

його каяттям [3, арк. 198].
Водночас, аналітики спецслужб, вбачали, що цей перелік за-

ходів щодо об’єктів профілактики є недостатнім, у зв’язку з тим, 
що вони потрапили під вплив буржуазної ідеології, яка навію-
ється в республіку із-за кордону. Найбільш дієвими методами 
спецслужби вважали поєднання профілактики з репресіями. У 
звіті замісника голови комітету держбезпеки при Раді Міністрів 
УРСР Тихонова вказано, що репресії щодо віруючих виправда-
ні, оскільки вони не визнають радянських законів, відмовляють-
ся від захисту Батьківщини, від роботи в колгоспах і оборонній 
промисловості та відривають молодь від громадського впливу з 
метою виховання з них релігійних фанатиків [1, арк.27-28].

У доповідній записці спецслужб під «грифом цілком таєм-
но» було запропоновано низку методів щодо ліквідацію неле-
гальних релігійних формувань та проводити їх наступним чи-
ном: притягувати до кримінальної відповідальності та активно 
працювати з рядовими сектантами. Взірцем успішного поєд-
нання профілактичних та репресивних заходів стала робота 
КДБ Кримської області щодо ліквідації нелегального форму-
вання сектантів п’ятидесятників. Керівництво цього формуван-
ня в кількості 5 людей було арештовано, а з рядовими членами 
була проведена профілактична робота партійно-радянського 
активу. Осіб, які надавали помешкання для молитовних зібрань 
було оштрафовано та попереджено про виселення з будинку, 
якщо вони не припинять свою діяльність [3, арк.202].

Успішним методом боротьби з Християнською церквою 
спецслужби вважали «компрометацію церковно-сектантських 
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авторитетів». Прикладом дієвості цього методу було проведен-
ня в Гайворонському і Ульяновському районах Кіровоградської 
області операції щодо керівника п’ятидесятників Семенова. 
Використовуючи агентурні дані про співмешкання Семенова з 
жінкою, яка спеціально була введена в секту, спецслужби по-
чали розповсюджувати інформацію серед віруючих про пору-
шення ним релігійної моралі. Після цього Семенов втік у іншу 
область, керовані ним групи віруючих розпалися, а частина 
приєдналася до легальної громади ЄХБ [3, арк.202].

Органи КДБ у боротьбі проти Церкви успішно використовува-
ли вплив громадськості. Вважалося, що цей метод є найбільш вда-
лим для розколу релігійних організацій. Задля профілактики та 
розкладу релігійних формувань спецслужби спеціально влашто-
вували зібрання трударів, вечори атеїста, вечори питань і відпо-
віді тощо, які спеціально присвячувалися діяльності визначених 
релігійних груп і конкретних учасників. Ці заходи готувалися на 
базі матеріалів, які надавали органи КДБ, і проводилися при згоді 
і активною участю партійних і радянських органів [3, арк.203]. 

Показове розвінчування «реакційної діяльності церковників і 
сектантів» в пресі, радіо, телебаченню і кіно тощо також прово-
дилося з подачі спецслужб КДБ. Зокрема, у доповідній записці 
повідомлялося, що «останнім часом в обласних і районних га-
зетах систематично публікуються статті і заяви колишніх чле-
нів церковно-сектантських організацій, які відійшли від релігії. 
Це позитивно впливає на розклад релігійних громад, відриває 
віруючих від церковно-сектантської діяльності» [3, арк.203].

Адміністративні заходи також сприяли закриттю церков та мо-
настирів. Зокрема, в УКДБ Закарпатської прийшли дані, що нібито 
серед православних монахинь одного з монастирів квітне садизм та 
розбещення. Туди за наказом спецслужб була спрямована комісія 
з лікарів, які виявили антисанітарні умови в монастирі. Після цього 
було прийнято рішення про його закриття [3, арк.204].

У доповідній записці за грифом «цілком таємно» від 17 жовт-
ня 1959 р. Начальнику 4 управління КДБ при РМ СРСР генерал-
лейтенанту Пітовранову Е.П. знаходиться звіт про результати 
агентурно-оперативної роботи органів держбезпеки України 
у «боротьбі з ворожими елементами із числа церковників і 
сектантів за період 1944 по 1959 рр.». Так, згідно даних звіту за 
вказаний період органам безпеки за допомогою агентури та 
оперативних працівників вдалося об’єднати більше 12 тисяч 
п’ятидесятників з громадами ЄХБ. Припинило існування біля 
3-х тисяч громад російської православної церкви, сектантів ЄХБ 
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і адвентистів 7 дня. Таким чином, завдяки арештам та профі-
лактичній роботі, діяльність релігійних організацій в Україні в 
1954-1955 рр. була паралізована [4, арк.2-3]. 

Особливо активні міри щодо посилення агентурно-оперативної 
роботи серед віруючих були застосовані після амністії 1955-1956 
рр., оскільки в республіку повернулося із місць позбавлення волі 
біля 3000 тисяч активних керівників різних церков, які розпочали 
місіонерську діяльність з метою організації підпільних громад [4, 
арк.2-3]. За період з 1954-1959 рр. органами держбезпеки на терито-
рії Харківської, Сталінської, Луганської, Дніпропетровської, Запо-
різької, Рівненської і інших областей ліквідували 35 груп прихиль-
ників т.з. істинно-православної церкви (ІПЦ), іоанітів і ігнатівців. 
Арештовано 78 чоловік із числа керівників і активних учасників 
груп. Викрито «більше 20 так званих катакомбних церков, вилуче-
но цінностей на суму більше мільйона карбованців, багато антира-
дянської монархічної літератури і рукописів» [4, арк.4].

Щоби запобігти формуванню нелегальних «церковно-сектант-
ських формувань» в 1954-1959 рр. 66 агентів були висунені в їхнє 
керівництво, що давало можливість повністю контролювати ді-
яльність цих груп і проводити заходи щодо їх розробки або роз-
кладу [4, арк.5]. Це дало для спецслужб позитивні результати, 
зокрема за протягом п’яти років роботи агентурно-слідчих захо-
дів у поєднанні з громадським впливом «припинили підпільну 
діяльність більше 8 тисяч учасників нелегальних церковно-сек-
тантських груп, біля 2 тисяч відійшли взагалі від релігії» [4, арк.6]. 

Прикладом зразкових дій спецслужб та їхніх агентів була 
компрометація ними авторитетних релігійних діячів так званих 
чистих баптистів Литвиненка і Зюбанова, які повернулися з місць 
позбавлення волі, і швидко зуміли отримати підтримку з боку 
2 000 віруючих та зорганізувати нелегальні молитовні зібрання. 
Через введену агентуру спецслужбам швидко вдалося очорнити 
керівництво громади, тому частина їхніх прихильників взагалі ві-
дійшла від релігії, а інша частина приєдналася до ЄХБ [4, арк.6].

Під пильним зором спецслужби тримали і православні гро-
мади України. Зокрема, завдяки оперативним діям і агентурі в 
1959 р. 12 православних священників відмовилося від духовного 
сану, 8 семінаристів кинули навчання в семінарії. «Всі ці особи в 
даний час активно використовуються в проведенні атеїстичної 
пропаганди. Скомпрометовані через агентуру і на цій підставі 
відсторонені від керівництва релігійними громадами 11 право-
славних священників. Покинули навчання в семінарії 69 навча-
ючих. Закрито 8 монастирів» [4, арк.6-7].
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Агентурна-оперативна робота щодо «сектантів і церков-
ників» завжди планувалася заздалегідь. Головні завдання, які 
ставилися оперативниками щодо Православної церкви і ЄХБ 
на наступні роки були такими: повна ліквідація підпільних 
нелегальних сект або приєднання їх до легальних громад ЄХБ; 
створення умов для зменшення кількості духівництва і про-
повідників і їх місіонерської діяльності з метою залучення в 
громади нових осіб, особливо з молоді, кількісне зменшення 
релігійних громад; посилення профілактичної і розкладниць-
кої роботи серед «церковників і сектантів у напрямку паралі-
зації їх реакційного ворожого впливу на відсталу частину на-
селення і відриву віруючих від релігії»; перехоплення каналів 
зв’язку релігійних організацій із закордонними «церковно-
сектантськими центрами і використання цих каналів в опера-
тивних цілях» [4, арк.8].

Виконання цих завдань покладалося на агентуру, «особливо 
з кола церковно-сектантських авторитетів, а в необхідних ви-
падках і проведення репресивних заходів щодо керівництва 
релігійних організацій, які продовжують антирадянську діяль-
ність» [4, арк.8]. Крім того, було постановлено, що у цьому на-
прямку, зі згоди партійних і радянських органів і за їх активною 
участю, будуть широко використовуватися друковані органи, 
кіно, радіо, театри, лекції на науково-атеїстичні теми, а також 
зібрання трударів і особисті бесіди з віруючими партійно-ра-
дянського активу і оперативних працівників [4, арк.8]. 

Загалом, за участю співробітників та їх агентів держбезпеки 
протягом 1943 по 1961 рр. було арештовано 462 православних 
служителів з осіб духівництва та 120 осіб з керівництва та ак-
тивних членів громади ЄХБ [4, арк.11]. 

У секретній довідці за підписом Начальника 4 відділу КДБ 
при РМ УРСР полковника Сухоніна від 13 січня 1960 р. про ре-
зультати роботи по лінії церковників і сектантів в республіці за 
1956-1960 рр. подана така статистика: 

а) Припинили підпільну діяльність нелегальні секти, у тому 
числі і баптистські: 1956 р. – 4 групи, всього 11 груп, 1957 р. – 81 
група, всього 91 група, з них через репресії 21, 1958 р. – 84 групи, 
всього 156 груп, 1959 р. – 110 груп, всього 156 груп, 1960 р. – 204 
груп, всього 205 груп. 

б) Припинили нелегальну діяльність – 1957 р. – 5000 осіб, 
1958 р. – 4000 осіб, 1959 р. – 1100 осіб, 1960 р. – 2290 осіб. 

в) Відійшли від релігії: 1958 р. – 180 осіб, 1959 р. – 350 осіб, 
1960 р. – 855 осіб. 
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а) Закрито легальних громад ЄХБ і АСД – 1957 р. – 4, 1958 р. – 
18, 1959 р. – 63, 1960 р. – 129. 

а) Відійшли від релігії: 1958 р. – даних немає, 1959 р. – 195, 
1960 р. – 350.

Закрито монастирів і скитів:
б) 1956 р. – даних немає, 1957 р. – даних немає, 1958 р. – даних 

немає, 1959 р. – 12, 1960 р. – 8, 1961 р. – 7. 
Із закритих монастирів відійшли від монастирів: 1959 р. – 242 

особи, 1960 р. – 425 осіб, 1961 р. – 688 осіб.
Закрито приходів російської православної церкви: 1956 р. – 

17, 1957 р. – 10, 1958 р. – 64, 1959 р. – 258, 1960 р. – 705. 
Арештовано за антирадянську діяльність віруючих Хрис-

тиянських громад: 1956 р. – 45 осіб, 1957 р. – 148 осіб, 1958 р. – 
142 осіб, 1959 р. – 42 особи, 1960 р. – 21 особа [4, арк. 30-32]. 

Радянська тоталітарна система завжди намагалася винагороди-
ти своїх вірних і старанних виконавців, які не гребували досягати 
своїх цілей за будь-яких обставин, при цьому зневажали моральні 
принципи та традиції. Тому за виконану зразково роботу щодо 
припинення «ворожої діяльності антирадянського елементу, які 
діяли під прикриттям релігії», найкращі оперативні працівники 
КДБ при РМ СРСР отримували нагороди за підписом замісни-
ка голови КДБ при РМ УРСР полковника Шульженко. Зокрема, 
знаком «почесний співробітник держбезпеки» у 1959 р. було на-
городжено майора Анненко Миколу Антоновича – старшого опе-
руповноваженого 4 відділення 4 Управління КДБ при РМ УРСР, 
№ Е-025195 [4, арк.9]. Саме в 1950-х рр. Анненко М. А. відповідав 
за підготовку і здійсненням разом з І Управлінням контррозві-
дувальних заходів проти закордонних центрів п’ятидесятників і 
баптистів; організовував роботу щодо запобігання діяльності «ан-
тирадянських елементів із кіл сектантів п’ятидесятників, ЄХБ і іє-
говістів-ільїнців»; проводив заходи щодо розкладу сектантського 
підпілля п’ятидесятників; контролював і допомагав в роботі щодо 
всіх сектантських течій по областях [4, арк.9]. 

Таким чином, показано, що радянська тоталітарна систе-
ма, щоби зберегти своє панівне становище і повністю володіти 
свідомістю своїх підданих, та впливати на їхнє духовне життя 
у 1946 р. в системі новоутвореного МДБ СРСР та його респу-
бліканських відділах створила наділені надзвичайними повно-
важенням на карально-репресивні та профілактичні дії 5-ті 
(оперативні) управління, у складі функціональних підрозділів 
сформовано і відділ «О» МДБ УРСР, який займався наглядом за 
релігійними організаціями, сектами, групами тощо та спостере-
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женням за православним, католицьким та греко-католицьким 
духівництвом; встановлено, що спецвідділ «О» МДБ-КДБ УРСР 
займався плануванням та реалізацією оперативної роботи щодо 
«агентурно-оперативної розробки церковників та сектантів», та 
в своїй роботі спирався на низку карально-репресивних та про-
філактичних заходів, які ретельно обговорювалися на спеціаль-
них нарадах, звіти та протоколи з яких були засекречені, і лише 
нещодавно з них було знято гриф «цілком таємно»; аналіз звітів, 
повідомлень та доповідних записок показав, що виконання за-
вдань щодо розкладу та ліквідації православних церков та моли-
товних будинків ЄХБ покладалося на оперуповноважених та їх 
агентуру, «особливо з кола церковно-сектантських авторитетів», 
проводилася зі згоди партійних і радянських органів та за актив-
ною участю громадськості, яку для антирелігійних заходів спеці-
ально готували; доведено, що задля успішної реалізації завдань 
щодо ліквідації та припинення роботи церков та молитовних 
будинків спецслужби КДБ вміло поєднували карально-репре-
сивні та профілактичні методи: арешти, залякування, штрафи, 
компрометації релігійних авторитетів, показове розвінчування 
так званої реакційної діяльності церковників і сектантів в пресі, 
радіо, телебаченню і кіно, театрі, адміністративні заходи за учас-
тю лікарів, пожежників тощо. 
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Період в історії України 
кінця XVII – XVIII ст. склав 
особливу епоху в житті Пра-
вославної Церкви. Входження 
Київської митрополії до скла-
ду Московського патріархату 
у 1686 р. значило підпорядку-
вання українських церковних 
інституцій російській світській 
і церковній владі. З цих пір го-
ловним завданням для україн-
ської церковної еліти стало від-
стоювання своїх давніх прав і 
привілеїв в умовах російського 
централізму. Початкові умови 
зміни канонічної юрисдикції 
Православної Церкви в Укра-
їні давали надію її зверхни-
кам зберегти свій «status quo» 
в межах Російської держави. 
Проте під тиском правлячих 
структур спроби українських 
еліт зберегти державну і цер-
ковну самобутність виявили-
ся марними і були остаточно 
поховані знищенням Гетьман-
щини і актом секуляризації 
церковних земель у 1786 р. 
Упродовж цього століття 
українська церковна еліта в 
особі своїх кращих представ-
ників стояла в обороні прав 
та інтересів Православної 
Церкви загалом і Київської 
митрополії зокрема.

Світлана КАГАМЛИК

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКОВНА ЕЛІТА
У ЗАХИСТІ ПРАВ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ

КІНЦЯ XVII – XVIII СТ.

УДК 271.2 (477.7)

В статті досліджуються спроби 
української церковної еліти кінця 
XVII – XVIII ст. відстояти давні права 
Київської митрополії в умовах дер-
жавного і церковного підпорядкування 
російському царському режиму. Прі-
оритетними з них були: збереження 
канонічної юрисдикції у складі Конс-
тантинопольського патріархату, ми-
трополичої гідності київських ієрар-
хів, статусу Київської митрополії та 
економічних привілеїв Православної 
Церкви від секуляризаційних устрем-
лінь світської влади.
Ключові слова: Православна Церква, 
українська церковна еліта, Київська 
митрополія, російський централізм. 
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UKRAINIAN CHURCH 
ESTABLISHMENT IN THE 
PROTECTION OF THE RIGHTS OF 
THE KYIV METROPOLIA UNDER
THE RUSSIAN CENTRALISM
The article examines the attempts of 
the Ukrainian church establishment 
of the late XVII – XVIII centuries to 
assert the rights of the Kyiv metropolis 
under the state and church rule of the 
Russian tsarist regime. Their priorities 
aimed at preserving the canonical 
jurisdiction of the Constantinople 
Patriarchate, the metropolitan dignity 
of the Kyiv hierarchs, the status of the 
Kyiv Metropolia and the economic 
privileges of the Orthodox Church from 
the secularization of the temporality.
Key words: Orthodox Church, Ukrainian 
church establishment, Kyiv metropolis, 
Russian centralism
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На часи перебування Київської митрополії у складі Речі 
Посполитої її зверхники користувалися широкими повнова-
женнями. Київський митрополит приймав посвяту від Конс-
тантинопольського патріарха і значився його екзархом; йому 
належало право посвяти в священний сан православних єпис-
копів в межах Київської митрополії, контролю над ними, а 
також над архімандритами та ігуменами єпархіальних монас-
тирів, за винятком ставропігійних, власний судоустрій. При 
цьому юрисдикційне підпорядкування Київського митропо-
лита Константинопольському патріарху традиційно залишало-
ся номінальним. Київські митрополити разом з духовенством 
користувалися нарівні з шляхтою всіма правами і вольностями, 
які традиційно затверджувалися польськими королями, вели-
кими князями Литовськими і московськими царями. З давніх 
часів київські ієрархи мали титул «митрополита Київського, 
Галицького і всієї Росії». Таким чином титулувалися митропо-
лити Петро Могила, Сильвестр Косів, Діонисій Балабан, Анто-
ній Винницький, Йосиф Нелюбович-Тукальський. 

З входженням України до складу Російської держави за Пе-
реяславською угодою для очільників Київської митрополії 
було важливо зберегти всі її колишні права, зокрема підпоряд-
кування Константинопольському патріархату. Це стало голо-
вним завданням спільного посольства від духовних та світських 
осіб, відрядженого у 1685 р. до Москви гетьманом Іваном Са-
мойловичем. У супровідному листі від гетьмана від 20 липня 
1685 р. зазначався склад посольства: «от причта духовнаго той 
митрополіи» – ігумен Києво-Видубицького монастиря Феодо-
сій Углицький та ігумен Переяславського монастиря Ієронім 
Дубина, та від гетьмана – генеральний писар Сава Прокопович 
і канцелярист Лука Петровський, формальною метою якого 
було затвердження обраного на Київському соборі Київським 
митрополитом Гедеона Святополка-Четвертинського. Показо-
во, що посланцям було вручено інструкцію, яка регламентува-
ла дії спільного посольства [3, c. 71-79; 11, c. 173-174]. Збереглися 
документи про перебування в Москві українських посланців та 
процедура їх прийому в імператорському дворі [5, c. 514-516]. 

З підпорядкуванням у 1686 р. Київської митрополії Московсько-
му патріарху (причому ця залежність до 20-х рр. ХVІІІ ст. значною 
мірою залишалася номінальною) почалися спроби пониження 
митрополичої гідності київських ієрархів. Так, у грамоті, даній Ге-
деону Святополк-Четвертинському 28 січня 1688 р., він вже значив-
ся як «митрополит Київський, Галицький і Малої Росії» [20, c. 247]. 
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Зі вступом на Київську митрополичу кафедру Варлаама 
Ясинського він зробив спробу повернути колишнє титулу-
вання зверхника Київської митрополії. В кінці березня 1691 р. 
професор філософії Києво-Могилянської академії Стефан 
Яворський разом з ієродияконом Варлаамом Косовським 
привезли до Москви чолобитну від Київського митрополита 
Варлаама Ясинського щодо збереження додатку до митрополи-
чого титулу «і всієї [виділено С.К.] Малої Росії»[8, арк. 2 зв.]. 
При цьому митрополит посилався на грамоту, надану його 
попереднику Сильвестру Косову царем Олексієм Михайлови-
чем. Проте в Москві на підставі грамоти від 26 січня 1688 р., 
якою було заборонено так титулуватися вже митрополиту 
Гедеону Святополку-Четвертинському, дали Варлааму Ясин-
ському негативну відповідь [20, c. 247]. 

По смерті Київського митрополита Іоасафа Кроковського 
(1718 р.) українське, передусім київське, духовенство довгий час 
було під підозрою. Обрання киянами межигірського архіман-
дрита Іродіона Жураковського на вакантну київську кафедру 
не було затверджено – згідно з імператорським указом на її за-
міщення було призначено Варлаама Ванатовича. Тим самим, з 
цього часу припинилася традиція вільного обрання київських 
ієрархів, Настановлення Ванатовича показово і в тому сенсі, що 
при хіротонії він отримав лише титул архієпископа Київського 
і Галицького, – а не митрополита, як його попередники, і без 
додатку «і Малої Росії». Фактично цим Київську митрополію 
було позбавлено її давнього визначального статусу. 

Разом з вищим київським духовенством архієрей намагався 
офіційно повернути статус Київської митрополії. Про це свід-
чить прохання Варлаама Ванатовича з підлеглим йому духовен-
ством імператору Петру ІІ про відновлення в Києві митрополії 
[19]. Після викладу історії Київської кафедри з 54 її зверхниками 
включно з митрополитом Іоасафом Кроковським, автор петиції 
виклав суть прохання: „Всемилостивейшій государь! Обще со 
всем духовенством моей пастве подсудственным прошу Вашего 
Імператорскаго величества, да повелит высокодержавство ваше 
милостивым своим указом, дабы паки по прежнему была ми-
трополія при Кіевском престоле» [19, c.74]. Дати на документі 
немає, але Ф. Терновський вважає, що його подано 1727 р., коли 
з воцарінням Петра ІІ в українського духовенства з’явилися надії 
на відновлення його давніх прав. Відомо також, що Варлаам Ва-
натович ще 1723 р. готував «Выписку о Кіевских Митрополитах 
и о протчем Малороссійском духовенстве» [7, арк. 132-140 зв.]. 
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За Ф. Терновським, який досліджував архів Синоду, доля 
цього клопотання в Синоді завершилася тим, що синодальна 
канцелярія у 1729 р. підготувала таку відповідь: «точнаго указу 
о кіевской митрополіи, чтоб ей не быть, в делах св. Синода не 
имеется, а имеется-де только указ 1722 г. о произведеніи на кіев-
скую епархію тихвинскаго архимандрита Варлаама Ванатовича 
во архіепископы» [18, c. 10-11]. По смерті Петра ІІ в січні 1730 
р. більше це питання не піднімалося. Дослідження джерел дає 
можливість припускати, що проходженням по інстанціях дуже 
важливого для української Православної Церкви документу міг 
бути Лука Конашевич, який виконував обов’язки архієрейсько-
го стряпчого у С.-Петербурзі у 1725-1728 рр. [20, c. 840]. 

Наслідком цієї чолобитної, як і всієї діяльності Варлаама 
Ванатовича, як ревного охоронця давніх прав Київської митро-
полії, стало незадоволення російської влади і автора Духовного 
Регламенту Феофана Прокоповича, яке викликало трагічні об-
ставини подальшої долі київського архієрея.

Намагання київських ієрархів повернути втрачений митро-
поличий титул були повторені за сприятливого для України 
царювання імператриці Єлизавети. Так, архієпископу Рафа-
їлу Заборовському (1731-1747) вдалося у 1743 р. повернути 
титул митрополита і втрачений статус Київської митрополії. 
У травні 1742 р. архієрей, користуючись впливом при дворі 
Розумовських та духівника імператриці Федора Дубянського, 
подав клопотання від імені настоятелів київських монасти-
рів про відновлення окремих прав українського духовенства 
[18, c. 11-12; 9, c. 125]. Прохання підписала київська церковна 
еліта, настоятелі провідних київських монастирів та члени Ки-
ївської духовної консисторії. Вручення чолобитної імператри-
ці Єлизаветі було доручено архімандриту Києво-Братського 
монастиря Сильвестру Кулябці, який водночас мав виголоси-
ти на її честь вітальну проповідь [2, c. 471]. 

Відповіддю на клопотання Рафаїла Заборовського став указ 
Сенату від 16 грудня 1742 р., який відновлював окремі права 
українського духовенства [2, c. 468-470]. Показово, що майже 
одночасно з цим клопотанням два архієреї-українці російських 
єпархій – Арсеній Мацієвич, митрополит і Амвросій Юшке-
вич – подали проект про відновлення патріаршества.

Відновлення інституту гетьманства у 1750 р. стало потужним 
стимулом для української церковної еліти повернути свої при-
вілеї. Першим почав діяти Київський митрополит Тимофій 
Щербацький з метою відновити юрисдикцію і права Київської 
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митрополії. Показово, що преосвященний, щойно посівши 
Київську кафедру, зробив спробу повернути давню київську 
традицію, коли хіротонія відбувалася в Києві, а не в столиці Ро-
сійської імперії. Це засвідчило клопотання від імені Київської 
духовної консисторії Синоду» [18, c. 15-16]. Про неможливість 
прибути до С.-Петербурга повідомляв Синоду і сам Тимофій 
Щербацький, причому навіть виявляючи готовність залишити-
ся на старій посаді («на прежнем моем мѣстѣ») – архімандрита 
Києво-Печерської лаври. Проте з часом, не отримавши відпо-
віді з столиці, він змінив свою думку і виявив бажання особисто 
прибути до С.- Петербурга. 

На початку 1752 р. Тимофій Щербацький підготував чо-
лобитну на ім’я імператриці і відправив у цій справі до С.-
Петербурга свого уповноваженого – архімандрита Густинсько-
го монастиря Пахомія Вітвицького. У фондах Києво-Печерської 
лаври збереглась «сказка» – пояснення, яке давав Пахомій Віт-
вицький в Колегію іноземних справ від 4 березня 1752 р. за 
його власноручним підписом» [22, арк. 4 зв. – 6]. На доказ цих 
клопотань Пахомій Вітвицький представив Колегії іноземних 
спра оригінали грамот, наданих Гедеону Святополку-Четвер-
тинському (від 15 грудня 1685 р.), Варлааму Ясинському (від 
1 квітня 1700 р.) та Іоасафу Кроковському (від 14 вересня 1708 р.) 
[4, c. 87-95, 149-154, 180-183]. 

Як свідчить зміст «сказки» Вітвицького, у чолобитній Тим-
офія Щербацького значилися три прохання – повернення 
під владу митрополії Переяславської єпархії і Києво-Межи-
гірського монастиря, підтвердження митрополичого суду, а 
також право мати власну друкарню. На підставі чолобитної 
Тимофія Щербацького і пояснень його уповноваженого Пахо-
мія Вітвицького Колегія іноземних справ навела довідки в Си-
ноді і заявила про вихід із підпорядкування Київського мит-
рополита Переяславської єпархії (указом Анни Іоанівни від 
1733 р.) і Києво-Межигірського монастиря (царськими грамо-
тами від 1710 і 1744 рр.). Щодо питання підсудності Київської 
митрополії і подачі чолобитних Синод повідомив, що згідно 
з правилами Духовного Регламенту будь-яка духовна особа 
може подавати жалобу на архієрея, як, водночас, і самі архіє-
реї в питаннях судочинства можуть звертатися до Синоду. На-
решті, щодо питання про книгодрукування Синод повідомив, 
що він не видавав ніяких указів, які б забороняли Київській 
митрополії друкувати книги в Києво-Печерській або Чернігів-
ській друкарнях [12, c. 157-163]. 
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Пункт у клопотанні Київського митрополита про заснування 
в Києві окремої друкарні при Київській митрополичiй кафедрi 
викликав протистояння з Києво-Печерською лаврою, яка во-
лоділа монополією на друкарство в Києві. Активна діяльність 
архієрейського уповноваженого Пахомія Вітвицького здобула 
на тривалий час перевагу митрополита Щербацького – під-
тримку більшості членів Синоду, завдяки якій йому вдалося у 
1753 р. отримати синодальну грамоту на заведення друкарні1. 
Проте ця справа не увінчалася успіхом – конфлікт з Києво-Пе-
черською лаврою за монополію друкарства в Києві вирішився 
на користь останньої2 . 

З приходом до влади імператриці Катерини ІІ, метою якої 
було продовження секуляризаційних реформ Петра І і повна 
централізація у всіх сферах правління Російської імперії, того-
часному Київському митрополитові Арсенію Могилянському 
(1757 – 1770 ), на відміну від попередників, було заборонено ти-
тулуватися з додатком «і всієї Малої Росії». Мотивація відпо-
відної грамоти Синоду була такою, що «Малороссія не в еди-
ной Кіевской епархіи, но еще у двух преосвященних состоит» 
(тобто, Чернігівського і Переяславського), а тому митрополиту 
Арсенію було велено іменуватися «Кіевским и Галицким, как и 
прочіе епархіальные преосвященные состоят» [23, c. 509]. 

Довідавшись про пониження митрополичої гідності Ар-
сенія Могилянського, київське вище духовенство в черговий 
раз взялося відстоювати втрачені права Київської кафедри, 
скориставшись підготовкою до діяльності Комісії Нового 
Уложення 1767 – 1774 рр. Напрацювання пунктів для цієї Комі-
сії стало останньою спробою українських ієрархів зберегти пра-
ва Української Церкви, у тому числі статус Київської митрополії. 
Указ Синоду від 10 вересня 1767 р. диктував Київському митро-
политу Арсенію Могилянському, і єпископам Чернігівському 
Кирилу Ляшевецькому і Переяславському Гервасію Лінцевсько-
му, щоб вони «сочинили проэкт о выгодностях малороссійскаго 
духовенства и обстоятельные пункты такового проэкта без за-
медленій представили к раз смотренію в Св. Синод с нарочным, 
который бы мог сделать по оным потребныя объясненія, если 
бы таковыя понадобились, как в самом Св. Синоде, так равно и в 
Московской комиссіи» [13, c. 49]. Отже, спеціальному уповнова-
женому від українського духовенства доручалися важливі функ-

1 [Болховитинов Евгений]. Описание Киевософийского собора и киевской 
иерархии. – К., 1825. – Дополнения. – № 40. – С. 197-207.

2 Детальніше див.: Адвокати Києво-Печерської лаври…
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ції – не лише доставити, а й відстояти у вищих органах церковної 
влади Російської імперії цінний корпус документів, який, у разі 
успіху, мав би забезпечити відновлення для української Церкви 
її незалежного статусу.

У відповідь на зазначений указ Синоду члени Київської ду-
ховної консисторії підготували в 74 пунктах проект під на-
звою “О дарованіи малороссійскому духовенству разнаго рода 
выгодностей и возвращеніи ему тех прав, привиллегій, вольно-
стей и свобод, которыми оно пользовалось в прежнія времена” 
[13, c. 50-54]. Сюди ввійшли всі документи, що підтверджували 
надані литовськими і польськими королями та російськими 
царями права і привілеї українському духовенству. 4 березня 
1767 року даний проект з ієромонахом Києво-Печерської лав-
ри, ігуменом Свенського монастиря Калістом було відправлено 
до Синоду. На його витрати було виділено дуже велику, як на 
той час, суму – 500 крб. [13, c. 49-50]. 

Укладання пунктів від духовенства Київської єпархії було 
доручено архімандриту Києво-Золотоверхо-Михайлівського 
монастиря Модесту (він став і депутатом в Комісії) та ігумену 
Києво-Видубицького монастиря Якову. Порівняно з наказами 
від духовенства інших українських єпархій (окремо форму-
лювалися накази від духовенства всіх трьох українських єпар-
хій – Київської, Чернігівської і Переяславської, а також від двох 
ставропігійних монастирів – Києво-Печерської лаври і Києво-
Межигірського монастиря) «пункты о выгодностях кіевскаго 
духовенства» відзначалися значним обсягом (всього 74 пункти), 
особливою аргументованістю і виваженістю. Не було жодного 
пункту, який би не супроводжувався відповідними історични-
ми документами чи іншими доказами. 

Найважливішими з усіх пунктів, представлених київським ду-
ховенством в Комісію Нового Уложення, були пункти, які стосу-
валися особи і прав київського ієрарха – 36 – 44, 46, 66 (11 з усіх 
74 пунктів). Головний з них, 36-й вказував на привілеї Київського 
митрополита з часів прийняття християнства: висвята і повнова-
ження екзарха Константинопольського патріарха; право посвяти 
в священний сан православних єпископів та настоятелів в межах 
визначеної юрисдикції; титул «митрополита Київського, Галиць-
кого і всія Руси»; користування всіма правами і вольностями на-
рівні з шляхтою; вільне обрання митрополита з природних меш-
канців Малоросії і без втручання світської влади [13, c. 54-64]. 

Автори київських пунктів заявили про необхідність започат-
кування при Київській митрополичій кафедрі окремої друкарні 
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для видання церковних книг, а також «учительных книг, сочи-
нений ученых людей и переводов с различных языков», мотиву-
ючи це, по-перше, попитом книг релігійного змісту, який уже 
не задовольняла друкарня в Києво-Печерській лаврі, а по-друге, 
потребою друку книг іноземними мовами для навчального про-
цесу в Києво-Могилянській академії [17, c. 270-271]. 

У проекті також йшлося про збереження за монастирями їх 
маєтностей, відміну пунктів Данила Апостола 1628 р. про забо-
рону купівлі грунтів і приймання їх на поминання, звільнення 
від усіх натуральних і грошових повинностей і т.і. Проте діяль-
ність Комісії Нового Уложення не реалізувала планів україн-
ського духовенства, а указ про секуляризацію церковного май-
на звів їх нанівець. 

Водночас варто зауважити, що завдяки опозиції українсько-
го духовенства плани секуляризації церковного майна, яка спо-
чатку планувалася в Україні разом з російськими єпархіями, 
були відкладена більш ніж на 20 років. Російська влада намага-
лася заручитися підтримкою шляхти, щоб запобігти спалаху 
незадоволення. «Я остановила отсылку указа в духовную ко-
миссію, о котором упомянуто в 16 пункте моего сегоднешне-
го письма к вам, – писала імператриця Катерина ІІ до графа 
П. Рум’янцева 9 липня 1765 р. щодо своїх планів про секуля-
ризацію в Україні, – и желаю, чтобы вы тамошних нескольких 
называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой 
бы они просили о лучшем у них учрежденіи школ и семинарій, 
и если можно, о положеніи духовенства в штатное состояніе от 
духовных или светских такую же челобитную иметь, то б мы 
уже знали, как начинать... Я все сіе поручаю вашей испытанной 
ревности и искусству» [16, c. 280].

Реформи Катерини ІІ трагічно позначилися на настроях 
української церковної еліти. Так, Київський митрополит Саму-
їл Миславський у листі до графа П.О. Рум’янцева писав, що ці 
зміни наближають його «ощутительным образом к последнему 
концу жизни» і наводять на думку, «не решиться ли по болез-
ням на избраніе уединенія, или ожидать того же жребія, каково-
му подвержен отец архимандрит Зосима» [17, c. 493] – останній 
вільнообраний архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима 
Валкевич, якого відправили на заслання в Голосіївську пустинь.

Отже, в складних умовах централізаційної політики росій-
ських властей київським ієрархам за допомогою своїх уповно-
важених доводилося стояти в обороні давніх прав Київської 
митрополії та відстоювати її статус і юрисдикцію за поступо-
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вого – спочатку суто канонічного, згодом фактичного – підпо-
рядкування російській церковній владі. Найбільш показовими 
у цьому зв’язку були петиції української церковної еліти про 
відновлення статусу Київської митрополії за часів Варлаама Ва-
натовича і Арсенія Могилянського. 
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Протягом ХІХ на початку 
ХХ ст. Свято – Михайлівський 
Золотоверхий монастир очо-
лювала ціла плеяда настоя-
телів. Деякі з них були видат-
ними вченими, талановитими 
проповідниками, вдалими ад-
міністраторами, деякі скром-
но виконували свої обов’язки, 
піклуючись про адміністра-
тивно-економічну діяльність 
монастиря, його духовний 
розвиток та просвітительство 
серед ченців та вірян.

Указом Священого Синоду 
від 16.10.1799 року настоятель 
Свято-Михайлівського Золо-
товерхого монастиря водночас 
призначався вікарієм митро-
полита Київського і Галицько-
го з саном єпископа Чигирин-
ського. Першим одержав цей 
сан архімандрит Новгород-Сі-
верського монастиря Феофан 
Шиянов [2, с. 151].

Народився Ф. Г. Шиянов-
Чер нявський 8 червня 1744 р. у 

містечку Китайгород Кобиляцького повіту, адміністративному цент-
рі Китайгородської сотні Полтавського полку Гетьманщини, розта-
шованому на правому березі річки Оріль [11, с. 23]. Його батько, Гри-
горій Чернявський, служив дяком в Успенській церкві Китайгорода.  
Родина Федора була заможною.  Окрім нього у  дяка Чернявського 
зростали син Роман [8, арк. 400 – 411] та дочка Марія [1, с. 736].

З восьми років Федір Чернявський почав навчатися у цер-
ковноприходській школі при Успенській церкві, у якій служив 
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батько [1, с. 736]. Маючи добру пам`ять, здібності до навчання 
та батьківські статки, він продовжив навчання у духовній семі-
нарії, а потім у Київській духовній Академії [1, с. 255]. Навчання 
у Києво-Могилянській  академії для дітей священиків з Прио-
рілля було явищем звичним, старший брат майбутнього єпис-
копа Феофана, Роман теж навчався у 1747 – 1754 рр. в Київській 
Академії  і дійшов до класу богослів’я.

Після закінчення курсу навчання в академії Федір Черняв-
ський переходить у послушництво до Києво-Печерської Лаври, 
де у 1770 р. приймає чернечий постриг  під іменем Феофана [1, с. 
256]. Впродовж 1770 – 1774 років Феофан був у Лаврі на посадах 
бібліотекаря, проповідника  і  друкарського справника [4, с. 48]. 
У грудні 1774 р. він був обраний членом духовного собору Лаври 
[4, с. 49]. 28 лютого 1775 р. Федір Чернявський «…за неусыпные 
труды и личные достоинства возведён в звание соборного стар-
ца…» і призначений головним коректором книг, які друкувались 
у лаврській друкарні, а також її керівником. Разом з тим Феофан 
виконував обов’язки лаврського проповідника та упорядника 
лаврських доповідей, офіційних паперів та листів у найрізнома-
нітніших лаврських справах, у тому числі вітальних листівок та 
виступів, які надсилалися від Лаври високим посадовим особам 
[4, с. 49]. Підтвердженням високого статусу Феофана серед лавр-
ського священицтва та талантів белетриста і оратора було те, 
що саме він був відправлений до Санкт-Петербургу 2 листопада 
1776 р. вітати від Лаври наступника царського престолу Павла 
Петровича зі шлюбом. Останньому вітальна промова Феофана 
так сподобалась, що вкрай розчулений майбутній імператор 28 
лютого 1777 р. особисто йому подякував [4, с. 2-3]. 

З кінця 80-х років ХVIII ст. у житті Феофана відбулися значні 
зміни. Під час мандрівки імператриці Катерини II до Криму 
у 1787 р. вона, перебуваючи в Києві, особисто рекомендувала 
митрополиту Самуїлу висвятити ієромонаха Феофана в архі-
мандрити Ніжинського Благовіщенського монастиря,  яким 
він і керував до 1798 року [4, с. 4]. 13 травня 1798 р. Феофана 
призначили настоятелем Чернігівського Єлецького монасти-
ря і водночас ректором Чернігівської духовної семінарії. На 
цих посадах він доклав багато зусиль аби до семінарії могли 
вступати не лише діти священиків, але і селян. У монастирі 
він провів досить значні організаційно-адміністративні зміни, 
які швидко перетворили монастир на значний осередок духо-
вності в регіоні [7, с. 58]. Початок 1799 року Феофан зустрів 
на посаді настоятеля Спасо- Преображенського монастиря у 
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Новгород-Сіверському, звільнившись від обов’язків ректора 
Чернігівської семінарії.

26 листопада 1799 р. преосвященний  Феофан стає єпископом 
Чигиринським і вікарієм Київської митрополичої єпархії з пере-
буванням у Києво-Михайлівському Золотоверхому монастирі з 
правом настоятеля в ньому [7, с. 59]. Доля монастиря  на протязі 
багатьох віків часто змінювалася, він то процвітав, то занепадав. 
Так, при секуляризації 1786 року обитель втратила більшість сво-
їх земель, конфіскованих на користь держави з метою звільнення 
духовної влади та чинів від нехарактерних їм господарських тур-
бот. Крім цього було введено розподіл монастирів на 3 класи. До 
1 класу разом з Нікольським та Флорівським увійшов і Свято-Ми-
хайлівський Золотоверхий монастир, але це не гарантувало йому 
процвітання. Обіймаючи посаду настоятеля обителі,  Феофан ба-
гато зробив аби підняти її з повного занепаду, в якому вона пере-
бувала до цього часу. Компенсацією за втрачені у 1786 році землі 
стала подарована у 1802 році місцевість, яка називалась Лазарів-
щина. Київський митрополит Гавриїл Банулеско-Бадоні видав 
грамоту, в якій постановив нову назву місцевості – Феофанія [2, с. 
184]. Святитель  ініціював створення дачі – монастирських угідь, в 
яких була споруджена протягом 1802 – 1803рр., дерев’яна церква 
на честь Чуда Архангела Михаїла, архієрейський будиночок біля 
храму та декілька келій для проживання монастирської братії. Тут 
же був започаткований цвинтар для захоронення померлих мо-
нахів Києво-Михайлівського монастиря [12, с. 763, 764]. Шиянов та 
наступні настоятелі Свято-Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря протягом дев’ятнадцятого століття приклали багато зусиль 
у розбудову Феофанії та зробили її популярним православним 
місцем у Києві. Так, святитель Інокентій (Борисов) настоятель 
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1836 – 1841 рр. 
багато працював у Феофанії і увів біблійні назви [3, c. 192]. Єпис-
коп Серафим (Аретинський) настоятель Свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря у 1859 – 1865 рр. благословив відкрити у 
Феофанії у 1861 році чернечий скит для монахів [7, с. 64] Обладна-
ний він був трудами досвідчених старців, подвижників благочестя 
ігуменом Воніфатієм ( в скиту 1861 – 1871рр.) і схиігуменом Іри-
нархом (очолював Феофанію з 1871 по 1901 рр.  Впродовж ХIХ ст. 
тут було збудовано чотири храми: Чуда Архангела Михаїла, Всіх 
Святих, Володимирської ікони Божої Матері і собор великомуче-
ника Пантелеймона [12, c. 765, 768].

Ставши настоятелем Свято-Михайлівського монастиря, пре-
освященний Феофан розбудував настоятельські покої та до-
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будував до них невелику дерев’яну церкву на честь Святителя 
Миколая [2, с. 169].

У 1806-1808 роках настоятель Феофан покрив дахи будівель Свя-
то-Михайлівського Золотоверхого монастиря залізом,  позолотив 
бані собору, поновив розпис вівтарної його частини [10, c. 63]. 

Господарство Свято-Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря за вісім років настоятельства святителя Феофана значно 
збільшилось за рахунок призначених для утримання вікарія 
угідь та придбання ним лугу, хутора, мельниці та налагоджен-
ня роботи іконно–книжкової крамниці.

Поряд із господарсько-адміністративними турботами пре-
освященний Феофан займався і духовно-просвітницькою діяль-
ністю. Так, він переймався турботами семінаристів, які навча-
лися у семінарії при монастирі, заснував церковно-учительську 
школу, завів архієрейський хор, до якого входили учні учитель-
ської школи та семінаристи.

За активну просвітницько-духовну  та  адміністративно-гос-
подарську діяльність в Свято-Михайлівському Золотоверхому 
монастирі та в усьому Київському вікаріатстві 18.11.1807 року 
преосвященний Феофан був нагороджений орденом Святої 
Анни 1-го ступеня.

25 січня 1807 р. Феофан був призначений єпископом Пол-
тавським і Переяславським з перебуванням єпископської рези-
денції у м. Переяславі [5, с. 157]. Перше, що зробив новоприз-
начений владика – це об’їхав територію єпархії, познайомився 
з більшістю священиків різного сану, які служили в ній, відві-
дав більшість діючих духовних навчальних закладів. Ознайо-
мившись з їх життям, він розпорядився: «Впредь ни под каким 
видом, как учеников низших, так и студентов высших классов 
ни при семинарском правлении, ни классах и нигде телесно не 
наказывать, ибо такой образ исправления учащихся не соответ-
ствует благородному воспитанию детей» [6, c. 161]. Якщо враху-
вати, що в ті часи фізичні покарання були невід’ємною складо-
вою виховання і покарання в навчальних закладах і військових 
частинах Російської імперії, то  таке розпорядження Феофана 
говорило про його високий гуманізм, прогресивність мислення 
та сміливість у відстоюванні власних переконань. З ініціативи 
Феофана у 1807 р. у Полтавській семінарії був відкритий «русь-
кий класс» для учнів, які з різних причин не могли опанували 
латинську мову, а хотіли скласти іспити для обіймання посади 
священика у сільських приходах. У 1809 р. при семінарії був від-
критий європейський клас. Місця священиків у міських церк-
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вах Феофан намагався надавати випускникам семінарії, проте, 
в священики могли висвячуватися лише ті, кому виповнилось 
25 років, а в диякони – лише двадцятитрирічні [6, с. 162 – 163]. 
Велику увагу Феофан також приділяв спрощенню ведення кан-
целярських консисторських справ, іноді навіть вступаючи у бо-
ротьбу з іншими консисторськими службовцями, чим викли-
кав їх незадоволення, тож на нього часто надходили скарги до 
Священного Синоду [4, с. 47]. Єпископ Феофан  пішов з життя 
24 січня 1812 р. і був похований в архирейському склепі Возне-
сенського собору в Переяславі [4, с. 50].

Просвітницька і духовна діяльність єпископа Феофана на 
всіх етапах його життя була спрямована на покращення якості 
духовної освіти, поширення її серед усіх верств українського 
суспільства, зростання авторитету церков і монастирів як осно-
вних осередків в народі християнської етики і моралі.
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Колишній крем’янецький 
гімназист, студент Варшав-
ського університету, учитель і 
воїн Української Повстанської 
Армії Пантелеймон Бондар-
чук, він же псевдоіменний 
Петро Лахтюк, потрапив у 
лабети жахливої терорис-
тичної охранки імперії зла. 
Віднині чотири літери абре-
віатури НКВС нависають 
жахливою чорною хмарою 
над його життям довгих, май-
же дванадцятьох років. Це 
був стрес. Волиняни відзна-
чаються міцними нервами; 
але навіть у найсильніших 
холодні крижинки почина-
ють просуватися по жилах, 
якщо вони усвідомлюють, 
що життя може обірватися 
кожної хвилини; або ж чи ви-
тримає організм ті катування, 
які традиційно застосовували 
людиноненависні московити 
супроти своїх жертв, а кому-
но-більшовицькі московити – 
і поготів?

Петро Лахтюк, сидячи в ра-
дянській буцегарні перші дні 
після арешту, відбуваючи ба-
гатогодинні допити, весь час 
думав, що з ним та і з його по-
братимами цього не могло б 
статися, якби між окремими 
секторами української націо-

Тарас МИРОНЮК

СТРАДНИК ЗА ВІРУ, ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
(ДО 75-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ

ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ).
У статті висвітлюється страдниць-
кий життєвий шлях студента мит-
рополита Іларіона Огієнка, православ-
ного християнина з Волині Пантелей-
мона Боднарчука /псевдонім в рядах 
УПА – Петро Лахтюк/. Вихованець 
Варшавського університету, учитель 
за фахом, парафіянин Холмського 
кафедрального собору Православної 
Церкви, Пантелеймон Боднарчук, з 
утворенням Української Повстанської 
Армії під проводом Тараса Боровця, 
вступає в УПА як духлвно-патріотич-
ний вихователь повстанців. Під час 
виховної праці з воїнами навесні 1944 
року в околицях міста Почаєва Панте-
леймон Боднарчук /Петро Лахтюк/ 
був схоплений совєтськими енкаве-
дистами, засуджений до страти, але 
невдовзі смертний вирок замінили на 
25-літньою каторгою в Заполяр’ї – на 
шахтах Воркути.
Ключові слова: уцерковленість, Гол-
гофські страждання, в’язні, Воркута, 
визвольна боротьба.

_____

Taras MYRONYUK

THE STEWARD FOR FAITH,
FOR THE FREEDOM OF UKRAINE
(TO THE 75TH ANNIVERSARY OF 
THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY)
The article covers the painful life of a 
student of Metropolitan Ilarion Ogienko, 
an Orthodox Christian from Volyn 
Panteleimon Bodnarchuk /pseudonym in 
the ranks of the UPA – Peter Lakhtyuk/. 
A pupil of the University of Warsaw, a 
teacher of the specialty, a parishioner of 
the Holmes Cathedral of the Orthodox 
Church, Panteleimon Bodnarchuk, with 
the formation of the Ukrainian Insurgent 
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нально-повстанської бороть-
би у цій війні були єдність 
і злагодженість у намірах, 
думках і діях. Якою б потуж-
ною була б наша українська 
сила – як проти німців, так 
і проти червоних москови-
тів, якби ОУН Бандери, ОУН 
Мельника і УПА Бульби-Бо-
ровця були разом та воювали 
проти навісних ворогів одним 
фронтом! А так, що? Дали 
обом ворожим силам реаль-

но здійснити нашими ж руками відому приказку: «Розділяй і 
владарюй»! Самі поділилися й вільно-не-вільно дали їм нагоду 
владарювати над нами, заганяти в кріпацтво і рабство.

У ці дні, напередодні відправлення його й інших побратимів у 
далекі безкраї безлюдні простори приарктичної морозяної Пів-
ночі, Лахтюк менше дбав про себе, здавши своє життя на милість 
Богові. Він був глибоко уцерковленим християнином, і знав, що 
народжений для вічного життя: трохи в тілесній оболонці, віч-
но – у безсмертному тілі, яке буде воскрешене Господом Ісусом 
Христом. Тож скільки йому лишилося бути на цій закривавле-
ній, поритій снарядами і бомбами землі, – не так важливо (тоді 
й гадки не мав, що доживе до 94 року життя!). Головне для нього 
було: що буде з Україною? Чи стане вона незалежною самостій-
ною державою? Чи відродиться й воскресне для щасливого жит-
тя український народ, а з ним і його рідна Волинь, разом зо всіма 
землями України? Ось предмет його мук та переживань!

Думати отак про Україну та її нещасну долю було Петрові 
не трудно. Боротись за самостійну соборну Українську держа-
ву – одночасно мучитись по тюрмах, таборах, на каторжних 
роботах у шахтах Воркути – у холоді й голоді. Починалась 
його епопея Голгофи. Авторові, що пише оці рядки за його 
спогадами, теж важко. Автор бо бачить в житті Петра Лахтю-
ка віддзеркалення страждань свого батька Василя Миронюка, 
який, на відміну від Петра, повернувшись з Воркутської катів-
ні, помер у молодому віці.

Голгофська епопея Лахтюка ним точно означена у його спо-
гадах: від 4 квітня 1944 року до 21 жовтня 1955 року. Петро Лах-
тюк (я буду відтак вживати його псевдонім, що він його при-
своїв собі на все життя) належав до того покоління українського 

Army under the leadership of Taras 
Borovets, joins the UPA as a mentally 
patriotic educator of the rebels. During 
the educational work with the warriors 
in the spring of 1944 near the city of 
Pochayev, Panteleimon Bodnarchuk 
(Petr Lakhtyuk) was captured by 
the Soviet NKVD, sentenced to death, 
but soon after the death sentence 
was replaced by a 25-year convict in 
Zapolyarii – in the mines of Vorkuta.
Key words: gentility, Golgotha   
sufferings, prisoners, Vorkuta, liberation 
struggle.
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народу, яке під час визвольної боротьби орієнтувалися лише 
на власні сили. Це покоління боролося за волю України згідно з 
декалогом ОУН, в якому перша заповідь наказувала: «Збудуєш 
Українську державу, або згинеш у боротьбі за неї!». Боротьба 
кожного націоналіста почалась і продовжувалася в рядах УПА 
проти всіх армій, які під час Другої світової війни поневолюва-
ли Україну. У цій боротьбі не всім вдалося вижити. Більшість 
його ровесників загинули в нерівних боях з окупантами Украї-
ни; а ті, що залишились живі, між ними і він, поповнили тюр-
ми і табори московської імперії.

На московських каторжних роботах також не всім вдало-
ся вижити. Дуже мала частина пережила каторгу. Більшість 
української найкращої молоді не вернулася в Україну. В тяж-
ких нелюдських умовах вони загинули під час тяжкої праці 
під землею – в голоді й холоді. Це мученики за волю Украї-
ни. Їхній дух, їхні душі з далеких незнаних могил закликають 
український народ і сьогодні на Донбасі і в Криму бити того 
самого ворога-супостата, якого били побратими Лахтюка, 
бо ж на українських кістках північний ворог України будував 
шахти, канали, штучні моря та залізниці, де під кожною шпа-
лою лежать кості замученого каторжника.

У Воркуті найбільше число серед каторжників були саме 
українці. Їх москалі, також каторжники, з ненавистю називали: 
«сепаратисти», «мазепинці», «петлюрівці», «бандерівці». Цими 
словами старались принизити їхню гідність. Але українці на-
віть пишалися цими ярликами: «Так, ми мазепинці», – казали 
українці. Були там таємно зорганізовані, і не тільки не обража-
лися, а були горді з того, бо ж за тими, нібито, ображаючими 
словами, крилась і криється найбільша ідея українського наро-
ду: самостійна соборна Українська держава!

Крім українців, на воркутській каторзі Лахтюк зустрічав та-
кож представників інших народів, але в меншій кількості. Були 
це поляки, росіяни, білоруси, німці, французи, італійці, угорці, 
кубанські козаки, донські козаки, грузини, татари, казахи, єв-
реї, китайці, корейці та інші.

Поляки – це переважно офіцери Армії Крайової, з якими 
Лахтюк був у одному бараку шахти «Капітальна». Він знав їх – 
Бауера, що брав участь у Варшавському повстанні 1944 року; 
інженерів Пєтрика Орловського, Свєтляковського, Маєвсько-
го, Косінєвського, Залуги.

Українці, які мучились з Лахтюком, – це інженер Згорляке-
вич з Ліська, композитор – Василь Барвінський, Авксентій Бой-
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чук – ректор Духовної семінарії з тодішнього Станіславова; Гуль 
з Боремля Рівненської області, Шеремета і Павлюк з села Повча 
Рівненської області; Іван Сенько з Лемківщини; Мазур з рідного 
Петрового села Великі Жабокрики; Іван Трубка з Козина; Ле-
онід Свистак з Холмщини; Кецман зі Станіславова; Федір По-
ліщук з Волинської області; Литвинов з села Воєнка в Криму: 
інженер Кононов і учитель Пасічник; Бакало; Михайличенко; 
Цикаленко – усі з Наддніпрянської України; Григорій Слюса-
ревський з міста Глинськ на Полтавщині – він був розстріляний 
начальником НКВС на очах каторжників. Лахтюк знав також 
московитів-каторжан: це Бондаренко, Розенфельд – єврей, ста-
роста бараку № 3 при шахті № 1 «Капітальна».

Бачив він там деяких німецьких офіцерів, які були в тому ж 
бараку: добре знаний інженер-електрик Міллер, який був мі-
ністром енергетики в Україні під час німецької окупації. Знав 
також Петро полковника німецької армії, що був доставщи-
ком провіанту для німецької армії в Африці. Або німця, якого 
там називали Людвіг – добрий автомеханік у Потьмі. Ще знав 
одного німця, який був власником найбільшого млина в Гам-
бурзі, француза-співака, співака-італійця з Мілану; китайця, 
який говорив «пасмотрім» чи «будім пасматрєть».

Ось такі були нові знайомі Петра Лахтюка з каторги. Про 
них він згадував, маючи понад 90 років. Друзі по нещастю, але 
теж люди; і були серед них і добрі, віруючі в Бога; самі нещасні, 
але здатні співчувати ще нещаснішим.

В пересильному бараку, згідно з тутешнім правилом, в’язні з 
України мали бути два тижні на так званий карантин. Але тю-
ремні наглядачі не дотримувалися цього правила, бо вже третьо-
го дня приїжджих розбили по різних бригадах, на різних діль-
ницях шахти, щоб поповнити бригади, які дуже поріділи через 
велику смертність тутешніх рабів. Холод, голод, тяжка праця під 
землею при добуванні вугілля вкорочували життя. Швидко па-
дають слабші організми. Особливо ті, які ніколи не займались 
фізичною працею. Два дні в пересильному бараку пішли на зна-
йомство з дисципліною каторжного життя й побуту в таборі.

Кількома годинами пізніше після прибуття ешелону з Укра-
їни привезли полонених естонців. Вони були дуже добре зо-
дягнені. На них – європейські костюми, гарні довгі шуби з вели-
кими комірами, пристосованими до суворої воркутської зими. 
Лахтюк зауважив, що вони по тюрмах мабуть довго не сиділи, а 
напевно забрані похватом з волі, бо зовні добре виглядали, але 
були гірше від українців застрашені. Ще більшого страху на-
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бралися, щойно до бараку вскочило двоє енкаведистів з ножа-
ми й почали відрізувати у їхніх шубах коміри та знизу вкоро-
чувати шуби й довгі пальта – аж вище колін. Естонці, здивовані 
такою поведінкою енкаведистів, почали плакати і голосити, що 
ось уже приходить кінець світу.

По якійсь хвилі прийшла черга і на Лахтюкову даровану ши-
нелю, яка спасала його від морозу упродовж довгої подорожі. 
Московські пси обрізали Лахтюкову шинелю вище колін. Після 
того, як зауважує бранець, він виглядав в тій шинелі досить ку-
медно. Після укорочення шуб, пальт, шинелей ці «раби кому-
нізму» ахнули від нової несподіванки, а саме: в кожній одежині 
на плечах – шубах, пальтах, бушлатах, сорочках – московити 
стали вирізати дірки довжиною 40 сантиметрів і шириною 16 
сантиметрів. Трохи менші дірки повирізували в колошах шта-
нів на правій нозі – вище коліна; і на передніх частинах шапок. 
Пізніше дали всім нитки й білі латки, щоб на ті діри понаши-
вали ось ці латки; на білих латках понаписували каторжанські 
номери чорним чорнилом.

Кожному ув’язненому продиктували відповідний номер, під 
яким той чи інший був зареєстрований у каторжанських спис-
ках. Лахтюк зауважив, що після смерті Сталіна дозволяли хо-
дити без тих номерів. Дисципліна була жорстока: безоглядно-
терористична. Людське життя у цих звірів не було нічого варте. 
Кого запримітили без написаного номера на плечах, на шапці 
чи на штанах, того замикали в ізоляторі на кілька днів. В ізо-
ляторі страшний холод, бо не опалювали приміщення. Давали 
300 грам хліба і склянку води на цілий день. Не всім вдалося 
повернутися живим із ізолятора.

Третього дня Лахтюка з пересильного барака разом з інши-
ми скерували до праці в шахті № 3, де начальником був офіцер 
НКВС Горбунов. У таборі бараки були переповнені, не було 
місць для новоприбулих каторжників. Групу українців скеру-
вали до нового барака, який ще не був закінчений: були тільки 
стіни і дах. Правда стояли нари для спання, але замість підлоги 
лежав сніг. Стіни були не штукатурені і через щілини у дошках 
залітав сніг. Стелі також не було. 

По середині барака стояла піч, зроблена з діжки з-під бен-
зину. Один каторжник підкидав у піч вугілля, щоб нагрівала-
ся. Можна було нагріти руки біля печі, а відійшовши хоча б на 
один метр від печі, – то було так само зимно, як і поза бараком. 
В таких умовах каторжники, прийшовши з праці, лягали зо-
дягнені на голих нарах, щоб відпочити. З цього бараку шахта-
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рів виводили до праці бригадири й десятники, що також були 
каторжниками. Лахтюка назначили разом з іншими на першу 
дільницю в шахті, де бригадиром був українець Михайличен-
ко – учитель з Київської області, а десятником – Цикаленко з 
Білої Церкви. Обидва земляки і каторжники, але знущатися з 
каторжників-українців вище начальство НКВД змушувало їх 
так само, як це робили вони, немилосердні москалі. Щоб вико-
нати план видобутку вугілля, земляки просили інших каторж-
ників працювати сумлінно, щоб не потрапити в ізолятор. Пер-
ша ділянка була мокра, і кожний з бригади Лахтюка працював 
у воді. Мокрі штани, обрізана шинеля та черевики після виходу 
на поверхню одразу замерзали.

Штани на колінах, мов два льодових стовпи, не згинались. 
Прийшовши з роботи до холодного барака, треба було підхо-
дити до гарячої діжки, яка заступала піч, і сушити одяг, щоб 
пізніше у цій брудній та мокрій одежі лягати на голі тверді 
нари, з-під яких віяло морозом. О четвертій годині ранку буди-
ли і проводили до їдальні, а о шостій мали йти на роботу.

Їдальня була невеличка. Не могла помістити усіх бригад, усіх 
дільниць, тому одні бригади снідали, а інші чекали в черзі на мо-
розі, допоки будуть місця в їдальні. Від години четвертої до шос-
тої збирали усі бригади і проводили до їдальні. Від години шостої 
відчинялась брама і всі бригади пропускали через вартових при 
брамі, рахуючи докладно число всіх каторжників, які вирушали 
на роботу. За брамою вистроєні бригади, понад тисячу каторжан, 
в ряді по шість осіб, рушали вільним кроком до шахти.

По боках ішли енкаведисти з собаками і автоматами в руках, 
час від часу попереджуючи: «Шаг вправо, шаг влєво – стрєлять 
буду!», «Шагом марш!». Сніг рипів під ногами. Якщо хтось до 
когось заговорив, тоді ці нелюди кричали: «Стой, садісь!». А ча-
сом навіть: «Лажісь!». Усі лягали на сніг за те, що хтось до когось 
сказав пару слів. Після цього була гробова мовчанка. Було лиш 
чути, як рипів сніг під підошвами кирзових черевик, бо валян-
ки отримували лише ті каторжники, які працювали на поверх-
ні на будові бараків або на будові будинків у Воркуті.

Коли приходили під браму шахти, з-за неї виходив варто-
вий і наново числив усіх каторжан по номерах до шахти. Про-
минувши браму, всі каторжники бригадами поспішали на свої 
дільниці – уже не під охороною енкаведистів, а під наглядом 
бригадирів, десятників і начальників кожної дільниці. Шахта 
№ 3 працювала у три зміни: перша зміна від 8 години, друга 
від 16 години і третя від 24 години.
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В недобудованому бараку Лахтюк пробув два тижні. Бага-
тьох з того бараку забрали в «санчасть», тобто до шпиталь-
ного бараку. З цих бараків мало хто повертався, бо хто може 
вилікувати людину голодну і простуджену, якщо не було лі-
ків? Їжа – це 600 грамів хліба з баландою – водою, в якій плава-
ло кілька крупинок зерна; та ще 200 грамів каші, 20-30 грамів 
«тюльки» або «хамси». Це вже обід разом з вечерею. На сні-
данок – баланда і каша без риби і хліба. Якщо хліб на сніда-
нок, то обід без хліба. Чи на таких харчах могла бути сила до 
праці? Тому кожного дня десятки трупів вивозили з табору в 
тундру і закопували без домовин усіх разом, в одній ямі без 
жодного знаку. У трупарні прив’язували «бірку» (дерев’яну 
дощечку, на якій був номер каторжника). У трупарні лежали 
голі трупи один на одному, вони змерзалися один з одним і 
щоб покласти на сани, треба було силою відривати один труп 
від другого, бо вони змерзлися докупи. Костя Бістюк, який був 
убитий у шахті електричним струмом (вхопив рукою кабель 
на 6000 вольт) і покладений на купу трупів, згодом ожив. Коли 
забирали його на сани, то цей холодний і здоровий хлопець 
встав і попросив одягу. Лікарям вдалося його врятувати. Піз-
ніше Костя працював разом з Лахтюком, розповівши Петрові 
чудо свого воскресіння.

По двох тижнях праці на першій дільниці Лахтюк був такий 
ослаблений, що йому не хотілося жити. Волів умерти, ніж так 
мучитись. Холод, голод, тяжка праця у воді з лопатою під зем-
лею. Погоничі знущалися немилосердно і довели Лахтюка до 
того стану, що він був змушений поставити перед собою диле-
му: «Бути, чи не бути?».

Тому одного дня, після виходу з шахти, а це сходи 300 ме-
трів заввишки,  з останніх сил Петро оглянув свій одяг, який 
під морозом одразу вкрився льодом, а з обірваної шинелі ви-
сіли замерзлі бурулі льоду, – і ось в такому жахливому вигляді 
він прибіг в кабінет начальника Горбунова і сказав: «Ґражданін 
начальнік, мене засудили на кару смерті. Стріляйте, бо я біль-
ше в шахту не піду. Гляньте, як я виглядаю!». Начальник зміряв 
Лахтюка з ніг до голови і запитав, хто він, звідки родом і за що 
засуджений. Петро коротко розповів. Тоді начальник запитав 
Лахтюка, де хотів би він працювати? Петро сказав, міг би пра-
цювати на якійсь роботі на поверхні.

Після цієї розмови начальник підняв слухавку телефону і 
почав говорити з механіком головного підйому. Коли закінчив 
розмову, то показав Лахтюкові через вікно двері, де той мав 
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піти до іншої праці. Петро подякував начальникові і пішов до 
будинку, де містились машини головного підйому з шахти.

Того ж дня, коли Лахтюк прийшов з роботи до недокінченого 
бараку, його покликав нарядчик і перевів до викінченого трохи 
теплішого бараку, в якому містилась бригада механіків, електри-
ків і токарів. В тому бараку життя поліпшилося в тому сенсі, що 
було тепло. Але в баракові було так тісно, що робітники були 
змушені спати на голих нарах по трьох осіб. Хто не хотів спати по 
трьох, то був змушений спати на підлозі. У новій бригаді Лахтюк 
діставав не перший, а третій котел; а це означало: більше хліба, 
баланди й риби. Робота коло машин також була легшою. Спо-
чатку три місяці Петро чистив машини і привчався до механіч-
них робіт. Пізніше почав працювати як слюсар-механік. З ним 
працював Бакало з Полтавської області, українець, та Кулічков – 
росіянин. Ця трійка обслуговувала піднімання машин. Робота 
набагато легша, але дуже відповідальна. Треба було пильнувати 
машини, як свої власні, бо у випадку аварії одразу приписува-
ли саботаж. Якщо начальство зауважувало якесь недбальство під 
час праці, – негайно списувало іти в шахту до лопати.

Отож, щоб втриматися на роботі при механізмах, треба було 
бути готовим до виконання найважчих ремонтів. 1947 року бри-
гаду Лахтюка перевели до нового викінченого барака, в якому – 
о диво, в’язні уперше стали спати на матрацах з простирад-
лами, білизною, ковдрами, а також видали натільну білизну. 
Життя ніби й покращало, але постійно відчувався голод. Сала, 
м’яса, молока та городини ніхто і в очі не бачив. Почала шири-
тись цинга. Тоді почали видавати пігулки вітаміну «С», але не 
всім вони помагали. Інша була біда в тому, що в таборі не було 
лазні, тому треба було раз на тиждень іти на шахту митися в 
шахтовій бруднющій лазні, яка була досить мала і примітивна.

Як правило, о 12 годині ночі раптом будять увесь барак і ведуть 
на шахту, щоб там покупатись. Купіль ця виглядала убого: кож-
ний каторжник одержував дерев’яний цебричок на 5-6 літрів те-
плої води і до цього додавали на руку одну ложку рідкого мила. 
Цією водою і цим милом треба було очистити усе тіло. Тому ви-
ходили з лазні не вимиті, а ще гірше забруднені чорним вугільним 
пилом, який не можна змити малою кількістю води і мила. 1947 
року побудували велику баню на території табору. Тоді життя гі-
гієнічно покращало. З бігом часу раби радянської системи ніби 
звикали до страшного клімату; а головне – вірили, що, може при-
йдуть кращі часи. Але усі ті, хто працював під землею, як і раніше, 
не витримували нелюдських умов і гинули, мов мухи.
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У четвертому кварталі 1948 року керівництво Воркутських 
катівень почало приготовляти етап на інші шахти. В таборі на-
став тривожний настрій. Ніхто не мав охоти покидати працю, 
до якої вже звик, та їхати в іншу місцевість, невідомо чи кращу. 
А напевне – ще гіршу. Нічого не порадиш: є наказ, треба зби-
ратися і слухати. Бо де не заховаєшся – знайдуть, а наслідки 
можуть бути трагічні. Отже, згідно з наказом, Лахтюка разом 
з іншими відвезли на шахту № 1 «Капітальну». Була це най-
більша шахта в околицях Воркути, але занедбана, бо там досі 
працювали не каторжники, не політичні, а злодії, від яких не 
сподівались доброї роботи.

Каторжники своєю працею за короткий час розбудували 
шахту, збільшили видобуток вугілля. Життєві умови праці, по-
бут були набагато кращі, як на шахті № 3. Було менше смер-
тельних випадків. Від 1948 року начальство шахти почало ціну-
вати більше життя кожної особи, як ото господар цінує роботу 
свого коня – не більше. Були змушені цінувати життя кожного 
каторжника не тому, що у московитів у душах була хоч якась 
дещиця гуманності, а тому, що бракувало рук до праці над від-
будовою краю, брак вугілля.

На шахті №1 Лахтюкові знову довелось працювати слюса-
рем-механіком при підйомних машинах. Перший підйомний 
ліфт розрахований на три тони, а другий – на одну тонну. Ра-
зом з Лахтюком працювали Федір Поліщук, Шеремета, Балута, 
Литвинов. У слюсарні працювали також не каторжники, вільні 
з Воркути: інженер-електрик Балашко – свідомий і мудрий бі-
лорус. Його засудили ще 1937 року за те, що в тайних зносинах 
з польським урядом Юзефа Пілсудського хотів Білорусь приєд-
нати до Польщі. Працював електриком також Гринцевич – ро-
дом з Києва; каторжник інженер Віляєв з Москви. Начальник 
шахти мав прізвище Присков; головний механік – Солдатов. 
Начальником табору був Воронін, про якого говорили, що був 
нібито справжнім енкаведистом. Лахтюк його ніколи не бачив і 
до цих чуток ставився скептично, знаючи, що НКВС і справед-
ливість – несумісні.

Петро Лахтюк колоритно описав у спогадах, як у таборі зре-
агували на смерть Сталіна 5 березня 1953 року. Каторжники 
цю звістку зустріли з великою радістю. Кат сконав! Для катор-
жан мали настати кращі часи. Лахтюк назавжди дуже добре 
запам’ятав той березневий день. По смерті Сталіна буквально 
на другий день в таборі почалися великі зміни. Коли люди при-
йшли з шахти до їдальні, на столах вони неждано-негадано по-
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бачили купи накраяного хліба. Кожний міг їсти, скільки хотів 
та ще й взяти із собою до бараку. Пайків хліба вже не давали, 
каторжники могли брати хліба, хто скільки хоче, скільки по-
трібно, щоб заспокоїти голод. Бідні змучені люди позасідали за 
столами і з великої радості плакали. Без страху споживали обід 
і тішилися, що вже не доведеться помирати голодною смертю.

З досвідом учасника національно-визвольної боротьби в 30-
50 роках ХХ століття Петро Лахтюк усе своє свідоме життя ін-
телектуально боровся і надихався вірою у невмирущість укра-
їнського духу, який підтримував його надію на відновлення 
стародавньої української національної культури та мистецтва, 
де кобзарська культура зберігала національну самосвідомість, 
віру в перемогу української національної ідеї, піднесення укра-
їнської культури та мистецтва до високого світового рівня.

З відновленням Української держави 1991 року, до якої він 
дожив в запальній культурно-мистецькій боротьбі, Петро Лах-
тюк наголошував, що вибрав правильний шлях діяльності, 
яким ішов усе своє свідоме життя у лоні української національ-
ної культури та мистецтва.
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На початку нашого дослі-
дження одразу зупинимось на 
природньому інтересі і питан-
ні: хто такі удіни, до якої наці-
ональності, мовної та релігійної 
групи вони належать, де їхня 
історична Батьківщина, як і за 
яких обставин вони з’явились 
у країнах СНД, і яка їхня ситуа-
ція сьогодні на теренах постра-
дянських країн? Удіни – один 
із кавказько-іберійських наро-
дів індо-європейської сім’ї, що 
частково зберегли той потуж-
ний шар албанської культури 
як у дохристиянський період, 
так і в епоху розквіту хрис-
тиянства, у своїх віруваннях, у 
монументальних епічних тво-
рах, у танцях і музиці; етнос, 
який пройшов довгий і склад-
ний шлях етнокультурного 
розвитку, що має суттєві від-
мінності в мові та культурі. На 
сьогодні удіни у більшості своїй 
багатомовні, майже всі закінчи-
ли російські школи як у себе на 
історичній Батьківщині, так і в 
країнах СНД [1, с. 3–22; 3, с. 12–
19]. Удіни також добре володі-
ють азербайджанською мовою 
в Азербайджані, грузинською – 
в Грузії, українською – в Україні 
і, відповідно, російською. Одни-
ми з перших у Закавказзі удіни 
прийняли християнство, і до 
нині зберегли свою православ-
ну віру та етнічну ідентичність. 

Роберт МОБІЛІ

УДІНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ПАСТВА
У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Особливе місце у цій статті відводить-
ся опису місця і ролі удінів, які є право-
наступниками християнства і прями-
ми нащадками кавказьких албан в інте-
граційному процесі на пострадянському 
просторі як однієї із найважливіших 
культурних цінностей. Ця стаття по-
кликана підкреслити історичні корені 
і фактори збереження етносу в бурх-
ливому світі глобальних інтеграційних 
процесів, що своїми діями зумовили на-
родження та існування різноманіття 
у контексті релігійної толерантності. 
Окрім того, у статті розглядається 
модель удінського феномену збережен-
ня етносу на історичній Батьківщині 
через різноманітні приклади середови-
ща проживання удінів в різних країнах 
і регіонах, а також фактори та умови 
проживання у країнах СНД. 
Ключові слова: Азербайджан, удіни, ін-
теграція, простір, православ’я, христи-
янство, толерантність, релігія, Алба-
нія, феномен, різноманіття, культура.
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Отже, удіни, раніше представлені в одному державному утворенні, 
в результаті дезінтеграції, себто розпаду СРСР, опинились в різних 
політичних, економічних та культурних просторах: значна їх час-
тина опинилась на історичній Батьківщині в Азербайджані, багато 
живе в Росії, Казахстані та Україні.

Згідно останнього перепису населення 1989 року, в СРСР нара-
ховувалось 8,9 тисяч удінів [9, с. 26–29]. На жаль, за певних обста-
вин, на сьогодні немає точних статистичних даних по всіх країнах 
СНД та Балтії, але з певністю можна говорити про те, що нині 
їх на пострадянському просторі більш ніж 10 тисяч. На сьогодні 
найбільш компактно (близько 4 тис. чоловік) удінів проживає на 
історичній Батьківщині, у селищі Нідж, Габалинського району 
Азербайджанської Республіки. Тут функціонує кілька російських 
та азербайджанських шкіл, у початкових класах викладається рід-
на мова, діють соціальні та культурні об’єкти, є багато крамниць 
та пунктів торгового, господарського та побутового призначення 
[4, с. 3–22; 6, с. 54–69]. Активно працює удінський національно-
культурний центр і дві релігійно-просвітницькі общини. Вони 
прагнуть об’єднати всіх односельчан і тих, хто мешкає в столиці 
та в інших регіонах республіки, а також консолідують усіх уді-
нів країн пострадянського простору. На сьогодні у країні, поруч 
з титульним етносом, проживає понад 20 корінних національних 
меншин, що і складає єдиний багатонаціональний народ Азер-
байджану. З-поміж корінних меншин є і удіни (самоназва – уді), 
походження та історія яких ось уже більше двох століть привер-
тає увагу наукового світу. Науковці вперше звернули на них увагу 
на початку XIX століття, і накопичені дані однозначно свідчать, 
що удіни є найдавнішими мешканцями Кавказу та відомі лише 
в історико-культурному просторі Азербайджану [4, с. 22–23; 5, 
с. 3–22; 10, с. 215–216]. Історичною Батьківщиною давніх албанців 
(кавказьких), у тому числі й удінів, є територія, приблизно більша 
за сучасний Азербайджан. Як зазначали дослідники [2, с. 213–217; 
3, с. 3–17; 4, с. 3–22, 6, с. 34–69; 11, с. 8–12], в середині XIX ст. удіни 
проживали у селах Султан-Нуха, Джоурлу, Мірзабейли, Енікенд, 
Варташен (нині Огуз), Баян, Тосик, Кирзан та Нідж, хоча припус-
кається, що займана ними територія була значно ширша. Спи-
раючись на першоджерела і пам’ятки нематеріального культур-
ного спадку удінів, можна говорити про історичне, колись значне 
поширення удінів у диференційованому просторі, замкненості та 
двомовності. Нині в Азербайджані цей етнос представлений лише 
у двох ареалах – селищі Нідж та районному центрі Огуз. Причому 
предки останніх, у зв’язку з першою вірмено-азербайджанською 
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кризою, у 1920–1922 рр. переселились у Кварельський район Гру-
зії, де і утворили село, назване спершу Зінобіані, за іменем ініціа-
тора переселення удінів Зінобія Силикова, згодом перейменоване 
у Октомбері [5, с. 3–22]. З часом, незначна частина удінів повер-
тається на свою історичну батьківщину, але саме цим компактне 
поселення удінів там і порушується. Нове співвідношення етносів, 
звісно ж, не грає на користь корінного населення, призводячи до 
скорочення функціонального навантаження удінської мови: вона 
вже не використовується в суспільстві, і стає лише засобом сімей-
ного спілкування; у суспільній комунікації переважно використо-
вується азербайджанська і, значно рідше, російська мови. 

Тут варто зазначити ще одну надзвичайно важливу обстави-
ну: у зв’язку з ситуацією у Грузії, а саме, у 1934 році в Абхазії (Су-
хумі), відбулась справжня історична подія: після століть по втра-
ті давніми кавказькими албанцями (сучасними уділами) своєї 
власної абетки, була видана азбука удінської мови “Samdji daеs”, 
себто “Перший урок”. У цій азбуці тексти складені на основі ла-
тинської графіки, згідно до вимог тогочасної всезагальної латині-
зації усіх видань. Тут удіни досить швидко засвоюють грузинську 
мову, якою вони спілкуються всередині села та з межуючими 
селами, здобувають освіту, провадять діловодство, отримують 
інформацію. Досить швидко тут розвинулась дифузія грузин-
сько-удінського білінгвізму. У результаті інтенсифікації взаємо-
відносин, нове покоління удінів уже досконало володіє грузин-
ською мовою, стаючи двомовними, але першою (все ж рідною) 
залишається удінська мова. Нинішнє молоде покоління удінів 
є монолінгвами, себто рідною для них уже є грузинська мова. 
Парадоксальним є факт, що удіни в Азербайджані впродовж 
століть зберігали свою самобутність і рідну мову, в той час як у 
єдиновірній Грузії склалась абсолютно інша ситуація. Як було 
зазначено, мовна компетентність дітей шкільного і дошкільного 
віку дорівнює нулю, старше і молодше покоління (частково) во-
лодіє рідною (удінською) мовою досить добре.

Асиміляційні процеси, що протікають у Грузії, зовсім не вар-
то вважати наслідком цілеспрямованих дій. Навпаки, тут були 
використані всі засоби для збереження самобутності удінів та 
їхньої мови. Як зазначено вище, саме в Грузії вперше була над-
рукована удінська азбука, і тут, у Зінобіані, в 1934 р. вперше від-
крили удінську школу з удінською мовою викладання. Звісно, 
освіта удінською мовою створювала реальні перешкоди при 
вступі до вишів. Тому, на прохання самих удінів, по двох роках 
(у СРСР уже почалась русифікація латинізованих алфавітів) за-
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мість удінської відкрили грузинську школу. Два роки тому [у 2004 
році ] відбулась видатна подія – у школі знову почали вивчати 
удінську мову, і, ймовірно, це допоможе ще на деякий час зберег-
ти мову. Одним із факторів, що, безумовно, викликав інтенсивне 
“розчинення” удінів, була освіта, звузивши використання удін-
ської мови, але ще більшою мірою і асиміляційні процеси, себ-
то змішані шлюби, які стимулювала єдина віра. Одним словом, 
православ’я у Грузії сприяло зближенню грузин та удінів, частим 
шлюбним союзам, в результаті яких змішані сім’ї спілкувались 
більш перспективною і більш поширеною грузинською мовою. 
Можна впевнено сказати, що в Нагірному Карабасі і у Вірменії 
удіни повністю асимілювались [8, с. 119–122]. Історичний шлях з 
інтервалом у 100 років показав асиміляцію удінів у цих регіонах, 
схожа доля чекає удінів у Росії та в Україні.

Ситуація в Азербайджані різко протилежна викладеному 
вище, себто все навпаки: нині випадків змішаних азербайджан-
сько-удінських шлюбів уже не пам’ятають, зафіксовані лише ен-
догамні шлюби, сприяючи їх певній ізоляції, в умовах якої було 
легше зберегти і національну самобутність, і національну мову. 
На сьогодні демократичні процеси в Азербайджані та історичний 
досвід показують, що однією з найвиразніших культурних цін-
ностей азербайджанців є релігійна толерантність до інших релі-
гій, і, можливо, це одна з країн на Європейському просторі, де не 
було релігійних війн. З цієї причини часто говорячи про етнічне 
різноманіття і релігійне співіснування в Азербайджані, багато хто 
має на увазі кожний соціальний рівень; серед жителів міст і сіль-
ських провінцій, серед членів общин і навіть сім’ї. Ми бачимо таке 
співіснування в освіті, у побуті, мові та віруваннях. Це, ймовірно, 
найлаконічніша характеристика, яка нагадує собою перлину, ста-
більний ідентифікатор впродовж багатьох століть до наших днів.

Насамкінець, варто зауважити і беззаперечну роль удінів у 
створенні держави, так званої Албанії (Кавказької), у збережен-
ні до сьогодні потужного християнського спадку, не кажучи вже 
про мову, культуру, звичаї і традиції. Не можна забувати і того, 
що удіни-албани, які є частиною кавказько-мовного пласту, 
брали і беруть участь у формуванні азербайджанського народу. 
Знову відроджувана удінська Церква на сьогодні є складовою і 
невід’ємною частиною Албанської Апостольської Автокефаль-
ної Церкви [5, с. 3–22; 12, с. 235–236]. Удіни, як один із найдав-
ніших прямих нащадків кавказьких албан, є частиною азер-
байджанського народу і поруч з цим, є єдиними, на сьогодні, 
правонаступниками і носіями християнства Албанії (Кавказь-
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кої). Останнє десятиліття удінський етнос переживає черговий 
пік відродження, що характеризується сплеском національної 
самосвідомості і консолідацією етносу. Це, очевидно, і резуль-
тат історичних імпульсів великого Албанського етно-релігійного 
спадку, що був пронесений через віки і збережений у генах цьо-
го давнього народу, і великі часи, що дають удінам шанс сьогод-
ні визначити і зберегти свою нішу в етно-культурному просторі 
історичної батьківщини Азербайджану [13, с. 201–202]. Тому на 
сьогодні зрівняння фактичного і юридичного статусу удінів від-
булось лише в Азербайджані, де мовне, етно-культурне і духов-
не середовище з усією повнотою виконує функції збереження 
етносу, проникаючи у всі соціальні структури.
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Поза сумнівом, особливе значення соціолінгвістичні дослі-
дження набувають в епохи суспільно-політичних змін гло-
бального характеру, результатом яких часто стають і прин-
ципові зміни у суспільно-політичній та етномовній ситуації 
відповідних регіонів. З цієї точки зору очевидна безсумнівна 
актуальність всебічного і об’єктивного вивчення тих етно-
мовних процесів, які протікали і продовжують протікати на 
території, яка раніше входила до складу Союзу Совєтських 
Соціалістичних Республік. Причому, враховувати тут дово-
диться як кількісний фактор (надзвичайно велика  генетична 
і структурно-типологічна кількість різних мов, представлена 
у межах названого державного об’єднання), так і якісний мо-
мент (функціонально-комунікативну неоднорідність, скажі-
мо, мови, яка наділена статусом “світової” та  безписемної 
одноаульної мови, представлена  кількома сотнями мовців).

Проте, окрім суто теоретичного інтересу, актуальність роз-
робки названої проблематики визначається ще однією,  не 
менш важливою обставиною. Як відомо, серед причин, які 
зумовили ослаблення і, зрештою, розпад Совєтського Союзу, 
вагому роль зіграли помилки, допущені у сфері національно-
мовних відносин та мовної політики, закономірним наслідком 
яких були численні конфлікти, що охопили країну у другій 
половині вісімдесятих років, і які продовжуються до нині (у 
“тліючому режимі”) на території низки держав т. зв. “постсо-
вєтського простору”. Найбільш показовим доказом  сказано-
го  є ситуація, яка склалася в Грузії уже в середині ХХ століття. 
Етнічному протистоянню (вісімдесятих і дев’яностих років) 
у регіонах передувало мовне протистояння (шістдесятих ро-
ків), яке характеризувалось значним реальним обмеженням у 
застосуванні державної (у цьому випадку) грузинської мови. 
Тому для нових незалежних держав,  утворених на території 
колишнього СССР, надзвичайно важливим є врахування ми-
нулого досвіду, що дозволяє запобігти тим прорахункам у цій 
сфері, які здатні викликати дестабілізацію в країні, а за не-
сприятливих умов поставити її перед загрозою дезінтеграції!

З огляду на опис і аналіз етномовних процесів, які проті-
кають у кавказькому регіоні (зокрема у Грузії), який  історич-
но вирізнявся багатомовністю, варто визнати особливо акту-

Т. СІХАРУЛІДЗЕ

ПРО СИНХРОНІЧНІ ТА ДІАХРОНІЧНІ АСПЕКТИ 
МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У ГРУЗІЇ

Додаток 1
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альним як для теорії, так і практики соціолінгвістики. Адже 
на порівняно незначній, у географічному плані території, і 
нині існують мови різних мовних сімей, ступінь взаємовп-
ливу яких залежить як від довготи, так і специфіки історич-
них умов їх взаємодії. У першому випадку маються на увазі 
субстратні явища (наприклад, наявність в індоєвропейській 
вірменській мові абруптивних приголосних, що утворюють  
т. зв. “кавказький акцент” і т. д.), у другому – такі параме-
три, як кількість населення, наявність чи відсутність писем-
ної традиції, наявність державності тощо.

При чому мовні наслідки в усіх випадках, звісно, різні, на-
приклад: функціональне обмеження використання грузин-
ської мови у межах компактного проживання негрузинського 
населення в окремих регіонах, з одного боку, і, припустимо, 
створення писемності для діаспори (напр., удінської) не на 
основі грузинської графіки, з іншого.

У цілому, неопрацьованість соціолінгвістичної проблема-
тики у союзних республіках, у тому числі і в Грузії, значною 
мірою була обумовлена совєтською державною системою, 
що здійснювала жорсткий контроль за лінгвістичним жит-
тям у країні і в союзних республіках і строго зберігала моно-
полію на стратегічно важливі теоретичні передумови у сфе-
рі соціології та суміжних з нею дисциплін… Вміло нав’язане 
центром “наукової периферії” скептичне ставлення до соці-
ологічних питань мови і визнання науковим лише структур-
ного дослідження, обумовили розвиток саме цього напряму, 
а дещо розширене розуміння відповідних проблем, у кращо-
му випадку, отримало поблажливу оцінку.

Висока ступінь централізації обумовлює екстраполяцію 
результатів вивчення мовної ситуації у якійсь окремо взятій 
республіці в основному на весь постсовєтський простір. 

Разом з тим варто зазначити, що взаємодії мов та їх функці-
ональне навантаження у межах одного державного об’єднання 
напряму пов’язані з соціолінгвістичним поняттям “мовна 
ситуація”, яке постає як діахронічне явище, що перебуває у 
тісному зв’язку і з поточними суспільно-політичними про-
цесами. Наприклад, характерною для мовної ситуації СССР 
була відсутність якоїсь чіткої фіксації офіційних статусів біль-
шості представлених на його території одиниць. Передусім 
було формально відсутнім саме поняття загальнодержавної 
мови Совєтського Союзу, що, безумовно, було безпосеред-
ньо пов’язано з негативними висловлюваннями щодо цього 
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питання В. І. Леніна, а також з декларацією “добровільного 
об’єднання вільних і незалежних республік”. Але в різних рес-
публіках статус державної мови визначався по-різному (нині 
на території Російської Федерації проявляється загальна тен-
денція формального підвищення статусів мов).

Особливе становище російської мови в СССР, у респу-
бліках і автономіях випливало із концепції її ролі як мови 
майбутнього комуністичного суспільства. Провадилась від-
повідна робота щодо розширення його функціонального 
значення, з його просторового охоплення. Як один із кана-
лів, ймовірно, прораховувалось і бажання партійного керів-
ництва (негласний закон службової субординації) на місцях 
проявити ініціативу і лояльність щодо мови метрополії. До 
речі, з часом представниками офіціозної лінгвістики багато 
зловживань щодо примусового вивчення російської мови 
пов’язуються (і не завжди необґрунтовано) з “творчістю” міс-
цевих керівників.

Для нас у цьому плані, звісно ж, особливий інтерес пред-
ставляє активність партійних органів на місцях, зокрема Цен-
трального Комітету комуністичної партії Грузії. Наприклад, 
Постанова Центрального Комітету КП Грузії і Ради Міністрів 
Грузинської ССР від 10 липня 1973 року “Про стан викладан-
ня російської мови в загальноосвітніх школах республіки і 
заходах з його покращення”. Після ідеологічно витриманої 
преамбули про роль, місце і значення російської мови да-
ється скрупульозний аналіз “становища” російської мови в 
Грузії,  визначаються відповідні заходи з підвищення рівня 
його знання і підвищення підготовки викладачів російської 
мови по республіці. З-поміж організацій, яким ставиться в 
обов’язок підвищувати рівень підготовки викладачів росій-
ської мови республіки, вирізняються  на той час Сухумський 
і Цвінхальський педагогічні інститути. Підписують постано-
ву Секретар Центрального Комітету КП Грузії Е. Шевардна-
дзе і Голова Ради Міністрів Грузинської ССР Г. Джавахішвілі. 
Ці розробки розсилались на місця, у тому числі і в автономії,  
таким чином створюючи  у республіці  мовне поле з відчут-
ною ідеологічною перевагою на користь російської мови.

Проте, звісно, таке поширення російської мови неможна 
кваліфікувати як лише “винахідливість і творчість” націо-
нальних функціонерів на користь російської мови; ці захо-
ди органічно вписуються у загальну державну політику того 
часу. Як доказ цього наведемо другий документ на ту саму 
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тему, що датується 1983 р. Постанова Центрального Коміте-
ту Компартії Грузії від 9 серпня 1983 р. № 563 “Про хід ви-
конання постанов ЦК КП Грузії та Ради Міністрів Грузин-
ської ССР з покращення викладання та вивчення російської 
мови і завданнях, що витікають із постанови ЦК КПСС та 
Ради Міністрів СССР від 28 травня 1983 року «Про додаткові 
заходи з вивчення російської мови у загальноосвітніх школах 
та інших навчальних закладах союзних республік»”. У право-
му верхньому полі титульного листа цієї постанови від руки 
написано: “Не для друку”. Численні заходи з виконання по-
ставленого завдання адресуються також “Міністерствам осві-
ти Абхазької та Аджарської АССР, відділам народної осві-
ти Південно-Осетинської АО, міст та районів республіки, 
Управлінню народної освіти Тбілміськвиконкому”. З-поміж 
інших пунктів, що підкреслювали особливу турботу про ро-
сійську мову, увагу привертає сторінка 22, що узаконювала 
деякі переваги в оплаті праці викладачів російської мови: “– 
збільшення з 1984 року на 15 % ставки заробітної плати учи-
телів підготовчих і I–II класів, що проводять заняття з росій-
ської мови, учителів російської мови і літератури IV–X (XI) 
класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, учителів ро-
сійської мови та літератури всіх типів спеціальних навчаль-
них закладів з неросійською мовою навчання, розташованих 
у сільській місцевості та селищах міського типу”.

Щоби виключити роздуми про диференційований, не-
справедливий, підхід до решти мов рівноправних народів, 
наприклад, у Грузії створюються різноманітні комісії з захис-
ту інтересів державної мови з нулевим фінансовим фондом!

Поруч з політичним замовленням, свою роль у поширенні 
російської мови відігравала й економіка: освоєння нових не-
традиційних видів виробництва, що потребувало відповідних 
знань і тому комплектування нових структур здійснювалось в 
основному за рахунок підготовлених російськомовних кадрів. 
Як приклад,  назвемо будівництво у Східній Грузії Руставсько-
го металургійного комбінату (що нині розвалився через не-
рентабельність), а в Західній Грузії, Мегрелії, скажімо, будів-
ництво Інгурського паперового комбінату. Комплектування 
виробництв спеціалістами з Росії, переїзд їхніх сімей, відкрит-
тя російських шкіл, а також безмежні економічні можливості 
Росії сприяють підвищенню інтересу до російської мови в ре-
гіоні і зумовлюють тягу до неї значної частини місцевої моло-
ді, що отримала доступ до широкого спектру спеціальностей 
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у масштабах СССР… Потреба спілкування зі спеціалістами 
призводить не до вивчення останніми грузинської мови, себто 
не до засвоєння меншиною мови більшості, а навпаки – до за-
своєння більшістю мови меншини. 

Поруч з таким стимулюванням, існувала ще і негласно 
здійснювана вимога (знання російської мови) при вступі на 
роботу. У значно вигідніших умовах, звісно ж, виявлялись 
ті кандидати на вакансію, які цілком добре володіли росій-
ською мовою.

Безсумнівно, підвищенню престижу російської мови, а в 
подальшому і її поширенню,  сприяла перемога Совєтського 
Союзу у Другій світовій війні. Це час здійснення одного із 
сокровенних прагнень Росії грати інтегруючу роль у всьому 
слов’янському світі. Вперше після війни,  російська мова ста-
ла обов’язковою для чехів, словаків, поляків, сербів, болгар… 
і навіть німців, тим більше у контексті міжнародних органі-
зацій, що об’єднували соціалістичні країни (Рада економіч-
ної взаємодопомоги, Країни Варшавського договору…).

Одним із найважливіших завдань апологетів русифікації 
на той період було обґрунтування (з сучасної точки зору) 
химеричної ідеї народження нового етносу – совєтського 
народу (ймовірно, з перспективою “створення” соціаліс-
тичного аналогу), об’єднаного російською мовою. І в цьому 
плані завдання офіціозної лінгвістики, і гуманітарних наук 
загалом, полягало у формуванні загальнотеоретичних засад, 
що обумовлювали потрібний напрямок етнолінгвістичного 
розвитку країни. Формоване будівництво соціалізму вира-
жалось у лінгвістичному плані у маніфестації псевдореалій 
як здійснених досягнень “найпрогресивнішого” суспільного 
устрою. У матеріалах Всесоюзної науково-теоретичної кон-
ференції “Російська мова – мова дружби і співробітництва 
народів СССР”, поруч з іншими чеснотами російської мови, 
зазначається: “Конференція ще раз показала величезне зна-
чення російської мови у формуванні совєтського народу як 
нової історичної спільноти людей”. Зв’язок між російською 
мовою і новою історичною спільнотою людей не залишає 
сумніву в мові спілкування нової історичної спільноти. Про-
те, справа не обмежувалась лише майбутнім. Ідеологічні за-
вдання вимагали і спільного минулого, спільної історії. Лише 
цим можна пояснити цілком невиправдані назви численних 
видань з історії: “История СССР (с древнейших времен до 
1861 года)”, “История СССР (с древнейших времен до конца 
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ХVIII в.)”. В обох випадках підкреслюю слово “древнейших”, 
позаяк відомо, що Союз Совєтських Соціалістичних Респу-
блік як державне утворення утворився лише в 1922 році.

Безсумнівно, поширення мови поза територією її історич-
ного контексту – перша вказівка на реальний стан тієї чи ін-
шої країни та її мови, що склалися  в історичних умовах. І 
сьогоднішнє, досить скромне становище російської,  і цілком 
протилежне становище англійської мови – наглядне тому 
підтвердження.

Судячи з  мовної ситуації в Грузії,  можна з  впевненістю гово-
рити про те, що англійська мова охопила значну частину тери-
торії країни, у той час, як російська мова зберегла своє значен-
ня лише в опозиційних адміністративних одиницях – Абхазії 
та Південній Осетії. І можна з досить  впевнено говорити про 
те, що прогрес у відносинах між Тбілісі та Сухумі настане лише 
тоді, коли вони будуть спілкуватись на одній альтернативній 
мові-посереднику –  англійській або російській.

Через недостатнє опрацювання соціолінгвістичної пробле-
матики у Грузії,  опис і аналіз мовної ситуації в країні вар-
то визнати досить актуальним завданням. Безспірно, що на 
постсовєтському просторі по республіках збереглись дифе-
ренційовані мовні ситуації, обумовлені значною мірою різ-
ними статусами співіснуючих мов. Так, наприклад, у консти-
туції Грузинської ССР, хоча і після серйозної боротьби, був 
збережений пункт про державний статус грузинської мови, а 
за рештою, включаючи російський, забезпечувалось право на 
вільне використання. У той же час у конституціях більшості 
республік (включаючи РСФСР) положення про статус мови 
було відсутнім. З іншого боку, особливе положення російської 
мови, що фактично була загальнодержавною, підкріплюва-
лось не лише “неписаними” заходами, але й підзаконними 
актами. Так, положенням ВАК СССР з середини 70-х рр. був 
закріплений обов’язок подавати на затвердження дисертацій-
ні роботи винятково російською мовою, у тому числі дисерта-
ції з грузинської мови, грузинській літературі, історії Грузії, 
абхазькій мові, абхазькій літературі та історії тощо.

Подібні “ножниці” між правовим і фактичним статусом 
мови тягли за собою досить цікаві наслідки: “державною” 
грузинська мова виявлялась передусім для представників 
(причому не для всіх) самої “титульної нації”: негрузинське 
населення у більшості випадків володіло нею лише на по-
бутовому рівні, отримуючи освіту або ж переважно росій-
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ською, або ж – якщо йдеться про частину вірменського та 
азербайджанського населення – рідною мовою, хоча теоре-
тично грузинська і вважалась обов’язковою для вивчення. Як 
наслідок, складалась мовна ситуація, коли для носія націо-
нальної мови знання російської у тій чи тій мірі визнавалось 
обов’язковим, але не навпаки.

Ще більше ускладнювало мовну ситуацію у Грузії, умов-
но кажучи, наявність мов “другого” і “третього” рівнів, себто 
тих, носії яких мали деякий автономний статус (абхазький, 
осетинський), і тих, правовий статус яких взагалі не був за-
кріплений (скажімо, із кавказьких мов – удінська, аварська, 
бацбійська…). Прикметно, що носії “автономних” мов тео-
ретично мали б бути мільтилінгвальними (рідна, республі-
канська, російська мови), але значно частіше компонентами 
білінгвізма виступали рідна і російська мова, якою зазвичай 
здійснювалось здобуття ними середньої, вищої освіти – та-
кою була ситуація, наприклад, в Абхазії.

Саме російська мова виступала і в якості основного засобу 
комунікації при спілкуванні носіїв “автохтонної” абхазької, і 
формально державної на всій території республіки грузин-
ської мов. Вся парадоксальність мовної ситуації тут полягала 
саме у тому, що замість державної грузинської та абхазької 
використовувалась мова, що не володіла якимось статусом, 
себто російська мова. Відповідно офіційна документація та-
кож оформлювалась російською мовою. Аналогічною була 
ситуація і з представниками мов без офіційного статусу, хоча, 
зрозуміло, таке становище не мало абсолютного характеру. 

Особливе становище російської мови випливало із кон-
цепції (як вище було зазначено),  її ролі як мови майбутньо-
го суспільства. Ця діяльність зі зміцнення позицій російської 
мови мала перманентний характер.  

Саме з цієї причини у 1954 році грузинська абетка в Аб-
хазькій АССР заміняється російською графікою. Якби зміна 
абетки здійснювалась у ногу з лінгвістичними реформами, 
що проводились у країні совєтів в період русифікації абеток 
(1936–1941 рр.), якій передувала латинізація останніх (1926–
1936 рр.), це б не привернуло нашу увагу. Проте, надзвичай-
ність цього заходу зумовлювалась політичними акцентами, 
які заново розставляє центр, неоднозначно вказуючи на свої 
можливості і пріоритети. Нічого не маючи проти російської 
графіки, все таки хотілось би відмітити, що ця зміна абетки 
продиктована не економічними (враховуючи величезні витра-
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ти на зміну поліграфічної бази, заміну підручників, вивісок, 
реклами тощо), і тим більше не лінгвістичними (виходячи з 
поділюваного багатьма мовознавцями положення про спо-
рідненість іберійсько-кавказьких, у тому числі грузинської 
та абхазької мов) міркуваннями. Графічні трансформації не 
укладаються також і в рамки елементарної доцільності. Щоби 
не бути голослівними, наведу одну цитату із праці К. М. Му-
саєва “Из опыта создания письменностей для языков наро-
дов Советского Союза”: “В абетки іберійсько-кавказьких мов 
був включений додатковий знак – римська цифра I (одиниця), 
яка у поєднанні з будь-якою буквою зображує специфічні зі-
мкнено-гортанні, надгортанні, придихові фонеми пI, цI тощо. 
Отже деякі фонеми іберійсько-кавказьких мов позначають 
поєднанням трьох, інколи чотирьох знаків” [2, с. 254].

Порушується один із головних принципів – принцип 
економії.

Після запровадження нових абеток виявилась їх недоско-
налість, що пояснювалось невисокою кваліфікацією місце-
вих кадрів, що розробляли абетки на місцях. Ця точка зору 
поділяється практично всіма спеціалістами. Відповідно, ці 
міркування частково можна екстраполювати на всі русифі-
ковані абетки, у тому числі і на абхазьку.

Як відомо, першу абхазьку абетку  на основі російської 
графіки у 1862 р.,  склав бойовий генерал царської армії, ві-
домий кавказознавець, автор семи капітальних монографій 
з кавказьких мов,  німець за походженням, П. К. Услар. З ча-
сом, а саме у 1887 році, ним же була опублікована моногра-
фія “Абхазский язык”, з додатком, що включав кілька ста-
тей, в одній з яких “О распространении грамотности между 
горцами”, міститься досить цікаві спостереження автора 
про значення мови і абетки. Торкаючись несприятливої мов-
ної ситуації, що склалася на Північному Кавказі, він пише: 
“Нині мови арабська і російська зійшлись лицем до лиця. 
Якій з них судилося володіти Дагестаном? Обидві – зайди в 
краї, обидві – мови завойовників” [3, с. 7].

Це не риторичне питання, позаяк припускається, що по-
ширення російської юрисдикції зокрема і в цілому зале-
жить від позицій російської мови в Дагестані,  і в принципі, 
на всьому Кавказі. “За таких місцевих умов, є потрібним у 
міжнародній мові і в міжнародній писемності… Міжнарод-
ною мовою має бути російська, міжнародною писемністю – 
російська” [3, с. 7]. Звісно, у такому контексті розглядалось 
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питання про придатну для гірських кавказьких мов абетку. 
Проаналізувавши у цьому плані латинську, німецьку, росій-
ську і вірменську абетки, П. К. Услар у статті “О составлении 
азбук кавказских языков” викладає таку точку зору: “Якщо 
дивитись на грузинську абетку з точки зору самої грузин-
ської мови, то не можна не визнати, що він задовольняє всім 
умовам: чи не є це найдосконаліша із усіх наявних абеток. 
Кожен звук виражається особливим знаком, і кожен знак по-
стійно виражає один і той самий звук. В усіх європейських 
мовах є камінь спотикання – це орфографія; для грузин, за-
вдяки досконалості їх абетки, цієї труднощі майже не існує” 
[4, c. 48]. Після настільки позитивної характеристики варто 
було очікувати неупередженого рішення поставленого за-
вдання, проте державні інтереси беруть верх над мовними, 
зокрема висловлюється така точка зору: “Звідси видно, що 
система грузинської абетки може бути прийнята за основу 
для загальної абетки всіх кавказьких народів, позбавлених до 
сьогодні грамотності. Але якщо ми запозичимо у грузин не 
лише систему абетки, але й накреслення літер, то абсолютно 
довільно створимо утруднення, які тим більше будуть від-
чутними, чим більше грамотність пошириться по Кавказу” 
[4, с. 49]. Отже, немовби незначне питання про писемність 
набуває геополітичного значення, у світлі якого і потрібно 
розглядати всі наступні реформи, пов’язані з писемністю як 
у Російській імперії, так і в Совєтському Союзі.

Переведення на російську писемність переважної біль-
шості мов, у тому числі й іберійсько-кавказьких, звісно, зна-
чною мірою сприяло розвитку інтеграційних процесів у 
межах всієї держави, але створення на основі російської гра-
фіки різноманітних абеток для одного і того самого народу, 
безсумнівно, передбачало зворотні процеси. В якості таких 
можна назвати створення різних графік для абхазів та близь-
коспоріднених ним абазинів. Діалектне дроблення абхазької 
мови, як нам відомо, у цілому не викликає сумніву. Так, у 
ньому виділяються південні (абжуйський, бзипський) і пів-
нічні (амхарський і тапантський) діалекти.

У спеціальній літературі північні діалекти часто подають 
як одну – абазинську мову. Проте деякі дослідники, зокре-
ма найвидатніший абхазознавець К. Ломтатідзе вважає, що 
один із діалектів абазинської – ашхарський – ближче до пів-
денних діалектів, що, ймовірно, указує на деяку штучність 
подібного трактування. Як наслідок, спираючись на різнома-
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нітні діалекти абхазької мови, створюються дві писемності: 
для абхазів – на основі абжуйського діалекту, а для абазинів – 
на основі тапантського. Тут можна висловити цілком законо-
мірний сумнів у тому, що дві писемності для одного народу 
сприяють його консолідації. У такому ж ключі варто розгля-
дати створення різноманітних видів писемності для історич-
но одного чеченського та інгушського народів (Д. Мальсагов). 
Те ж саме можна сказати і про створення різних видів писем-
ності для нижньоадигейського (черкеського) та верхньоади-
гейського (кабардинського), самі носії для позначення пер-
шого і другого використовують одне слово адыгебзэ. Так само, 
ймовірно, потрібно інтерпретувати створення двох видів 
письма, спираючись на два діалекти (ерзя і мокша) мордов-
ської мови тощо. Хоча об’єктивність вимагає визнати, що в 
деяких випадках спостерігаються і зворотні процеси. Напри-
клад, для карачаївців і балкарців уведена (1960 р.) в обіг єди-
на карачаєво-балкарська абетка на основі російської графіки.

Вище, визначаючи мовну ситуацію в Абхазії, ми зазна-
чали розходження між офіційним і фактичним статусом 
співіснуючих на території автономної республіки мов. Таке 
розходження спостерігалось і в цілому по Грузії: російська 
мова пронизувала всі соціальні та державні інститути, вона 
отримала значне поширення, і цілком виконувала функцію 
мови міжнаціонального і міждержавного спілкування. Вона 
і нині є мовою взаємовідносин центра з адміністративними 
одиницями. Проте, становище кардинально змінилось піс-
ля розпаду Совєтського Союзу: в Грузії відбулось зрівняння 
фактичного і правового статусів грузинської мови, яка про-
низує абсолютно всі сфери суспільного життя, за винятком 
діаспор, що компактно проживають. 

На жаль, не так швидко відбуваються зміни мовної ситу-
ації в Абхазії. Абхазька мова, як і раніше, юридично є дер-
жавною, але фактично функції такої виконує російська мова; 
як і раніше, навчання в школах до 4-го класу ведеться абхазь-
кою мовою, а далі – російською мовою. У вищих навчальних 
закладах абхазькою мовою викладання провадиться лише 
на філологічному та історичному факультетах, а на решті, 
з причини відсутності відповідної термінології, дисциплі-
ни читаються російською мовою. Повільно переводиться на 
абхазьку мову діловодство. Деякі зрушення спостерігають-
ся у лексикографії, опубліковані “Русско-абхазский фило-
софский словарь”, “Русско-абхазский терминологический 
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словарь”, “Словарь юридических терминов”, “Словарь фи-
зических терминов”. Варто зазначити, що напрямок взятий 
правильний: у першу чергу потрібно розширити терміноло-
гічну базу. Лише в такому випадку мова зможе виконувати 
свої функції у політичній, соціальній та культурній сферах. 

Незважаючи на ці зусилля, у цілому мовна ситуація і ста-
новище абхазької, викликають цілком справедливі побоюван-
ня у самих носіїв мови. Як, приклад, наведемо деякі витяги зі 
статті І. Квіцинія “Наш язык надо беречь, спасать”, що була 
опублікована у газеті “Апсны” № 30–31 у червні 2001 року. Ви-
словлюючи стурбованість у зв’язку з падінням рівня знання 
рідної мови серед молоді, автор зазначає, що першою мовою 
для них іноземна – російська мова. Автор вважає, що “якщо 
сьогодні не почати «рятувальні роботи», то років через 15–20 
робити це буде пізно. У сім’ях, на вулиці, на роботі абхази по-
чали масово говорити і думати по-російськи, на жаль, кіль-
кість таких людей зростає з катастрофічною швидкістю. У ви-
падку русифікації нація стане під загрозою зникнення. Навіть 
під час перебування тут грузин, тут було більше абхазьких на-
писів (маються на увазі вивіски). І що ж трапилось нині, адже 
все у наших руках. А надписи, що трапляються, залишають 
бажати кращого”. Далі автор наводить конкретний приклад, 
а в кінці дає такий висновок: “Дуже добре, коли є країна, де 
розвивається власна мова, власна культура, але маючи країну, 
загубити рідну мову – це трагедія! Бути носієм чужої мови і 
чужої культури, маючи власну країну – ще більша трагедія”.

Не загострюючи описану ситуацію, хотілось би зазначити, 
що автором випущена така серйозна проблема, як народжен-
ня літературних творів абхазьких письменників, написаних 
російською мовою. Разом з тим варто зазначити, що ці питан-
ня розкриваються у праці Л. Марганія “Лингво-стилистичес-
кие проблемы иноязычного творчества (в контексте адыгской 
и абхазской литератур)”. Торкаючись художніх особливостей 
двомовної творчості таких видатних письменників, як Ф. Іс-
кандер, Г. Гулія, Е. Басарія та ін., автор розглядає “загальні 
особливості психології творчої двомовності європейських та 
колишніх совєтських національних письменників. Прослідко-
вується історичний шлях розвитку двомовності в літературній 
творчості, зокрема в руслі французько-російської двомовності 
у творчості А. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, І. С. Тургенєва” 
[1, c. 11]. У цілому, поділяючи положення, висунуті в праці, 
хотілось би зазначити, що не порушена така серйозна про-
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блема, як різноманітні наслідки двомовної творчості, з одного 
боку, для багатомільйонного російського народу (з багатими 
літературними традиціями) і, з іншого боку, нечисленно-
го абхазького народу (з молодописьменською мовою). Щодо 
французько-російської художньої творчості чи творчості ро-
сійських письменників, що писали французькою мовою, од-
нозначно можна говорити, що ці твори не були доступними 
всьому російському народу, вони, найімовірніше, спрямовані 
на його найосвіченішу, елітарну частину.

Очевидно, це положення можна екстраполювати і на росій-
ськомовних абхазьких письменників. У совєтські часи це вва-
жалось цілком доцільним і, більш того, віталось. Як наслідок 
створювались літературні твори російською мовою, написані 
неросійськими письменниками. Вважаємо, такі приклади є 
відображенням певної мовної ситуації, що склалась на той час 
у совєтській державі, і демонструвала собою високий ступінь 
“соціалістичного” білінгвізму, суть якого полягала в освоєнні 
іноземної, себто російської мови як другої рідної. Це  в достат-
ній мірі спірне положення  –  “російська як друга рідна мова”, 
отримало досить негативну оцінку і в самій Росії.

Якщо відкинути ідеологізовані роздуми про “соціалістич-
ний” білінгвізм та його принципову різницю від “несоціа-
лістичного”, то подібні явища, а саме літературна творчість 
нерідною, себто другою мовою, спостерігається практично в 
багатьох інших країнах.

Не торкаючись питання про генетичну спорідненість ібе-
рійсько-кавказьких мов у науковому плані (оскільки не всі 
вчені поділяють цю точку зору), хотілось би зазначити, що 
у політичному плані гіпотеза про спорідненість іберійсько-
кавказьких мов цілком доцільна для Грузії  хоча б з причини 
того, що це є ще однією (можливо не дуже дійсною) підмо-
гою для врегулювання суперечностей з абхазами. Припуска-
ється, що єдина генетика є достатньо міцною основою  для 
налагодження відносин. Проте,  немає правил без винятків, 
хоча б у контексті російсько-українських взаємовідносин.

Згідно перепису населення 1989 року, в СССР нараховува-
лась 91 тисяча абхазів. На жаль, у нас, через певні обставини, 
немає точних статистичних даних, але з певністю можна го-
ворити про те, що їх нині значно менше.

Разом  з Абхазією, хотілось би відмітити ще одну надзви-
чайно важливу обставину, а саме те, що в Сухумі, в 1934 р., 
відбулась дійсно історична подія, себто через століття після 
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втрати давніми кавказькими албанцями (сучасними удіна-
ми) своєї власної абетки, була видана азбука удінської мови 
“Саумджи дас”, чи “Перший урок”. Враховуючи час видан-
ня, себто період всезагальної латинізації в СССР, звісно ж, і в 
цій азбуці тексти були складені на основі латинської графіки.

Як відомо, історичною батьківщиною давніх кавказьких 
албанців (себто удінів)  приблизно є територія сучасного 
Азербайджану. Уже в XIX ст., як зазначав А. Шифнер, уді-
ни проживали в селах Султан-Нуха, Джоурли, Мірзабеклю, 
Янги-Кенд, Кішлаг, Варташен, власне Варташен та Нідж, 
хоча припускається, що вони займали значно ширшу тери-
торію. Нині в Азербайджані цей етнос представлений лише 
в двох селах –  Нідж і Варташен. Причому, варташенські уді-
ни у зв’язку з першою вірмено-азербайджанською кризою, 
що вийшла за межі національного протистояння і набула 
характеру більш глибокої релігійної нетерпимості, у 1920–
1922 р. переселяються у Кварельський район Грузії, де і утво-
рюють село, назване спершу Зінобіані, за іменем ініціатора 
переселення удінів – Зінобія Силіки (Силікашвілі), а згодом, 
на честь революції перейменоване в Октомбері. З часом, не-
значна частина удінів повертається у Варташен. Компактне 
поселення удінів у Варташені порушується, село переважно 
заселяється азербайджанцями. Нове співвідношення етносів, 
звісно ж, складається не на користь корінного населення, що 
призводить до скорочення функціонального навантаження 
удінської мови: вона уже не використовується у суспільстві, 
і стає засобом сімейного спілкування; у суспільній комуніка-
ції переважно використовується азербайджанська і, значно 
рідше – російська мови.

У Грузії ж мовна ситуація доповнюється ще одним ком-
понентом – удінською мовою. Тут удіни досить швидко за-
своюють грузинську мову, якою вони спілкуються всередині 
села і за його межами з сусідами, здобувають освіту, прова-
дять діловодство, отримують інформацію. Досить швидко 
тут розвинувся грузинсько-удінський білінгвізм. У результаті 
інтенсифікації взаємин, нове покоління удінів уже доскона-
ло володіє грузинською мовою, стаючи повними білінгвами, 
але першою (все ж рідною) є удінська мова. Нинішнє молоде 
покоління удінів є  монолінгвами, і першою, себто рідною, 
для них уже є грузинська мова. Парадоксально, але факт, що 
удіни в Азербайджані упродовж століть зберігали свою са-
мобутність і рідну мову, в той час, як у єдиновірній Грузії 
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склалась цілком протилежна ситуація. Як було сказано, мов-
на компетенція дітей шкільного і дошкільного віку дорівнює 
нулю, старше покоління і (умовно) середнє покоління воло-
діють рідною (удінською) мовою досить добре.

Асиміляційні процеси, що протікають у Грузії, зовсім не 
варто вважати наслідком цілеспрямованих дій. Навпаки, тут 
були здійснені всі кроки для врятування самобутності уді-
нів та їх мови. Як було показано вище, саме в Грузії, вперше 
була надрукована удінська азбука, і вперше тут, у Зінобіані, 
у 1934 р. відкрили удінську школу з удінською мовою викла-
дання. Звичайно, освіта удінською мовою створювала реаль-
ні проблеми при вступі до вишу. Тому на прохання самих 
удінів, через два роки (в СССР уже почалась русифікація ла-
тинізованих абеток) замість удінської відкрили грузинську 
школу. Два роки тому [2006 рік] відбулась визначна подія – у 
школі знову почали вивчати удінську мову, і, ймовірно, це 
допоможе ще деякий час зберігати мову.

Безсумнівно, одним із факторів, що спричинив інтенсивну 
деградацію удінської мови, була освіта грузинською мовою, 
що звузило сферу використання удінської мови, але ще в 
більшій мірі асиміляційні процеси стимулювала єдина віра.

В Азербайджані, за  словами  самих удінів, не пам’ятають 
випадків змішаних азербайджансько-удінських шлюбів, там 
зафіксовані лише ендогамні шлюби (у рідких випадках удіно-
вірменські), що сприяло їх певній ізоляції, в умовах якої легше 
було зберегти і національну самобутність, і національну мову.

У Грузії ж православ’я грузин та удінів сприяло їх збли-
женню, частим шлюбним союзам, у результаті яких,  у змі-
шаних сім’ях спілкувались більш перспективною і більш по-
ширеною грузинською мовою.

Нині, кількість удінів за різними джерелами коливається 
від 6900 до 8500 представників. 

Разом  з удінами цікавий контраст представляють аварци, 
що проживають у тому самому Кварельському районі, бук-
вально поруч, через дорогу, однак демонструють абсолют-
но іншу мовно-культурну  орієнтацію. У селі Тиві відкрили 
російську школу і, відповідно, розвинувся російсько-авар-
ський білінгвізм. Ймовірно, ця обставина та релігійний фак-
тор сприяли їх деякій самоізоляції. У якості лінгва франка 
аварська мова, як відомо, виступає як основний компонент 
білінгвізму для цілої низки народностей Дагестану, напри-
клад, андо-цезських народностей, арчинців, мегебців. Хоча, 
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враховуючи писемні пам’ятки, можна говорити про істо-
рично колись, значно поширеному грузинсько-аварському 
білінгвізмі. У цьому випадку йдеться про першу грузинсько-
аварську білінгву, що була виявлена у селі Хунзах і датується 
XIII–XIV століттями. Паралельний текст, що складається із 
грузинської та аварської частин, виконаний грузинськими 
літерами: перший напис виконаний грузинським уставним 
письмом “Мтаврулі”, а друга – грузинським скорописом 
“Нусхурі”. Обидва тексти християнського змісту, і в обох ви-
падках фігурує звернення до святого Саркелія з проханням 
про заступництво для чоловіка. У грузинській частині це Гав-
риїл, а у дефектній аварській частині також чоловік, на що 
вказує показник першого граматичного класу (класу чолові-
ків) [5, c. 324–327]. У цьому випадку доцільно вказати не лише 
на використання грузинської абетки за межами Грузії, але й 
на те, що білінгва виконана на кам’яному хресті, що вказує 
як на релігійну, так і на мовну орієнтацію аварців того часу. 
На далі, кількість виявлених пам’яток (близько тридцяти) 
дозволяє і дагестанським дослідникам прийти до висновку 
про те, що “спроби використати грузинське письмо для пе-
редачі місцевих слів і виразів мали б місце тільки в тому ви-
падку, якби грузинська мова і грузинська писемність мали в 
аварських районах порівняно значне поширення” [6, c. 204]. 
Можна припустити, що грузинська абетка мала значно біль-
ший ареал поширення, проте дальший розвиток подій на 
Кавказі змінює співвідношення сил на користь ісламу, і від-
повідно,  арабської мови, що з часом знаменує собою форму-
вання нового аварсько-арабського білінгвізму.

З іберійсько-кавказьких мов у Грузії представлена також 
нахська підгрупа, в якій виокремлюються чеченська – само-
назва – нохча, інгушська – самоназва – галгай (обидві письмен-
ні) і бацбійська (безписьменна) мови.  Остання фігурує лише 
у Грузії. Комунікація між чеченцями та інгушами цілком 
здійсненна, а бацбійська настільки відрізняється від перших 
двох, що їх не розуміють ані перші, ані другі. Нині, всі ту-
тешні розмовляють грузинською мовою, але цова-тушини 
(бацбійци) зберегли й мову своїх предків. Судячи з мовних 
фактів, можна припустити, що колись всі тушини говорили 
по-бацбійськи, але згодом їх більша  частина асимілювалась 
та ідентифікує себе з грузинами (це чагма тушини), а менша 
їх частина двомовна – говорить грузинською та бацбійською 
мовами. Власне цова-тушини живуть у селі Земо Алвані, 
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Ахметського району Грузії, і їх у кількісному плані значно 
менше (приблизно близько 3 тисяч чоловік), а чагма тушин 
вдвічі більше.

На сьогодні науковці ще не дійшли згоди щодо етнічної 
приналежності цова-тушин. Одні вважають, що це плем’я 
прийшло і поселилось на території Грузії в пізньофеодаль-
ну епоху (В. Еланідзе), інші відстоюють полярно протилежну 
точку зору, що це одне з грузинських племен, себто корінне 
населення, яке піддалось іншомовному, в цьому випадку, че-
ченському впливу, що виразилось в такого роду явищі, коли 
в результаті взаємодії двох мов, народжується третя, відмін-
на і незрозуміла для “батьків” мова.

Бацбійци навчаються в грузинській школі і є православни-
ми. На сучасному етапі становище бацбійської мови досить 
складне, у зв’язку з важкими соціальними умовами молодь 
виїжджає на заробітки або у Тбілісі, або за межі Грузії. Ви-
їжджають як чоловіки, так і жінки, що призвело до якісних 
змін населення в селі Земо Алвані: тут залишились жити 
люди похилого віку. Умовно кажучи, мова “зістарилась”, що 
вказує на її безрадісні перспективи.

Мовна ситуація може змінитися і під впливом подій, що 
відбуваються у сусідній країні, наприклад, воєнні дії в Чеч-
ні призвели до міграційних процесів і значного збільшення 
чеченської діаспори в Панкіській ущелині Грузії, зокрема 
поповнились біженцями три кістинські села: Дуїсі, Омало і 
Джоколо (за грузинською традицією місцевих чеченців на-
зивають кістинами). З соціолінгвістичної точки зору, звісно 
цікаво, що представники одного і того самого народу, що 
проживають у різних країнах, демонструють два різні типи 
білінгвізму: чеченсько-російський та чеченсько-грузинський; 
відповідно вони використовують і різні абетки: з одного боку, 
російську і,  грузинську з іншого.

Якими будуть мовні результати посилення нахського еле-
мента в Кахетії поки невідомо. Проте, вже нині з достатньою 
часткою ймовірності можна говорити про продовження 
процесу нівелювання чеченських діалектів, який розпочався 
в період експатріації чеченців у Середню Азію в 1944 р., коли 
носіїв різних діалектів селили в одній місцевості, і в резуль-
таті безпосереднього контакту, почалось змішання діалектів, 
яке отримало сумне продовження нині.

Кістини так само, як і бацбійци, добре володіють грузинською 
мовою і прізвища як у перших, так і у других – грузинські.
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Отже, іберійсько-кавказькі мови, раніше представлені в 
одному державному об’єднанні, в результаті дезінтеграції 
СССР виявились у різних політичних, економічних та куль-
турних просторах: значна їх частина залишилась у Росій-
ській Федерації (абхазько-адигзькі, дагестанські мови, нахські 
мови…), багато представлено в Азербайджанській Республі-
ці (цахурська, рутульська, удінська, аварська…), деякі – в Гру-
зії (абхазька, удінська, бацбійска, чеченська).

Із перерахованих іберійсько-кавказьких мов багато з них 
юридично володіють статусом державної мови (абхазька, 
абазинська, чеченська, інгушська, адигейська, кабардинська, 
аварська, даргинська, лакська, лезгинська, табасаранська, ан-
гульська, цахурська, рутулська), але на сьогодні зрівняння фак-
тичного та юридичного статусу мови відбулось лише в Грузії, 
де давньописемна грузинська повною мірою виконує функції 
державної мови, пронизуючи всі соціальні структури.
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Минуло понад 70 років з 
часу закінчення Другої світо-
вої війни, проте в історичній 
науці залишається багато 
питань, які потребують уваги 
дослідників. Дерадянізація 
суспільної думки, що від-
булась в Україні в часи неза-
лежності, відкриття вільного 
доступу до архівних джерел, 
які були під грифом „Цілко-
вито таємно”, та особливо 
події сьогодення спрямували 
науковців до переосмислен-
ня багатьох подій Другої сві-
тової війни. 

Однією з проблем, яка з 
ідеологічних міркувань не 
була висвітлена радянськи-
ми істориками, стала діяль-
ність Православної Церкви 
на Україні в роки нацистської 
окупації (1941–1944 рр.). Тож 
перші наукові дослідження з 
даної тематики припадають 

на роки української незалежності [1], [10], [13].
На Чернігівщині дане питання знайшло своє відображення 

у збірнику документів [3], наукових розвідках С. Горобця [2], 
Є. Шаповаленка [19] та ін.

Тож метою даної роботи є висвітлення проблем релігійного 
життя на Чернігівщині в роки нацистської окупації (вересень 
1941 – вересень 1943 рр.). 

У житті Церкви Чернігівщини доби окупації можна виді-
лити основні три етапи. На першому етапі, з початком оку-
пації Чернігівської області у вересні 1941 р., культові споруди 
або знищували під час проведення бойових операцій або пе-
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рехідні війська використовували для своїх потреб. На друго-
му етапі, (жовтень 1941 – серпень 1943 р.), відбулось масове 
відкриття церков, реєстрація релігійних громад, стабілізація 
релігійного життя в області та ін. Проте варто відзначити, що 
під час каральних операцій в окремих населених пунктах на-
цисти знищували й культові споруди. На третьому етапі, у 
вересні 1943 р., під час відступу окупанти застосовували так-
тику „випаленої землі”, часто повністю знищуючи після себе 
всю інфраструктуру, в тому числі й храми. Охарактеризуємо 
кожен з етапів. 

З початком бойових дій на Чернігівщині, особливо потерпа-
ли населені пункти, які знаходилися в районі переходу великих 
військових формувань чи проведення бойових операцій. Оку-
панти під час наступу бомбардували міста, а при захопленні 
використовували дзвіниці як спостережні пункти, а самі куль-
тові споруди грабували, використовували їх як склади, конюш-
ні, табори для військовополонених та ін. 

Так, 11 вересня 1941 р. був обстріляний і захоплений нацис-
тами Козелець. Група німців швидко просунулася до Собору 
Різдва Богородиці і встановила кулемет на його дзвіниці. Як 
згадувала жителька смт. Козелець Катрич Надія Андріївна: „У 
1941 році в селище увійшли німецькі окупанти, які перетвори-
ли дзвіницю на пункт спостереження, Собор – на конюшню. 
В той рік Собор був пограбований, розкрадені ікони, картини, 
а також пограбована усипальниця, де знаходився прах Наталії 
Дем’янівни Розумахи і „дикого попа” – Тарновського. На цей 
час куполи й хрести були позолочені, а після війни лише по-
фарбовані під блиск золота” [15, c.85]. 

Вже невдовзі після захвату Козельця, у Соборі Різдва Бого-
родиці був влаштований табір для радянських військовополо-
нених. Спогадами про життя полонених ділиться мешканка 
смт. Козелець Косовець Антоніна Миколаївна: „<...> 11 вересня 
1941 р. фашисти окупували Козелець. Спершу Собор на якийсь 
час перетворився на конюшню, потім у невеликий табір для вій-
ськовополонених. Десятки людей жили тут в умовах, гірших від 
тварин. Німці не зважали на наш будинок, що стояв поруч з Со-
бором. Вони навіть не підозрювали, що я могла допомагати по-
лоненим. Було, наварю свиням картоплі або буряків і обережно 
підкину під паркан, а іноді кусень хліба перекину невільникам. 
Зі слізьми на очах дивилася, як фашисти щоденно вели полоне-
них на роботу або на розстріл. Ведучи на розстріл, німці одягали 
на голови жертвам верейки, щоб не бачили дороги.



289

Церковна історія

Старалася допомагати, ризикуючи своїм життям, життям 
членів своєї родини, полоненим утікати із табору. Будинок, в 
якому я жила, мав кілька входів. У кімнаті за шафою був по-
таємний вихід на інший бік будинку. Тому я таємно приводи-
ла полонених, переодягала їх і виводила потаємним ходом. Не 
питала на прізвища, ні імені. Рятувала життя. <...> Згодом у Со-
борі полонених стало більшати, їх щодня босоніж виганяли на 
базарну площу, яка була поруч з нашим будинком і Собором. 
Там їх невідомо за що били батогами і знову гнали на територію 
Собору. Скільки безневинних людей на очах у Собору розпро-
щалося з життям! А скільки автографів залишили полонені на 
стінах Собору! Намагалися в такий спосіб залишити про себе 
вісточку рідним, друзям, знайомим. Щодня одні прибували в 
Собор, інші вибували з нього <...>” [15, c. 85]. Як свідчать офі-
ційні дані, лише в перші три місяці окупації у Козельці було 
знищено кілька сотень людей. Так, у вересні 1941 р. тут було роз-
стріляно 120 військовополонених, а у жовтні – по-звірячому за-
катовано 209 місцевих жителів, 70 з них було закопано живцем. 
А з прибуттям з Києва до Козельця зондеркоманди СС4 – поси-
лились переслідування циган та євреїв. Тільки з 22 по 24 жовтня 
у Козельці було розстріляно 385 чоловік, а 7 листопада ще 30 
громадян єврейської національності [16, c. 36].

Після остаточної окупації України нацисти істотно зміню-
ють релігійну ситуацію на її території. У всій республіці поча-
лася масова відбудова та відкриття храмів, які радянською вла-
дою було закрито в 30-х роках. 

Готуючись до війни, німецькі спецслужби ретельно вивчали 
релігійну ситуацію на Україні. Маючи свідчення про невдово-
лення віруючого населення політикою радянської влади проти 
Православної Церкви, окупанти вирішили зіграти на почуттях 
людей, позбавлених права вільно сповідати свою релігію. Це 
був безпрограшний хід з погляду використання ідеологічного 
впливу на віруюче населення. Доказом тому є численні публіка-
ції у цілком контрольованій окупантами українській пресі того 
часу – усі вони будувались на протиставленні німецької релігій-
ної політики радянській. Це цілком збігалося з розпоряджен-
нями Гітлера, який говорив, що на початку окупації нацисти 
не повинні виказувати свої справжні наміри, а всіма способами 
підкреслювати свою визвольну місію. Із самого початку окупації 
розроблені нацистами заходи щодо релігії мали успіх: значна 
частина духовенства і мирян повірила пропаганді. Прихід нім-
ців розглядався деякими як порятунок віри і Церкви [12, с. 85].
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То ж вже в жовтні-грудні 1941 р. (Чернігівську область було 
окуповано у вересні), з метою відкриття церков і проведен-
ня служби Божої в населених пунктах області, окупаційною 
владою були розповсюджені оголошення, в яких було запро-
поновано всім службовцям релігійного культу (священикам, 
дияконам, духівництву та монахам) з’явитись на реєстрацію з 
належними документами у відділи релігійного культу, які було 
створено при окремих міських чи районних старостатах. 

Православні віруючі, які бажали, щоб в їх парафіях проводи-
лись служби Божі і виконувались релігійні обрядові обов’язки, 
повинні були надіслати представників до відділу культу з заява-
ми, підписаними (організаторами релігійних парафій не менш 
як десять чоловік), для реєстрації своїх парафій, одержання до-
зволів на право їх існування та виконання в храмах служби і 
обрядів [9, арк. 26]. Оголошення про умови відкриття церков у 
Прилуцькому повіті Чернігівської області подано в додатку А. 

Заяви від парафій реєстрували у відділах релігійного куль-
ту повітових (кущових) старостатів, розглядали їх та надавали 
дозволи на відкриття церков. Так, відділом релігійного культу 
Прилуцького повітового старостату 31/ХІІ.1941 р. було зареє-
стровано православну громаду Троїцької церкви с. Гурбинець 
Срібнянського району і дозволено проводити ремонт церкви 
відправляти службу Божу та релігійні обряди [9, арк. 87]. До-
звіл про відкриття Троїцької церкви с. Гурбинець Срібнянсько-
го району подано у додатку Б. 

У 1941 р. окупаційною владою було дозволено проводити 
службу в Казанській та Вознесенській церквах с. Улянівки Чер-
нігівського району. До села повернувся о. Аліпій (Яковенко), 
який був засновником церковного життя в Улянівці і ніколи не 
визнавав радянську владу, за що мав декілька термінів тюрем-
ного ув’язнення. ... Населення в ті голодні й скрутні часи змо-
гло зібрати й подарувати церкві полотно великого розміру аби 
художник Г.Коваленко з Чернігова та його помічник місцевий 
талановитий парубок Я.Ворона, використали для оздоблен-
ня Вознесенської церкви. У 1942 році архієпископ Симон від-
відав село Улянівка, провів декілька акцій: затвердив монастир 
на території с. Улянівка; постриг о. Аліпія в сан ігумена „за его 
подвиг и устройство монастыря женского”; затвердив настоя-
телькою монастиря Дорофею Надточей, нагородив її Золотим 
Хрестом. У Вознесенському храмі й досі зберігається ікона, на-
писана в 1942 році на честь фундаторів Свято-Вознесенської жі-
ночої обителі [14, с. 88]. Ось що пригадала жителька цього села 
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Мироненко (дів. Кузьменко) Ніна Тихонівна: „<...> З 1928 р. у нас 
церкву закрила влада, але при німцях її відновили. Німці зро-
били ремонт. Був батюшка – Олімпий – монах до 1943 р., потім 
він був убитий бомбою, коли бомбили село. У селі також був жі-
ночий монастир до 1954 року, було 16 монашок <...>” [8, арк. 87].

Інформацію про відкриття церков окупаційною владою зна-
ходимо в ряді свідчень очевидців. У спогадах жителя с. Буда 
Чернігівського району Ленька Олександра Захаровича читає-
мо: „<...> Церкву в Куликівці відкрили, правив батюшка, люди 
ходили в церкву молитися, а ми діти бігали до церкві гуляти. 
Молоді люди вінчалися <...>” [7, арк. 30]. Про відкриття церкви 
у с. Дніпровське інформує і Пінчук Іван Андрійович: „<...> Під 
час війни церкви в селі не було, а в 1942 році було відкрито 
церкву, отець Федоров Терентій, де проводились хрестини ді-
тей, вінчались молоді. В селі справляли хрестини, весілля, по-
хорони, календарні свята <...>” [7, арк. 43]. 

Відкрили німці церкву і в селі Олишівка Михайло-Коцюбин-
ського району. Ось що пригадала жителька цього села Кулак 
Ганна Іванівна: „<...> Як прийшли німці зразу відкрили Михай-
лівську церкву (це клуб). Хрестили дітей, вінчалися. Першими 
вінчалися Андріяш Іван і Гордієнко Ольга, Кулак Григорій і Ро-
гова Віра <...>” [8, арк. 10].

Було відкрито церкву й у селі Смолин Чернігівського району. 
Із свідчення жителя цього населеного пункту дізнаємося, що на 
початок війни в селі церква не функціонувала. „<...> До війни 
церкву переобладнали в зерносховище. Зняли купол, хрест. 
Перекрили покрівлю. Коли прийшли німці, то заставили від-
ремонтувати приміщення церкви, навести порядок і знову по-
чали правити службу. Батюшка був той, що і раніше. У церкві 
почали вінчатися, хрестити дітей, але все було скромно <...>” [8, 
арк. 63], – згадує очевидець.

Відкрили німці церкву і в селі Надинівка Козелецького ра-
йону. Ось що пригадала жителька цього села Мельник Катери-
на Карпівна: „<...> Церква до війни була закрита. Тут був клуб. 
У війну відкрили її. Комендант приказав правити службу. Тут 
хрестили дітей, вінчали <...>” [5, арк. 49].

Налагодилось релігійне життя і в с. Слабин Чернігівського 
району. У спогадах жительки цього села Позняк Уляни Іллів-
ни знаходимо: „<...> Коли не було в селі німців, продовжували 
жити, майже як і раніше. Хоч чоловіки, батьки та брати були на 
війні, але і на вечорниці збирались, і пісні співали. Молоді гуля-
ли весілля, в церкві вінчались, хрестили дітей <...>” [8, арк. 54].
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Проте не у всіх населених пунктах області були відкриті 
церкви. За свідченням жителя смт. Срібне Редьки Олексія Во-
лодимировича „<...> Церкви в нашому селі (с. Іванківці Сріб-
нянського району) не було. Дітей хрестили в сусідньому селі 
Леляки Варвинського району там же проводили вінчання і реє-
страцію шлюбу <...>” [6, apк. 2]. Не було церкви і в селі Пакуль 
Чернігівського району. Ось що повідомила жителька цього на-
селеного пункту Прищепа Галина Іванівна: „Церкви уже на той 
час не було, але діток, які ще народилися хрестить заставляли. 
Хрестив священник Гребінець з Ведилець” [8, арк. 27]. 

В наслідок вжитих окупаційною владою заходів кількість ді-
ючих храмів збільшилась, проте інформація про їх остаточну 
кількість відсутня. Тому історики, користуючись різними доку-
ментами, називають різні цифри. Так, Ю. Волошин нарахував 
350 парафій, з яких більшість належала до юрисдикції автоном-
ної церкви. Н. Шкаровський назвав 410 громад у Чернігівській 
єпархії, підпорядкованих Симону (Івановському). В окупованій 
газеті „Український кур’єр” за травень 1943 р. подається інфор-
мація, що „з приходом німецької армії тільки по Чернігівській 
області, майже за 20 місяців, було відкрито та обладнано близь-
ко 200 церков, де регулярно правиться служба божа” [19, c. 143]. 

На Чернігівщині в той час виникли і були документально 
оформлені дві конкуруючі церкви: Автономна, котра заснувала 
своє канонічне положення на рішенні Всеросійського Помісно-
го собору 1917–1918 р. про створення Української автономної 
Церкви в рамках РПЦ та Автокефальна, що принципово розі-
рвала будь-який зв’язок з Московською патріархією і прийняла 
у сущому сані „священиків-липківців” – так званих самосвятів, 
яких жодна Православна Церква не могла вважати законно ви-
свяченими священнослужителями [12, с. 85].

В результаті швидкого відновлення церков, на Чернігівщині 
виникла проблема забезпеченості їх священиками, богослуж-
бовими книгами тощо. Виникали ситуації, коли священики 
служили не дотримуючись церковних канонів. Що стосується 
оплати праці, то священнослужителі утримувались за рахунок 
пожертви громадян, яка не була фіксованою.

Окупаційною владою було внесено зміни в організацію бого-
служінь. 14 січня 1942 р. німецька фельдкомендатура №197, яка 
керувала більшістю районів Чернігівщини, постановила відзна-
чати релігійні свята виключно за григоріанським календарем, 
адже німці відзначали свята саме за цим календарем. Оскільки 
українські установи в окупаційний період були тісно пов’язані 
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у своїй роботі з німецькими, тому їх функціонування мало бути 
узгодженим [19, c. 144]. Інформацію було розіслано по області. 
Приклад такого розпорядження подано в додатку В.

На початку 1942 р. іншою постановою фельдкомендатура 
встановила святковими три дні: Різдво, Паску і Трійцю. Дні ре-
шти релігійних свят оставались робочими. Богослужіння в ті 
дні, які були робочими, встановлювались в неробочий час. На-
приклад, з весни до кінця жовтня робочий час розпочинався о 
3 годині і тривав до 18 години [19, c. 144].

Німці намагались використати церкву як знаряддя в пропа-
ганді проти більшовизму, у боротьбі з комуністами та парти-
занами. Є свідчення, що в часи окупації священики на службах 
навіть проклинали більшовиків. Так, за часів окупації свяще-
ник с. Улянівки о. Аліпій (Яковенко) кожну службу в церкві, 
за спогадами старожилів, закінчував фразою: „І нехай велика 
бомба впаде на голови більшовикам аби знищити їх” [14, с. 88].

Іноді священнослужителі благословляли навіть вбивства 
мирних людей. За свідченням жителя смт. Срібне Редьки Олек-
сія Володимировича „<...> 23 лютого 1943 року по приказу ко-
менданта району, в смт. Срібне були звезені поліцаями з ото-
чуючих сіл сім’ї комуністів, активістів, у своїй більшості жінки, 
старики і діти і з благословення автокефальної православної 
церкви живцем було спалено в приміщенні середньої школи 
672 мирних жителів <...>”[6, арк. 2].

Проте в переважній більшості випадків священики і рятува-
ли людей від окупантів. У спогадах жительки Слабин Чернігів-
ського району Позняк Уляни Іллівни знаходимо: „<...> Під час 
окупації відкрили церкву у селі. Ще до війни була у нас велика 
церква, а потім закрили і саму церкву розібрали. В селі жив 
священик, він і став правити службу. Німці до нього в дім не 
заходили, то були випадки, що в разі необхідності в його хаті 
переховувались дівчата, ховаючись від п’яних німців. Церкву 
відкрили в приміщенні сільмагу <...>” [8, арк. 54].

Проте під час спалення карателями населених пунктів Чер-
нігівщини, вбивали як священиків, так і знищували самі куль-
тові споруди. Так, 28 грудня 1942 р. було спалено с. Піски А. В 
акті про знищення нацистськими карателями села знаходимо: 
„Перш у село пішли факельники, автоматики та які підвозили 
і підносили набої. Заходячи в кожен двір виганяли худобу, за-
палювали усю постройку, а людей, які попадались на очі, роз-
стрілювали на місці або ж заганяли в одну хату по 50–60 душ і 
там убивали і спалювали. У церкву, яка стояла серед села, ка-



294

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

рателі ізвезли машинами більше 200 душ людей різного віку і 
спалили живими. Де і загинула племяниця з своїми двома ді-
тьми нашого українського письменника П. Г. Тичини.

Цілий день тяглася розправа над мирними жителями села 
нашого. Не скінчили спалити усього села за один день, то на 
другий день допалили до одної постройки і добили людей, які 
залишились у селі ранені і не змогли утікати з села. За ці два 
дні німецько-фашистського розгулу зникло наше село з лиця 
землі і убито більшу половину жителів села.

З усієї кількості тих, що загинули більша половина була спа-
лена в огні. Трупи убитих (і не згорівши в огні) лежали по селу 
до весни, бо не було можливостей хоронить, поскільки в село 
щодня наїжджали поліцаї і німці, і кого заставали в селі убива-
ли на місці. А тим часом трупи з’їдали собаки, коти, і птиця…” 
[18, c. 29–30]. 

Іншим прикладом може стати трагедія Корюківки, яка сто-
їть на першому місті в Європі по кількості знищених людей 
(близько 6700 чоловік). 1–2, 9 березня за наказом генерала Хой-
зенберга батальйон 56-го карального полку фельджандармерії 
на чолі з начальником чернігівської служби безпеки Крістензе-
на оточив село. Під приводом перевірки документів людей зга-
няли в приміщення ресторану, земвідділу, театру, клубу, полі-
клініки, дитячої консультації, двох шкіл, на церковне подвір’я.

Карателі прочісували село, хапали людей і живцем кида-
ли у палаючі хати. Віра Сильченко, яка ховалася у стогові сіна, 
бачила, як нелюди кинули у вогонь її матір, сестру й невістку. 
Одночасно великі групи людей косили з кулеметів на подвір’ї 
церкви, на колгоспному дворі, у свинарнику. До кінця дня Ко-
рюківка майже повністю згоріла [12, с. 15].

У с. Козари Носівського району, які стали другим у Європі 
серед злочинів проти людяності (3908 жертв), окупанти знищу-
вати в церкві людей не стали. У Хронологічному довіднику про 
тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками на-
селених пунктів Чернігівської області і визволення їх Червоною 
Армією (1941–1943 рр.) так описано вбивство 11 березня 1943 р. 
віруючих селян, які були на службі в церкві, та масштаби ни-
щення села: „У цей день служили в церкві. Люди йшли прича-
щатися. Але німці не звертали на це уваги. Вони вивели з церкви 
270 чоловік молільників, загнали у сільський клуб і спалили.

Два дні над селом стояла густа хмара диму. Були спалені всі 
колгоспні будівлі, 870 дворів селян, дві школи, клуб, сільмаг, 
пошта...
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Приходили люди з інших сіл, ховали кістки і ставили хрести. 
Село перетворилось на кладовище” [17, c. 17].

При відступі нацисти застосовували тактику „випаленої зем-
лі”. Знищували не лише промислові об’єкти, адміністративні 
споруди чи житлові будинки, а часто й культові споруди. Од-
ним із прикладів є смт. Козелець. Так, 21 вересня 1943 р. во-
рожі війська залишили Козелець. При відступі було вирішено 
зруйнувати Собор Різдва Богородиці. На дзвіницю було скину-
то бомбу. То ж у місті нацисти залишили по собі розруху біль, 
втрати, зруйнований Собор Різдва Богородиці, цегельний за-
вод, міст через річку Остер, лікарню школу [15, с. 83, 85].

На основі підрахунків, зроблених виконкомом Чернігівської 
обласної ради депутатів трудящих, вдалося встановити, що 
сума матеріальних збитків, причинених окупантами лише іс-
торичним пам’яткам Чернігівської області становить 24 106, 3 
крб. Найбільше постраждала П’ятницька церква м. Чернігова, 
яку було зруйновано повністю. Сума збитків становить 12 332,8 
руб. або більш ніж 50% від загальної кількості. Було нанесені 
значні руйнування Катерининській церкві м. Чернігова, які 
склали 4 848,0 руб. або 20% від загальних збитків [4, арк. 9]. Де-
тально ознайомитись із сумами збитків по кожній архітектур-
ній пам’ятці Чернігівської області можна у додатку Г.

Релігійним громадам області також було нанесено матері-
альних збитків на суму 23 866,0 руб. Найбільші втрати припали 
на смт. Козелець, на суму 2 889,7 руб. [4, арк. 9]. Детально озна-
йомитись із сумами збитків по кожній релігійній громаді Чер-
нігівської області можна у додатку Д.

Таким чином, в роки нацистської окупації відбулось відро-
дження церковного життя на Чернігівщині: було зареєстровано 
сотні релігійних громад, відбудовано, зроблено ремонти в ряді 
культових споруд, відновлено богослужіння. Проте церковне 
життя перебувало під пильним контролем німецьких властей, 
було переведено богослужіння по григоріанському календарю. 
Варто також відзначити, що під час каральних операцій та від-
ступу нацистів з області, деякі культові собори знищували або 
наносили їм значних руйнувань.
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Додаток А. 1

Оголошення про відкриття церков
у Прилуцькому повіті

ОБ’ЯВА
З метою відкриття церков і проведення служби Божої в 

м. Прилуках і належних до Прилук районів, пропоную всім 
службовцям релігійного культу (священникам, дияконам, ду-
хівництву та монашествующим) з’явитись на регістрацію у від-
діл релігійного культу при старостаті м. Прилук з належними 
документами. 

Православні віруючі, які бажають щоб проводились в їх пара-
фіях служби Божі і виконувались релігійні обрядові обов’язки 
повинні надіслати представників до відділу культу з заявами 
підписаними (організаторами релігійних парафій не менш як 
десять чоловік), для регістрації своїх парафій і одержання на 
право існування їх і виконання служби і обрядів.

Регістрація буде проводитись з 8 години ранку до 4 годин 
дня в канцелярії міського старостату.

О/П староста Прилуцького повіту – РОМАНЮТА
Зав. церковним відділом – Бурновський. 
З оригіналом вірно:

Додаток Б. 2

Дозвіл на відкриття Троїцької церкви у с. Гурбинці 
Прилуцького повіту

Відділ релігійного культу До старшини с. Гурбинець 
при старостаті Прилуччини 
30/ХІІ 1941 р.
№ 33
Відділ релігійного культу при Прилуцькому повітовому ста-

ростаті повідомляє, що православна громада Троїцької церкви 
с/м Гурбинець Срібн. р. зареєстровано від 31/ХІІ за № 38 і йому 

1 Додаток зроблено за: Держархів Чернігівської області, ф.Р-4221, оп.1, спр.1, 
арк.26.

2 Додаток зроблено за: Держархів Чернігівської області, ф.Р-4221, оп.1, спр.1, 
арк.87.
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дозволяється проводити ремонт церкви відправляти службу 
Божу та релігійні обряди.

Заввідділу релігійного культу підпис
Секретар 

Додаток В. 3

Про перехід богослужінь
по Григоріанському календарю 

Старостат Срібнянського району доводить до відому вірую-
чих на терені Срібнянського району, що релігійні свята, визна-
чені у випущеному на 1942 рік Українському календарю, треба 
святкувати по Григоріанському календарю, себто за числами 
по-новому счисленню, наприклад: Стрітення треба було б свят-
кувати 2 лютого, Благовіщення – святкувати 25 березня і т.д.

Священикам церков, де такі існують, править службу Божу 
за цими вказівками.

Райстаростат 

Додаток Г4

Суми збитків, нанесені окупантами пам’яткам
архітектури Чернігівської області

в роки нацистської окупації 
(вересень 1941 – вересень 1943 рр.)

№
з/п назва собору, церкви місто сума збитків 

в тис. руб.
1. Воскресенська церква м. Батурин 319,3 руб.

2. Спасо-Преображенський 
монастир

м. Новгород-
Сіверський 170,1 руб.

3.
Келії Спасо-
Преображенського 
монастиря

м. Новгород-
Сіверський 706,2 руб.

4. Преображенський собор м. Чернігів 989,0 руб.

3 Додаток зроблено за: Держархів Чернігівської області, ф.Р-4221, оп.1, спр.7, 
арк.47.

4 Додаток зроблено за: Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.20, арк.8.
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5. Ільїнська церква м. Чернігів 25,0 руб.
6. Успенський собор м. Чернігів 897,5 руб.
7. Борисо-Глібський собор м. Чернігів 2 035,4 руб.
8. П’ятницька церква м. Чернігів 12 332,8 руб.
9. Введенська церква м. Чернігів 25,0 руб.
10. Троїцький собор м. Чернігів 100,0 руб.
11. Катерининська церква м. Чернігів 4 848,0 руб.

12. Дзвіниця Борисо-
Глібського собору м. Чернігів 1 218,0 руб.

13. Келії Єлецького 
монастиря м. Чернігів 280,0 руб.

14. Дзвіниця Троїцького 
монастиря м. Чернігів 160,0 руб.

Всього 24 106,3 руб.

Додаток Д5

Суми збитків, нанесені окупантами
релігійним громадам Чернігівської області

№
з/п Назва релігійної громади в тис. руб

1. с. Купичі Сосницького р-ну 396,3 
2. с. Семенівка 1 261,6
3. с. Семенівка 1 100,2
4. с.Хотіївка 1 120,6
5. с. Архипівка 1 080,2
6. с. Машівка 1 141,0
7. с. Тимновичі 1 166,0
8. с. Семенівка 1 080,4

5 Додаток зроблено за: Держархів Чернігівської області, ф.Р-90, оп.3, спр.20, арк.9. 
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9. с. Бурковка Комаровський р-н 72,3
10. м. Прилуки собору 98,1
11. Сільська площа 48,0
12. вул. Гоголя 51,7
13. ріг вул. Кооперативної і Шевченка 69,9
14. вул. Кооперативна 9,1
15. ріг вул. Драгоманова і Леніна 112,6
16. смт. Березна 805,7
17. м. Новгород-Сіверський, вул. Р.Люксенбург 480,8
18. смт.Козелець 2 889,7
19. Чернігів, вул. Комсомольська 50,0
20. вул. Селюка 156,0
21. вул. Пролетарська 11 125,8

Всього 23 866,0
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Надія НІКІТЕНКО

ПЕРШИЙ CОФІЙСЬКИЙ МОНАСТИР У КИЄВІ

УДК 94 (477-25):281.93

Софія Київська, побудована в 1011 – 
1018 рр., мала монастирський ста-
тус до середини ХІ ст., відколи поруч 
з нею виникли Георгіївський та Іри-
нинській монастирі, насельники яких 
виконувати функції з обслуговування 
діяльності Софійського собору, і необ-
хідність в існуванні монастиря без-
посередньо при «митрополії руській» 
відпала.
Ключові слова: Софія Київська, Со-
фійський монастир, Володимир Вели-
кий, Ярослав Мудрий, Тітмар Мерзе-
бурзький, софійські графіті, софійські 
фрески.

_____

Nadiya NIKITENKO

THE FIRST THE ST. SOFIA 
MONASTERY IN KIEV
Sofia Kyivska, built in 1011 – 1018’s, had 
a monastic status until the middle of the 
XI century, since alongside with it arose 
up Georgian and Iryninsky monasteries, 
the inhabitants of which performed the 
functions of servicing the activities of the 
St. Sophia Cathedral, and the necessity 
for the existence of the monastery 
directly in the «Russian metropolitan 
area» has disappeared.
Key words: St. Sophia of Kiev, St. 
Sophia Monastery, Volodymyr the Great, 
Yaroslav the Wise, Titmar of Merzeburg, 
Sophia graffiti, Sophia frescos.

У науці проблема виник-
нення першого Києво-Софій-
ського монастиря є майже 
не розробленою і дискусій-
ною. Зазвичай вважається, 
що перший Cофійський 
православний монастир у 
Києві виник і функціонував 
за часів митрополита Петра 
Могили в 30 – 40 рр. XVII ст. 
і найбільшого розвою на-
брав у XVІІІ ст., наприкінці 
якого був скасований секу-
ляризаційною реформою 
Катерини ІІ (1786 р.). Але 
найдавніша згадка про іс-
нування в Києві Софійсько-
го монастиря вже в другому 
десятиріччі ХІ ст. міститься 
в латиномовній хроніці сак-
сонського єпископа Тітма-
ра Мерзебурзького (пом. у 
1018 р.). Хроніка, писана між 
1012 – 1018 рр., містить уні-
кальні автентичні звістки з 
давньоруської історії кінця 
княжіння Володимира Свя-
тославича, а також про пе-
ріод міжусобиці його синів, 
що спалахнула на Русі після 

смерті Володимира. Одним з найбільш гострих епізодів цієї 
міжусобиці був похід польського князя Болеслава Хороброго 
і його зятя Святополка Володимировича на Київ влітку 1018 р. 
Оповідаючи про даний похід, Тітмар залучив дані, записані 
ним зі слів його земляків – саксонських лицарів, які брали 
участь у цій кампанії, причому зробив це одразу після їхньо-
го повернення на батьківщину, після чого незабаром помер. 
Отже, маємо фактично синхронний подіям запис, до того ж 
запис об’єктивний, позаяк Тітмар у своїх руських звістках аж 
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ніяк не був зацікавлений у тенденційному висвітленні подій. 
Виключена й можливість пізніших вставок в його хроніку, що 
повністю зберігалася в оригіналі до пожежі Дрездена в 1945 р. 
Хоча рукопис сильно потерпів за бомбардувань Дрездена під 
час Другої світової війни, проте збереглося факсимільне ви-
дання хроніки, здійснене в 1905 р. [26; 23, с.57 – 67; 27]. 

Надзвичайно важливим є свідчення Тітмара під 1017/18 рр. 
про Софійський монастир у Києві як про функціонуючий ми-
трополичий осідок. Тітмар записав: «Архієпископ цього міста 
з реліквіями святих та іншими різними святощами вшанував 
прийдешніх у монастирі Святої Софії, який у минулому році 
через нещасний випадок погорів» (переклад О.Ч. Скрижин-
ської) [31, s. 488 – 489, VIII, 32]1. 

Свідчення Тітмара не узгоджується з літописними записа-
ми про заснування Ярославом Володимировичем Софії Ки-
ївської в 1017 р. (Новгородський перший літопис), тобто од-
разу після його першого вокняжіння в Києві [22, с.16, 180] і, 
тим паче, у 1037 р. (Повість временних літ), тобто в зеніті його 
правління [21, стлб.151], оскільки засвідчує існування у Києві 
Софійського монастиря, отже, і його однойменного головного 
храму (кафолікону), до 1017 р. Тому історики, що притриму-
ються одного з двох літописних датувань, по-різному інтер-
претують (тож і по-різному перекладають!) розглядуваний 
пасаж Тітмара. Більшість з них вважає, що згоріла дерев’яна 
Софія, побудована ще за Володимира [20, 30], чи навіть за 
Ольги [8, с.53 – 55; 9; 10, с.102 – 103; 19, с.108]. Відповідно до 
цього тлумачення, сучасні дослідники, услід за А. Поппе [30, 
р.16 – 17], слова Тітмара «in sancte monasterio Sophiae» непра-
вомочно перекладають як «у соборі (храмі) святої Софії», без-
апеляційно стверджуючи, що цей дерев’яний (?) собор начеб-
то згорів у 1017 р. [13, с.328; 27, с.177]. Проте в давніх джерелах 
немає звісток про існування в Києві у другому десятиріччі ХІ 
ст. якогось дерев’яного Софійського собору, тому інші дослід-

1 На жаль, здійснений І.В. Дьяконовим єдиний опублікований російською мо-
вою повний переклад хроніки Тітмара не супроводжується текстом оригіналу. Існує 
кілька опублікованих російською мовою перекладів руських звісток Тітмара, в тому 
числі й пасажу про зустріч Болеслава і Святополка в Софійському монастирі. Пере-
клади дослідників дещо різняться між собою, що суттєво зміщує акценти у тлума-
ченні цього пасажу Тітмара. На мою думку, найбільш точним є переклад уривку 
про Софію Київську відомого історика-медієвіста і філолога, дослідниці давніх тек-
стів і знавця латини О. Скрижинської, наведений у монографії С.О. Висоцького [4, 
с. 248, прим. 145]. Переклад О.Ч. Скрижинської майже повністю співпадає з варіан-
том, опублікованим у виданні ХІХ ст. [25, с.1], a також із тим, що пропонує сучасний 
український історик-медієвіст Д. Гордієнко [див.: 16, с.17]. 
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ники вважають, що у Тітмара буцімто йдеться про постраж-
далу від пожежі кам’яну будівлю, щойно розпочату Яросла-
вом в 1017 р. [1, с.37; 3, с.171 – 181]. Нікому не відома дерев’яна 
Софія – цілковита вигадка істориків, які в такий спосіб нама-
гаються пояснити безперечно достовірне свідчення Тітмара, 
чим неприпустимо переінакшують джерело, в якому згаду-
ється пожежа не в соборі, а в монастирі святої Софії (in sancte 
monasterio Sophiae). Надто довільний переклад цих слів Тіт-
мара як «в соборі святої Софії» запропонував авторитетний 
польський історик-русист А. Поппе, і його тлумачення, інспі-
роване датою 1037 р., отримало визнання в науці, «заангажо-
ваній» цією датою. 

Проте переклад, запропонований А. Поппе, є абсолютно 
безпідставним. На чому він базується? Поппе, зокрема, ствер-
джує, що начебто для людей середньовічної Німеччини по-
няття «монастир» і «кафедральний собор» були ідентичними, 
оскільки Тітмар вживає впереміж слова «монастир» і «голо-
вна церква» щодо Магдебурзького і Падерборнського соборів 
[30, р.18]. Але при цьому він чомусь не зважає на те, що ці 
храми були монастирськими, тобто таке поширене у всьому 
християнському світі слововживання щодо подібних храмів є 
цілком зрозумілим. До того ж, в той період більшість храмів 
були монастирськими, що пояснюється потребами їх функ-
ціонування й особливостями богослужіння. Ми вказали на 
цю обставину ще в монографії 1999 р. [15, с.215 – 218], де здій-
снено критичний аналіз концепції Поппе, проте ані він, ані ні 
хтось інший так і не спромоглися аргументовано відповісти на 
критику. Вважаємо, що головний аргумент Поппе, висунутий 
ним понад півстоліття тому, задовго до новітніх досліджень 
Софії, сьогодні просто «не працює», хоча, на жаль, по інерції 
продовжує мандрувати з видання у видання. 

Натомість, якщо припустити, що кам’яна Софія стояла вже 
до Ярослава, відповідь прийде сама собою: логічно думати, що 
в 1017 р. згоріли дерев’яні споруди Софійського монастиря, а 
його кам’яний головний храм уцілів. Так, зокрема, трапилося 
в Софійському монастирі в 1697 р. Ясно й те, що Софійський 
кафедральний собор – головний храм могутньої Русі, та ще 
й через 30 років після її хрещення, не міг бути дерев’яним, 
тим більше, що поруч стояла чудова «мраморяна» Десятин-
на церква, в якій до побудови Софії резидувала митрополича 
кафедра. Доведено, що митрополія на Русі заснована близько 
996 р., і ця подія була приурочена до освячення княжої Деся-
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тинної церкви, побудованої в 989 – 996 рр. [29, с.25 – 32]. Усе 
це приводить до висновку, що Тітмар згадує під 1017/18 рр. ту 
саму Софію, що збереглася донині, причому на той час вона 
вже була діючим храмом, який виконував головні церковно-
політичні представницькі функції держави . 

Але як це узгоджується з «хрестоматійним» свідченням 
ПВЛ про те, що Софія була закладена в 1037 р. на «поле внѣ 
града», де в попередньому 1036 р. Ярослав переміг печенігів? 
Насправді, як показали археологічні дослідження, та терито-
рія Києва, де виникла Софія, не була у згаданий час «полем 
внѣ града», а по суті являла собою заселений і укріплений уже 
в Х – на початку ХІ ст. міський район, який почав формувати-
ся задовго до Ярослава [28, с.18 – 29]. 

Цікаві результати дали і новітні археологічні дослідження 
поблизу Софії, де були виявлені рештки потужного вироб-
ничого комплексу з виготовлення різноманітних будівельних 
матеріалів. Археологи певні, що цей комплекс біля Софії, 
виникнення якого завдяки керамічному матеріалу датується 
ними початком ХІ ст., «безперечно, має відношення до масш-
табних будівельних робіт кінця Х – початку ХІ ст., пов’язаних 
зі зведенням численних кам’яних культових і світських споруд 
давнього Києва. Досліджений виробничий комплекс, поза 
сумнівами, також можна пов’язати з початком будівництва 
Софійського собору» [6, с.150].

Найбільш вагомими аргументами на користь правомоч-
ності висновку про функціонування в Києві у другому деся-
тиріччі ХІ ст. кафедрального Софійського монастиря служать 
найбільш ранні датовані софійські написи-графіті. Останні-
ми роками на фресках у різних місцях Софійського собору 
знайдено 11 графіті, які повністю спростовують дату ПВЛ – 
1037 р. яка не може бути ні часом заснування. ні часом завер-
шення Софії. Це графіті з датами 1018/21, 1019, 1022 (три на-
писи), 1023, 1028, 1033 (три написи) і 1036 рр. Найбільш ранні 
з них спростовують і дату НПЛ – 1017 р., оскільки свідчать, 
що вже до 1018/21 – 1019 рр. собор стояв і був прикрашений 
розписами. Тобто Софія справді виникла у другому десяти-
річчі ХІ ст. Зіставивши з цим часом дні освячень Софії, що 
збереглися в давніх місяцесловах, – 4 листопада і 11 травня – 
можна датувати її закладини (освячення фундаментів) неді-
лею 4 листопада 1011 р., а завершення (освячення-інавгура-
цію) – неділею 11 травня 1018 р. Тобто собор був закладений 
в 1011 р. Володимиром, а завершений у 1018 р. Ярославом, 
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що надійно підтверджується як писемними джерелами, так 
і монументальним живописом Софії [16]. Ось чому митро-
полит Київський Іларіон у своєму «Слові про Закон і Бла-
годать» говорить, що у справі побудови Софійського собору 
Ярослав завершив починання Володимира, як цар Соломон 
завершив справу свого батька Давида у спорудженні Єруса-
лимського храму [12, с.97]. 

Отже, Тітмар Мерзебурзький зовсім не випадково згадує 
під 1017/18 рр. кафедральний Софійський монастир у Києві, 
позаяк при резиденції митрополита, імовірно, існувала не-
обхідна для її функціонування монастирська община, братія 
якої мешкала в окремих житлах чи келіях. На користь такого 
висновку свідчить наявність виявлених при розкопках решток 
потужної кріпосної стіни, що оточувала садибу Софійського 
собору площею в 3,5 га, причому ця стіна була побудована 
одночасно з самим собором [7, с.216]. А відтак митрополича 
кафедра спочатку купно резидувала в палацовій Десятинній 
церкві і побудованому першим Київським митрополитом 
Михаїлом власному осідку – дерев’яному Михайлівському мо-
настирі до побудови Софійського монастиря, з 996 по 1018 р., 
тобто 22 роки [14, с. 108 – 126 ].

Але найбільш вагомі аргументи на користь висновку про іс-
нування та монастирський статус «митрополії руської» у дру-
гому десятиріччі ХІ ст. містить сама Софія Київська, і не лише 
її написи-графіті, а й монументальний живопис, на що рані-
ше увага в цьому сенсі не зверталася, та ще й досі не звертаєть-
ся. Між тим, у розписі Софії міститься велика кількість черне-
чих персонажів, і що важливо – на вівтарних стовпах, образи 
святих на яких мають значення своєрідних настовпних ікон. 
Серед преподобних, зображених у ріст на цих стовпах, визна-
чені завдяки графіті чотири репрезентативні образи знамени-
тих Отців чернецтва – свв. Іоанна Лествичника і Анастасія Си-
наїта (перед входом у жертовник), Феодора Студита і Марка 
Подвижника (перед входом у дияконик) [17, с.206 – 213].

В.Д. Сараб’янов, відзначаючи в розписі Софії Київської до-
сить велику кількість чернечих образів, підкреслює їхнє про-
грамне значення. Він зазначає, що розташування образів пре-
подобних Отців біля входу у вівтар Св. Софії є надзвичайно 
рідкісним явищем для свого часу, наводячи як аналогії «лише 
одиничні приклади сугубо монастирських пам’яток, таких, як 
фрески «Великої голуб’ятні» в Чавушині (964 – 965), де фігу-
ри двох ченців фланкують центральну апсиду» [24, с.164 – 165, 



306

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

мал.4]. Отже, вказана особливість стінопису Софії Київської 
прямо вказує на її первісно монастирський характер.

Наявність особливо значимих образів преподобних дає 
можливість судити про первісний Устав найдавнішого Софій-
ського монастиря. У цьому сенсі варто вказати на те, що серед 
усіх ликів преподобних особливо виділяється чудовий образ 
св. Сави Освяченого, представлений в наосі храму, в «аристо-
кратичному» приділі свв. Іоакима й Анни, де в давнину стояла 
вища київська знать, і де фігурують святі, що були сакральни-
ми прообразами княжого подружжя хрестителів Русі Воло-
димира й Анни Софії Київської [ 15, с.145 – 149; 16, с. 216].

Св. Сава (пом.532) – визначний представник палестинсько-
го чернецтва, засновник і ігумен лаври поблизу Єрусалима, 
що носила його ім’я. Він був автором першого церковного 
Уставу, відомого як Єрусалимський. Вважають, що цей Устав 
з’явився на Русі не раніше кінця XIV ст., а до того регулятором 
богослужбового життя в Руській Церкві був Студійсько-Олек-
сіївський Устав, відомий як Устав патріарха Олексія Студита, 
адаптований до місцевих умов. Цей Устав був уведений у Ки-
єво-Печерському монастирі в 70-х рр. ХІ ст. преподобним Фе-
одосієм [18, с.216 – 217 та ін.]. 

Який Устав був уведений на Русі щойно після її хрещення – 
невідомо, але митрополит Євгеній (Болховітінов) припускав, 
що в Києво-Софійському соборі діяв Устав Великої Церкви – 
Софії Константинопольської, хоча «того й слідів нині не ли-
шилося» [2, с. 61].

Присутність на вельми видному й особливо престижному 
місці київського Софійського собору образу св. Сави Освяче-
ного свідчить на користь того, що Руська Церква до введення 
Студійського уставу багато в чому керувалася певними нор-
мами Єрусалимського уставу, і це мало під собою серйозне 
підґрунтя. Вважають, що «По суті, це два варіанти одного й 
того ж богослужбового Уставу, яким спочатку користувались 
великі монастирі» [11, с.130]. Річ у тім, що Студійський устав 
призначався для общежительних (кіновіальних) монастирів, 
а первісний Єрусалимський – для особножительних (келіот-
ських). Але відомо, що церковний Устав завжди адаптувався 
до місцевих вимог і потреб. У ситуації існування при кафе-
дральному Софійському соборі (як, можливо, і при інших ве-
ликих київських храмах) монастирської слобідки з окремими 
житлами-келіями найбільш прийнятними для молодої Русь-
кої Церкви були норми короткого раннього Єрусалимсько-
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го уставу Сави Освяченого, в якому дисциплінарні правила 
превалювали над богослужбовою частиною. Проте, з усієї ві-
рогідності, для Уставу головного митрополичого храму Русі 
були запозичені й декотрі уставні норми Великої Церкви, 
себто Софії Константинопольської, що відрізнялася особливо 
пишним і видовищним характером відправ і великою кількіс-
тю церковного співу. Можна говорити про те, що центральні 
образи Отців чернецтва на вівтарних стовпах і в наосі Софій-
ського собору акцентують не лише їхнє подвижництво, але й 
особливу віровчительну і законодавчу значимість їх спадщи-
ни для молодої Руської Церкви.

У цьому сенсі не можна не відзначити, що на аркових схи-
лах південної потрійної аркади собору, що відділяє централь-
ну наву від Михайлівського приділа зображені в прямокутних 
рамах шість преподобних, біля двох з яких в середній арці 
добре читаються давні написи-імена св. Антонія Великого і 
Єфрема Сирина. Судячи з місця розташування у вхідній арці 
головного трансепта, біля дияконика, ці образи носять про-
грамний характер і вочевидь пов’язані з княжою темою, що 
читається в розписі південної половини собору взагалі й у 
розписі дияконика зокрема [17, с.219 та ін.]. 

Св. Антоній Великий (бл. 251 – бл. 356) є засновником пра-
вославного чернецтва. Він був небесним патроном засновника 
руського чернецтва Антонія Печерського (983 – 1073) – сучас-
ника і, судячи з усього, сподвижника князя Володимира. Св. 
Антоній Печерський, що був засновником Києво-Печерської 
лаври, шанується Церквою як «начальник усіх руських чен-
ців». Прийнявши постриг з ім’ям св. Антонія Великого в одно-
му з афонських монастирів, він ще за княжіння Володимира 
повернувся на Русь, де вочевидь долучився до розбудови мо-
настирів і чернецтва, повторивши цим подвиг свого святого 
патрона. Звісно, св. Антоній Печерський опікувався і Софій-
ським монастирем, в кафедральному храмі якого на вельми 
почесному місці з’явилося зображення його святого патрона.

Навпроти св. Антонія Великого зображено ще одного сла-
ветного Отця чернецтва – св. Єфрема Сирина (бл. 306 – 373 
), великого учителя Церкви. Він прославився як великий мо-
литвеник і вчитель покаяння, відомий своїми піснеспівами 
на честь Богородиці, Церкви і віри. Його твори читалися в 
церквах після Святого Письма, подібно творінням Климента 
Римського, котрий особливо прославлявся на Русі як її по-
кровитель. Тож у замовників розписів Софії Київської були 
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всі підстави пов’язувати зображених у ній Отців чернецтва з 
народженням Руської Церкви і руським чернецтвом. Якщо ж 
врахувати функціонально-богослужбовий характер розписів, 
які були поясненням і доповненням до відправ, то можна ді-
йти висновку, що великий акцент, поставлений на згаданий 
чернечих образах, їх почесне місце в інтер’єрі храму, свідчать 
на користь висновку про первісний монастирський статус ми-
трополичої резиденції – Софії Київської. 

Отже, існування в Києві у першій половині ХІ ст. Софій-
ського монастиря з однойменним храмом-кафоліконом, що 
дійшов до наших днів, надійно засвідчено не лише автентич-
ною хронікою Тітмара Мерзебурзького, але й не менш автен-
тичними фресками та ранніми датованими написами-графі-
ті на стінах собору. Звісно, будь-які висновки про особливості 
функціонування найдавнішого Києво-Софійського монасти-
ря можуть бути лише здогадними і будуватися на скудних лі-
тописних даних та на аналогії з діяльністю Софії Константи-
нопольської. Як відомо з ПВЛ, вже до середини ХІ ст. поруч 
із Софією Київською Ярослав звів чоловічий Георгіївський 
і жіночий Ірининський монастирі – патрональні княжому 
подружжю обителі на честь свв. Георгія Побідоносця і вели-
комучениці Ірини. Тому, як гадаємо, їхні насельники могли 
виконувати певні функції з обслуговування діяльності Со-
фійського собору, і необхідність в існуванні монастиря без-
посередньо при «митрополії руській» відпала, тим більше, 
що це диктувалося й урбанізацією довкілля Софії, де не ста-
ло місця для чернечої слобідки, й нормами Уставу головного 
храму Русі. Як сказано вище, митрополича Софія Київська у 
давнину керувалась Уставом патріаршої Софії Константино-
польської, до складу кліру якої входили спудеї і мироносиці, 
що жили в сусідніх з нею монастирях і брали участь в її ді-
яльності [5, с. 192, 202 – 206]. 

Недарма в ПВЛ під 1037 р. у повідомленні про заклади-
ни перших київських храмів чітко визначаються їхні функ-
ції: «Заложи Ярославъ городъ великый, у него же града суть 
Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, митро-
полью, и посемь церковь на Золотых воротѣх святое Бого-
родице Благовѣщенье, посемь святаго Георгия манастырь 
и святыя Ирины...» [21, стлб.151]. Тут вказується, що Благо-
віщенська церква є надбрамною, Софія – митрополичою, а 
свв. Георгія та Ірини – монастирськими. Можна з певністю 
гадати, що Софійський собор, від самого початку задуманий 
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як митрополичий осідок, до побудови Георгіївської та Іри-
нинської обителей через функціональну необхідність певний 
час, тимчасово, залишався монастирським храмом. У такому 
разі, найдавніший Софійський монастир у Києві існував при 
«митрополії руській» з часу її зведення до середини ХІ ст., 
тобто близько трьох десятиріч. 

Попри невеликий час свого існування, Софійський кафе-
дральний монастир став визначним центром просвітництва й 
поширення на Русі християнства. При ньому Ярослав створив 
першу відому на Русі бібліотеку зі скрипторієм, що актив-
но функціонувала, як повідомляється в ПВЛ, у Софійському 
соборі вже в 1037 р., причому особливу роль у її діяльності 
відігравали любимі Ярославом книжники-чорноризці: «И 
бѣ Ярославъ любя церковныя уставы, попы любяше по вели-
ку, излиха же черноризьцѣ. И книгамъ прилежа и почитая 
е часто в нощи и въ дне. И собра писцѣ многы, и преклада-
ше от Грекъ на Словѣньское писмо, и списаша книгы многы. 
…Ярославъ же сей, якоже рекохомъ, любимъ бѣ книгамъ, и 
многы написавъ положи в святей Софьи церкви юже созда 
самъ [21, стлб. 151 – 153]».

Отже, перший кафедральний Софійський монастир у Ки-
єві з однойменним храмом-кафоліконом, що зберігся до на-
ших днів (Софією Київською), виник у 1011 – 1018 рр. Монас-
тир при «митрополії руській» функціонував до середини ХІ 
ст., коли з побудовою сусідніх Георгіївського та Ірининського 
монастирів необхідність в його існуванні відпала, оскільки їх 
насельники перебрали на себе функції з обслуговування жит-
тєдіяльності Софійського собору.
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Найдавніші дати в графіті Софії Київської
(прориси)

Дата складається з літер ½ÔÊZ, цифрове значення яких 
– 6000 (½), 500 (Ô), 20 (Ê) та 7 (Z). Відповідно, в напи-сі за-
фіксований 6527 р. від створення світу, тобто, 1019 р. від 
Різдва Христового.

Дата складається з літер ½ÔÊ, цифрове значення яких – 
6000 (½), 500 (Ô) та 20 (Ê). Четверта літера, яка поз-начала 
одиниці, була знищена вибоєм. Тому верх-ньою хроноло-
гічною межею появи графіті може бути 6529 рік від ство-
рення світу, тобто, 1021 р. від Різд-ва Христового.

Дата складається з трьох літер ½ÔË, цифрове значен-ня 
яких – 6000 (½), 500 (Ô) та 30 (Ë). Відповідно, в написі за-
фіксований 6530 р. від створення світу, тоб-то, 1022 р. від 
Різдва Христового. В тексті мова йде про Кіріопасху (дата 
Пасхи та Благовіщення співпа-дають), яка дійсно сталася 
у 1022 р.

Дата складається з чотирьох літер ½ÔË½, цифрове зна-
чення яких – 6000 (½), 500 (Ô), 30 (Ë) та 6 (½). Ко-жна циф-
ра має закінчення – є (шеститисячне, п’ятисоте, тридцяте, 
шосте). Відповідно, в написі вказаний 6536 р. від створення 
світу, тобто, 1028 р. від Різдва Христового.

В цих графіті дата складається з чотирьох літер ½ÔÌÀ, 
цифрове значення яких – 6000 (½), 500 (Ô), 40 (Ì) та 1 (À). 
Відповідно, в трьох написах зафіксований 6541 р. від ство-
рення світу, тобто, 1033 р. від Різдва Хри-стового.

Дата складається з чотирьох літер ½ÔÌÄ, цифрове значення 
яких – 6000 (½), 500 (Ô), 40 (Ì) та 4 (Ä). Від-повідно, в написі 
вказаний 6544 р. від створення сві-ту, тобто, 1036 р. від Різд-
ва Христового.

Дата складається з чотирьох літер ½ÔÌZ, цифрове значення 
яких – 6000 (½), 500 (Ô), 40 (Ì) та 7 (Z). Від-повідно, в написі 
вказаний 6547 р. від створення сві-ту, тобто, 1039 р. від Різд-
ва Христового.
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Актуальність дослідження 
проблем організації систе-
ми управління Православної 
Церкви, зокрема обумовлена 
зростанням її впливу в сучас-
ному українському соціумі.

 Впродовж століть Київська 
митрополія серед християн-
ських центрів займала чільне 
місце. Важливу роль в її істо-
рії відіграв митрополит Київ-
ський і Галицький та всієї Русі 
Петро Могила (1633-1647рр.). 
Найбільшою його заслугою 
було те, що він своїми рефор-
мами обновив життя Україн-
ської Православної Церкви.

Національно-визвольна ві-
йна (1648-1658 р.) призвела до 
радикальних змін у її стано-
вищі. На території Гетьман-
щини вона стала державною 
Церквою, що сприяло по-
силенню її ролі в усіх сферах 
життя українського народу. У 
становленні УПЦ велику роль 
відігравали сподвижники Св. 
Петра Могили ― Київські ми-
трополити: Сильвестр Косов 
(1647-1657 рр.), Діонісій Ба-
лабан (1657-1663 рр.), а також 
Йосиф Нелюбович Тукаль-
ський (1663-1657 рр.). Після 
приєднання Гетьманщини до 
Московської держави панівні 
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кола Московії послідовно чинили спроби перевести Київську 
митрополію під зверхність Московського патріарха. Через те 
митрополити Діонісій Балабан і Йосиф Нелюбович-Тукаль-
ський були змушені покинути Київ і оселитися в Чигирині.

У 1685-86 рр. царський уряд і Московський патріархат прове-
ли неканонічну передачу Київської митрополії під юрисдикцію 
Московського патріарха. Внаслідок цього територія підвладна 
Київському митрополиту різко зменшилася, а Київська митропо-
лія перетворилася у рядову єпархію Московського патріархату.

В останній чверті XVIII ст. на півдні та заході Російської імпе-
рії відбулися територіальні зміни пов’язані з трьома поділами 
Польщі (1772, 1793, 1795 рр.) та російського-турецькими війна-
ми (1768-1774, 1781-1791 рр.). Тому була перебудована адміні-
стративно-територіальна система українських земель завдяки, 
якій пройшов перерозподіл парафій між новоствореними 
єпархіями. У 1796 р. було утворено Київську губернію, яка пов-
ністю розмістилася на Правобережжі, а після розпорядження 
Св. Синоду від 7 вересня 1797 р. до складу Київської митропо-
лії увійшло 12 повітів [2]. Серед них – Чигиринський. В кож-
ному повітовому місті створилося Духовне правління завдяки 
якому царський уряд хотів перетворити Церкву у слухняного 
виконавця своєї волі. Тим самим зводячи стіну між парафія-
ми і духовенством. Протягом XIX ст. кількісний склад повітів 
Київської митрополії залишався майже незмінним. На рівні 
повітів існували церковні окружні протопопії, які поділялись 
на благочиння. Управлінські посади обирались вільними голо-
сами, а з часом протопопів та благочинних назначали. Інститут 
благочинних виник пізніше, ніж протопопії, але у церковному 
житті він виявився більш ефективним самодержавницькому 
курсу на централізацію і бюрократизацію церковного апарату. 
Тому Київські владики своїми діями поступово ослаблювали 
протопопії, а в 1841 р. при митрополиті Філареті (Амфітеа-
трові) взагалі їх скасували. Не зважаючи на те, що населення 
Київської губернії зростало царський уряд рідко давав дозвіл 
на утворення церковних одиниць, а з другої половини XIX ст. 
дрібні парафії були скорочені. У 1797 р. реформована Київська 
єпархія нараховувала 1327 церков [2], зокрема в Чигирині – 100. 
В них несли службу 3890 осіб священно- і церковнослужителів.

На початку XIX ст. структура управління Київської єпархії 
була пірамідальною. На вершині піраміди був митрополит, 
якого призначав Св. Синод з-поміж осіб, готових ревно слу-
жити російському самодержавству. Митрополит Київський та 
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Галицький мав найвищу адміністративну, судову та господар-
чу владу, яка поширювалась на все духовенство та на церков-
не майно. Також він мав право самостійно проводить кадрову 
та фінансову політику у єпархіальних установах митрополії, 
зокрема в монастирях та учбових закладах. Виконавчим і су-
довим органом при митрополиті була Київська духовна кон-
систорія. У кожному повітовому центрі волю митрополита 
виконували повітові протоієреї і ( до 1868 р.) – духовні прав-
ління (консисторії повітового рівня). Протоієреям підпорядко-
вувалися благочинні священики, які управляли благочинним 
округом, що налічував 10-12 парафій. Кожен повіт також був 
поділений в середньому на 6 протопопій [6, с. 64], а кожне бла-
гочиння мало по 5-7 округів [6, с. 12].

Наприкінці XVIII та протягом XIX ст. Київська єпархія обі-
ймала великі території тому управляти нею митрополиту 
Київському та Галицькому допомагали помічники в архієрей-
ському сані з правами вікаріїв. Так 16 жовтня 1799 р. було ство-
рене Чигиринське вікаріатство [2, с. 5] з місцеперебуванням і 
управлінням у Київському Золотоверхому Михайлівському 
монастирі. Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигирин-
ського займався справами 12-тьох повітів Київської губернії та 
доглядав за духовними учбовими закладами. Також в коло його 
обов’язків входило все, що доручав йому митрополит. Вікар-
ний єпископ Київської митрополичої єпархії отримував 1000 
крб. платні. Священик Л. Похилевич в своїй книзі «Сказания 
о населенных местностях Киевской губернии» з цього приводу 
зазначає, що «церкви города и уезда подчинены митрополиту 
на одинаковом основании с церквами прочих уездов». Першим 
єпископом Чигиринським 1800 р. став архімандрит Новгород-
Сіверського Спаського монастиря Феофан Шиянов-Черняв-
ський. На переломі століть (1799-1800 рр.) Києво-Михайлів-
ський монастир занепадав. Тому обійнявши посаду настоятеля 
монастиря, вікарію Феофану вдалося розширити межі обителі. 
Cаме єпископ Чигиринський Феофан Шиянов-Чернявський 
заснував чернечий скит для іноків під назвою «Феофанія».

Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигиринського був 
наділений всією повнотою влади в єпархії. З історичних дже-
рел дізнаємося, що єпископ Феофан Шиянов керував будівни-
цтвом сакральних споруд у віддаленому Чигиринському пові-
ті. Зокрема, 8 жовтня 1800 р. за його благословінням на місці 
старого однойменного був закладений наріжний камінь Тро-
їцького мурованого храму Мотронинського чоловічого монас-
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тиря. Контракт на будівництво церкви укладено ще 22 травня 
того ж року з жителем м.Єлісаветграда Артемом Чеменком. 
«Виконання підрядних робіт мало бути з монастирського ма-
теріалу. Кошторис таких витрат складав 9 тис. Асигнаціями» 
[4, с. 169]. Але вже 10 жовтня 1802 р. «от поспешности в кладке 
оной или по недостатку прочных материалов церков сия бу-
дучи совсем кончена обрушилась» [4, с. 170]. З монастирсько-
го літопису стає відомо, що 28 березня 1801 р. мотронинські 
ченці просили єпископа Феофана дозволити їм з розібрано 14 
червня 1800 р. «ветхої» [4 с. 170] церкви використати матеріа-
ли на ремонтування келій та інших монастирських будівель. 
Вікарій Феофан благословив братію займатися будівельними 
роботами в обителі. 20 червня 1800 р. за резолюцією Чиги-
ринського єпископа Феофана-Шиянова освячено Свято-Ми-
колаївську церкву Лебединського Миколаївського жіночого 
монастиря, побудовану за благословінням Київського митро-
полита Ієрофія Малицького (1796-1799 рр.). 

Перший вікарій Київський Феофан Шиянов заснував при Ки-
ївському Золотоверхому монастирі «русскую школу ірмолай-
ного пѣнія» [1, с. 705], у яку набирали хлопців з парафій «пре-
имущественно чигиринскаго уезда» [1, с. 705] для того, щоб вони 
мали змогу поступити «в низшіе классы кіевской академіи» [1, c. 
706]. Пастирів, які відзначались «искустным поведения всячесь-
кого» [1, с. 706] Чигиринський єпископ Феофан відзначав цер-
ковними нагородами та підсилював парафії високоосвіченими 
кадрами. Зокрема, 1803 р. о.Григорія Карповського – настояте-
ля Покровського храму села Івківців – було нагороджено рідкіс-
ною як для священиків того часу нагородою – набедреником. У 
1806 р. дяк Савва Микитович Барвінський був рукопокладений у 
диякони до повітового собору Чигирина [5, с. 27].

Зауважимо, що у XIX ст. Московському патріархаті був по-
ширений звичай після нетривалого служіння архіреїв на одній 
кафедрі переводити рішенням Св. Синоду у інші єпархії. Тому 
на початку 1807 р. Св. Синод перевів вікарія Феофана у Полтаву.

Через місяць, 24 лютого 1807 р. Чигиринським єпископом 
висвячено професора богослов’я, ректора Київської академії, 
архімандрит а Іринея (в миру Іван Якимович Фальковський) 
[1, с. 678]. Сучасники писали про єпископа Іринея як про 
вченого і аскета, у якого «редко где можно подметить черты 
обыкновеннаго человека» [1, с. 678] та характеризували, що 
«оригиналенъ складъ его ума, оригинальны его воззренія по 
самымъ важным и даже мелочнымъ вопросамъ, оригінальна 
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вся его жизнь и самая обстановка жизни, а его трудолюбія и 
плодовитостъ положительно феноменальны. Ничего въ немъ 
геніального, это просто талантъ, но талантъ удивительно раз-
носторонній» [1, с. 714]. Мирські проблеми Іринею були не ці-
каві – крім книг та молитви він не знав. Однак при цьому ми 
зустрічаємо й протилежні характеристики Фальковського як 
особистість, яка любила діяльність «широкую кипучую, но 
самостоятельную и независимую»[1, с. 679]. Єпископ Іриней 
«крайнею заботою» [1, с. 679] відносився до «маленької пастви» 
[1, с. 691], але дуже рідко відвідував її, керуючи в основному па-
ствою через Чигиринське духовне правління. Вирішував адмі-
ністративні та господарські справи церков та монастирів, що 
знаходилися в Чигиринських протопопіях. Зокрема, у 1808 р. 
ігумен Свято-Миколаївського монастиря Іоаннікій в «репорті» 
[4, с. 143] до Чигиринського єпископа Іринея просить дозволу 
на продаж млина. Духовенство Чигиринських церков надавало 
вікарію Іринею статистичні дані про демографічну ситуацію в 
селах Чигиринського повіту. Цей факт підтверджує священик 
Лаврентій Похилевич у своїй роботі «Сказания о населенных 
местностях Киевской губернии» (1865 р.). Саме «сведения о 
числе жителів в 1808 году во всех селах Чигиринского уезда» 
[7, с. 523]. було використано при описі сіл Чигиринського по-
віту. Парафіяльним священикам він рекомендував працювати 
над своїми проповідями самостійно та використовувати в сво-
їй роботі «Книгу поученій воскресныхъ и ежедневних какъ са-
мую нужнейшую для душевной пользы прихожан» [1, с. 703]. 
Благочестивих отців він нагороджував різними церковними 
нагородами – «даже палицею, составляющею теперь высшее 
отличіє наибольше заслуженныхъ протоіереевъ» [1, с. 704]. Лі-
нивих священнослужителів, які не хотіли самостійно писати 
проповіді для виступу перед своїми парафіянами «подвергалъ 
взысканіямъ» [1, с. 703]. Зокрема, священика Юхима Кедринов-
ського, який не надав вчасно в Чигиринське духовне правління 
розклад проведення служб благословив «в уединенномъ месте 
доземныхъ поклоновъ» [1, с. 704]. За п’ять років єпископства 
Іриней Фальковський зовсім не змінив свого аскетичного спо-
собу життя. Від сидячої роботи, великого розумового наван-
таження та постійних постів він тяжко захворів. Пролежавши 
хворим літо і зиму. 26 квітня 1811 р., єпископ Іриней направив 
«прошенія въ синодъ» [1, с. 680], у якому просив звільнити його 
з посади вікарія і дозволити постригтися у схиму в «Китаѣвську 
пустинь, яка належала Києво-печерскій лаврі» [1, с. 680]. За-
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мість благословення на схиму Св. Синод нагородив вікарія 
Іринея орденом св. Анны першого ступеня, але він ніколи не 
«возлагалъ» [1, с. 680] його на себе, навіть у дуже урочистих ви-
падках [1, с. 680], а на посаді єпископа Чигиринського вікарія 
Київської митрополичої єпархії Іриней пробув ще майже рік.

19 лютого 1812 р. преосвящ. Іринея назначили самостійним 
єпископом у Смоленськ [1, с. 680]. Два місяці поспіль 600-ти-
сячна армія Наполеона I Бонапарта вступила в межі Росій-
ської імперії і паства Іринея опинилась у зоні театру війни [1, с. 
681]. 5 серпня 1812 р. було фатальним для Смоленська:«церкви 
дома башни – все что могло гореть запалало отъ кучи ядер и 
гранатъ полетевшихъ въ городъ изъ 150 непріятельскихъ ору-
дій» [1, с. 682]. Єпископ Іриней, не покидаючи храм, ревно 
молився і тільки після того, як ядро влучило в баню сакраль-
ної споруди його насильно вивели віряни. Напередодні свята 
Преображення Господнього чудотворна ікона Смоленської Бо-
жої Матері була перенесена у церкву св. Василя Неокесарій-
ського, яка знаходилась у Москві на Тверській ямській вулиці. 
З вересня по листопад 1812 р. Іриней знаходився в Ярославлі, 
але 20 грудня того ж року повернувся у зруйнований війною 
Смоленськ [1, с. 682]. Тут, у Смоленській і Могилевській єпар-
хіях, він став заново створювати духовні правління та відро-
джувати церкви і монастирі. Не знайшовши спільної мови з 
Рязанським архієпископом Феофилактом Русановим, якому 
Св. Синод надав право допомогати Іринею налагоджувати 
роботу, єпископ просився у Синоду на Полтавску кафедру. 
Скориставшись особистими зв’язками, Іриней вже 28 липня 
1813 р. не тільки отримав спеціально для нього придуманий 
титул «коодъютора» Київської митрополії, а ще і 5000 крб. - 
залишок з доходів за свічки з Смоленської єпархії [1, с. 690]. 
Прикметно, що про цей період о. Іринея тогочасна література 
зауважує,що єпископ самостійно управляв своєю чигирин-
скою паствою і тільки «в общецерковныхъ делахъ сносился съ 
митрополитом за посредствомъ консисториі» [1, с. 690]. На 
основі наданої йому єпископської влади преподобний Іриней 
знову налагодив тісні зв’язки з священнослужителями чиги-
ринських церков. Свої «своеручно писані» [1, с. 715] проповіді 
він відсилав у Чигиринське духовне правління. А коли навесні 
1820 р. Хрестовоздвиженський собор зруйнувала повінь, то на-
ступного року преосвященний Іриней на південно-східній час-
тині головної вулиці міста розпочав будівництво дерев’яного 
Воздвиженського храму. У 1823 р. зведення двобанного собору 
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було завершене. Про архітектурну композицію Хрестовоздви-
женського собору дізнаємося з малюнку місцевого художника 
І. Т. Запорожченка 1924 р., який сьогодні знаходиться в Фондах 
НІКЗ «Чигирин» (Г-92).

Статус коад’ютора Київської митрополії, якому були під-
порядковані всі штатні і не штатні обителі Київської єпархії, 
дозволяв Іринею вирішувати всі справи, опираючись на «еван-
гельськую заповедъ или советъ» [1, с. 694]. Зокрема, Златополь-
ська економія поміщика генерала Висоцького претендувала на 
землі, які ніби були незаконно придбані Лебединським Геор-
гіївським монастирем. Дізнавшись про цей факт він повернув 
спірні землі поміщику. Свої дії Іриней пояснив монастирській 
братії такими словами:«…отдать ему и рубашку, только-бы не 
иметь нужды судиться съ нимъ» [1, с. 694]. 

В 1821 р. у Мотронинському Свято-Троїцькому монастирі за 
благословенням преосвященного Іринея була побудована та 
освячена церква в ім’я Івана Златоуста. 30 серпня 1921 р. насто-
ятель з братією монастиря попрохали преосвященного Іринея 
перейменувати Златоустівський престол в «теплій» [4, с. 143] 
церкві на Успіння Пресвятої Богородиці, але митрополит Се-
рапіон на це не погодився і «повелів» [4, с. 143] залишити пре-
стол в ім’я Іоанна Златоуста. 

Єпископ Чигиринський Іриней приділяв значну увагу кадро-
вими питаннями своєї пастви. У 1822 р. священика Покровської 
церкви села Тишківки Харалампія Поторожинського резолю-
цією перевів священиком приходського Миколаївського хра-
му. Він також піклувався про сім’ї духовенства і щоб забезпечи-
ти їхній матеріальний стан, Іриней Фальковский розпорядився 
встановити так звану «особую кружку» [1, с. 705], третя частина 
з якої йшла на допомогу пристарілим священикам, сиротам та 
вдовам [1, с. 705]. 

Продовжуючи справу свого попередника, Іриней переймав-
ся розвитком руської школи. Крім фінансування та утримання 
він кожного дня займався з учнями найважливішими предме-
тами: арифметикою, катихизисом. Відносини з людьми в єпис-
копа були виключно діловими та службовими. 

Духовну консисторію він недолюблював. В ній у той час 
засідали архімандрити та ігумени Київських монастирів, а 
в канцелярії панувало хабарництво. Про це було відомо на-
віть у віддалених благочиннях. Цікавою є історія про те, як 
під час своїх візитацій у одній із Чигиринських церков Іриней 
зупинився перед картиною Страшнаго Суду, на якій серед 
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«грешниковъ» [4, с. 715], що ішли у пекло, були намальовані 
«лица иноческаго чина и миряне не простаго званія» [1, с. 715]. 
Показуючи на картину, єпископ спитав диякона: «Хто це? ». 
Той простодушно відповів: «Кіевская дикастерія» [1, с. 715]. З 
цього приводу «преосвященный» [1, с. 717] навіть заплакав. 

Все своє життя Іриней Фальковский багато часу проводив 
за молитвою, а також займався справами монастиря і єпархії. 
Відпочивав тільки в свята та в недільні дні. За згадками ченців, 
перед смертю єпископ перестав бувати навіть у митрополита. 
29 квітня 1823 р. після обіду преосвященний Іриней помер. 
1 травня 1823 р. його поховали в «въ приделе св. Великомуч. 
Екатерины»[4, с. 717] Михайлівського Золотоверхого монастиря. 

Після смерті єпископа Іринея на місці єпископа Чигирин-
ського вікарія Київської митрополичої єпархії служив Афана-
сій Протопопов. Це був високого рівня вчений, який мав на-
укові дослідження з теології, історії, археології, географії та 
літературі; захоплювався філософією. До цього він був ректо-
ром Тверської духовної семінарії та настоятелем Калязинсько-
го монастиря. 

Сучасники єпископа Афанасія характеризували його, як бу-
дівничого сакральних споруд. Зокрема, в Чигирині у 1824 р. за 
кошти віруючих побудували однопрестольну дерев’яну церкву 
в ім’я Успення Пресвятої Богородиці. Престол дерев’яний «сне-
сарской роботы» [4, с. 151] – «без придєлов, з двома невелички-
ми притворами, з маленькими «крильцями»[ 4, с. 151]. В цьо-
му ж році поряд з церквою споруджено дерев’яну дзвіницю з 
невеличким ганком при дверях. Свято-Успенський храм добре 
видно на малюнку К. Пржичиховського 1865 р. та гравюрі Я. 
Стифі «Вигляд Чигирина в середині XIX століття». У 1825 р. в 
селі Новоселиці була зведена кам’яна церква в ім’я Великому-
чиника Георгія. Через рік архітектор Вільєн Гесте склав проект 
перепланування повітового центру. За планом В. Гесте у Чиги-
рині також створено дві соборні площі, на яких єпископ Афа-
насій планував побудувати сакральні споруди. 

Як і попередник, вікарій Київської митрополичої єпархії 
Афанасій Протопопов піклувався справами осередків чернечо-
го життя Київської єпархії. Так 1825 р. у Чигиринський Свято-
Троїцький монастир прислано на прохання ігумені Феофанії 
мощі святої великомучениці Варвари, преподобної Єфросинії – 
княгині Полоцкої, священномученика Лукіана, преподобноих 
Павла Послушливого, Макария Диякона, Меркурія Посника, 
Мойсея Чудотворця, Агафона Чудотворця, Паїсія Постника і 
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Пімена Постника. У дарчій грамоті вказувалось, що священні 
дари є «залогом благочестивого житія сестер» [4, с. 105]. Ціка-
вим свідченням є те, що монастирі того часу володіли немали-
ми маєтками. Так настоятель Мошногірського Вознесенського 
монастиря ієромонах Леонтій отримав від єпископа Чигирин-
ського Афанасія дозвіл віддати монастирю «для немалої поль-
зи»[3, с. 150] млин Мошенської економії графа М.С.Воронцова 
на 12-річну оренду. Внаслідок наприкінці 1826 р. було підписа-
но контракт між верховноуправляючим Мошенським маєтком 
І. Т. Ягницьким і ігуменом Леонтієм, за яким щорічна платня 
за оренду становила 150 рублів асигнаціями у два терміни. 

Після смерті Афанасія Протопопова 21 листопада 1826 р. 
Софіївському соборі на свято Введення Пресвятої Богородиці 
відбулась хіротонія нового Чигиринського єпископа, яким став 
ректор Київської духовної академії, архімандрит Мелетій (в 
миру Михайло Іванович Леонтович). Водночас він був призна-
чений настоятелем Михайлівського Золотоверхого монастиря. 

Пастирсько-адміністративна діяльність єпископа Мелетія 
поєднувалася з подвигом посту та молитви. Уже під час ке-
рівництва Могилівською духовною семінарією у 1821-1826 рр. 
його вважали святим. При зустрічі віряни ставали перед ним 
на коліна для благословіння. Вікарій Мелетій займався пропо-
відницькою діяльністю, тому в його келію завжди приходили 
бажаючі послухати слова християнської мудрості. Головною 
заповіддю настоятеля Мелетія для монастирської братії були 
слова:«Со смиренієм, монах, ти і землю пройдеш минувши ад 
и достигнеш неба». 

На початку XIX ст. митрополит Київський та Галицький Єв-
геній Болховітінов (1822-1837 рр.) будучи етнічним росіянином, 
намагався провести на керівництво монастирями ченців із кола 
«великоросів»[3, с. 80]. В цьому йому допомагав єпископ Чи-
гиринський Мелетій. Так 1827 р. настоятельницею Чигирин-
ського Свято-Троїцького монастиря стала ігуменя Надія, яка за 
національністю була росіянкою. Внаслідок кадрової політики 
Євгенія Болховітінова до середини XIX ст. майже всі керівні по-
сади у жіночих обителях займали «великороси» [3, с. 80]. 

Слід зазначити, що посада вікарія давала можливість стати са-
мостійним архієреєм. Однак на практиці цього, як правило, не 
відбувалося, бо вже через півтора року єп. Мелетія перевели на 
Пермську кафедру для місіонерської роботи серед старообрядців. 

Таким чином, протягом 1799-1921 рр. вікарні єпископи з 
титулами єпископа Чигиринського були помічниками і по-
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радниками митрополитів Київських та Галицьких у справах 
управління внутрішніми конфесійними процесами Київської 
митрополичої єпархії. Вони відігравали значну роль в кадро-
вій політиці, розбудові осередків чернечого життя, будівництві 
сакральних споруд в парафіях, у заснуванні і регулюванні на-
вчальних процесів в духовних учбових закладах Київської єпар-
хії і, зокрема, в Чигиринському повіті. Слід зазначити,що в м. 
Чигирині до наших днів (вересень 2017) залишилася споруда 
Чигиринського духовного правління, яка знаходиться на вули-
ці П.Дорошенка №64. Саме в неї, за благословінням митропо-
литів Київських та Галицьких, у 1799-1921 р. приїздили єписко-
пи Чигиринські вікарії Київської митрополичої єпархії. 

Маємо надію, що Церква та Чигиринський районний відділ 
культури встановить на ній меморіальну дошку. 

Аналізуючи житіє лише чотирьох єпископів Чигиринських, 
приходимо до висновку, що всі вони вели аскетичний спосіб 
життя, займалися богословськими науками, педагогічною ді-
яльністю, писали наукові праці, за служіння Церкві отрима-
ли високий духовний сан. Один з них – Мелетій Леонтович – 
21.02.1978 р. був канонізований Українською Православною 
Церквою (МП) і увійшов у сонм Святих.

Дослідження житія 19-ти єпископів Чигиринських вікаріїв Ки-
ївської митрополичої єпархії (1828-1921 рр.) буде продовжувати-
ся, щоб збагатилася духовна скарбниця Чигиринського краю.
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Здійми взуття своє з ніг
своїх, бо те місце,

на якому стоїш
ти, – земля ця свята!

Вих. 3. 5.

…Бо земля ця – свята
Метою написання цієї стат-

ті є спроба об’єктивно, най-
більш повно в хронологічній 
послідовності висвітлити вито-
ки святості місця Святої гори 
в селі Решнівка від печерного 
монастиря починаючи, храму 
Преображення Господнього, 
1759 року на ній і чудотворного 
образу Божої Матері в святині.

Завданням дослідження:
В хронологічній послідов-

ності простежити вікову свя-
тість місця на Святій горі, його 
походження, з’явлення чудот-
ворного образу Божої Матері і 
зцілення прочан біля нього від 
духовних і фізичних недуг.

Подати якнайповнішу на-
укову характеристику Святої 
гори, печерного монастиря, 
храму Преображення Господ-
нього, 1759 року, чудотворного 
образу Богородиці, подарова-
ного українській православній 
шляхтянці Марії Савич манд-
руючим ченцем.

Якнайповніше і 
якнайоб’єк тивніше висвітли-
ти особливості святості Свя-

Володимир РОЖКО

РЕШНІВКА – МАЛИЙ ПОЧАЇВ
ІСТОРИЧНОЇ ВОЛИНІ

Стаття ця присвячена Святій горі і 
святиням на ній – печерному монас-
тирю Мефодієвської доби 870-992 рр., 
чудотворному образу Божої Матері в 
наземному храмі Преображення Гос-
поднього 1759 року предавньому при-
церковному кладовищі з вцілілим піс-
ля комуно московської атеїстичної 
чуми, іншим пам’яткам сакрального 
мистецтва в святині і біля неї, в селі 
Решнівка названому в народі Малим 
Почаєвом.
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гора, святість місця, Малий Почаїв, 
печерний монастир, анахорети, кел-
ліоти, річка Самець, Писарова кри-
ниця, чудотворний образ Богородиці, 
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Господнього, вівтар, дзвони, дзвіниця, 
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кладовище, прочани, прощі, єпархі-
альна влада, настоятелі.
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OF THE HISTORICAL VOLYN
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cave monastery of Methodius’s era 
870-992, the miraculous image of the 
Mother of God in the ground temple of 
the Transfiguration of the Lord in 1759 
in the ancient church cemetery with the 
survived after the communist  Moscow 
atheistic plague other monuments of 
sacred art in the sanctuary and near it, 
in the village of Reshnivka, called by the 
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тої гори Малого Почаєва істо-
ричної Волині, його вікових 
святинь, урочистих процесій 
прочан до них впродовж ві-

ків, причин відсутності їх у нашому нездоровому сьогоденні.
Об’єктом дослідження є святість Святої гори Решнівецької 

від її витоків в ІХ-ХІІ ст. до нашого сьогодення, сама гора з свої-
ми святинями, предмети сакрального мистецтва в них, біля неї 
на старому кладовищі.

Джерельною базою для написання статті є виявлені і опра-
цьовані джерела Держархівів Волинської і Тернопільської 
областей,власного архіву, зібрані автором під час наукових по-
дорожей, прощ до Святої гори в Решнівці, чисельні його над-
руки в журналах, часописах: „Українському Православному 
календарі УПЦ” США, „Вісник”, Канада, „Відомості”, Велика 
Британія, „Вільна думка”, Сідней, Австралія,„Свобода”, США, 
„Наша віра”, „Голос православ’я”, Київ, „Луцький замок” і 
інші. Нині автор закінчує працю над монографією „Решнів-
ка – Малий Почаїв історичної Волині”, джерела до якої вияв-
ляв впродовж років під час своїх пошуків і знахідок, серед них і 
низка особливо цінних фотодокументів 20-30-х рр. ХХ ст. наді-
слані українцями-волинянами з США.

Впродовж віків Решнівку в народі правдиво називали Малий 
Почаїв. Свята гора, яку з трьох сторін омиває річка Самець, яка 
свої витоки бере тут з джерел, віддавна славилася не лише сво-
єю природньою красою і оригінальною досконалістю, як твір 
Божий, а й святістю місця: печерний монастир, наземні храми 
Божі, чудотворний образ Божої Матері – „Всіх сумуючих ра-
дості” біля якого відбулися сотні фізичних і духовних зцілень 
тих, хто з вірою приходив до Неї, залишав біль і сум, наповню-
вав душу радістю життя.

Як саме село Решнівка, так його вікова Свята гора пережили 
свою голгофу: окупація білих і червоних москалів, поляків, нім-
ців, які несли фізичну і духовну смерть нашому народу, його 
віри і духовності.

Але святість Божої гори – незнищенна! Над нею була вікова 
благодать Творця і Вседержителя, оберігала її своїм омофором 
Божа Мати, яка вислуховувала щирі молитви перших насель-
ників місця святого. Тут вони – безіменні вірні слуги Божі вер-
шили свої чернечі подвиги з довгих і щирих молитов, постів, 
покути і покаянь, фізичної праці, неспання і інше, зреклися 
всіх спокус земного життя. [11, с. 7].

of the Transfiguration of the Lord, altar, 
bells, bell tower, cup for sanctifying 
water, church cemetery, pilgrims, 
pilgrimage, eparchial authorities, abbots
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Навколишня природа, Свята гора Решнівецька, яка так ма-
льовниче вписується в чарівні краєвиди, що їх творили непрохідні 
ліси, джерела, з яких бере свої витоки річка Самець (назва від сло-
ва „самотній”), глухе, відлюдне місце – все це і інше приваблювало 
сюди перших ченців – відлюдників-анахоретів, келліотів. [12, с. 6].

Навколишні ліси були багаті на ягоди, гриби, мед диких 
бджіл, а річка – на свіжу, джерельну воду, рибу в ній! Саме ці 
дари Божі і творили пісний раціон ченців, які прийшли сюди 
спасатися від суєти світу цього. Перші насельники видовбали 
печеру в горі, кам’яні лежаки в ній для спання, які добре збере-
глися до наших днів. [13, с. 129].

Печера – не природна, створена важкою працею її насельни-
ків, які прийшли сюди спасатися ще в Мефодіївську добу (870-
992 рр.), але без сумніву, що засновником цієї печерної обителі 
був інок (один), який залишив попередню печерну святиню і 
сам пішов шукати нового місця для своїх чернечих подвигів, а 
Боже провидіння привело його до місця, яке він облюбував і 
яке пізніше дістало назву – Свята гора. [13, с. 130].

Вхід до печери був зачинений, найімовірніше плетеними з вер-
бових гілок, очерету своєрідними дверима, власне, печера була 
пристосована до строгого покутного життя її насельників. Не ма-
ємо мати жодних сумнівів, що першою святинею на цій горі був 
саме печерний монастир ченців анахоретів, келліотів. Історичне 
джерело залишило нам такий переказ: Благочестива вдова Марія 
Савич, власниця села Решнівки отримала за свою гостинність від 
подорожуючого ченця Святий образ Богородиці, яким він благо-
словив благовірну. Вона відчула на собі благодать Божу від святої 
ікони і вирішила побудувати церкву, щоб образ помістити в ній. 
Благочестива вдова довго і щиро молилася перед іконою Богоро-
диці, прохала в Небесної Заступниці, щоб Вона вказала місце для 
побудови храму. Однієї ночі в сні вдова отримала настанову побу-
дувати церкву в пам’ять преславного Преображення Господнього 
і при тому на горі, на тому місці де печера… [3, с. 335-336].

Чому церква мала бути освячена в ім’я Преображення Гос-
поднього і над печерою на горі? Святість місця не зникає, а 
лише преображається, в даному випадку печерну святиню за-
мінила наземна дерев’яна, де й помістила образ Богородиці 
благочестива вдова і біля якого невдовзі відбулося перше зці-
лення паралізованого сина місцевого господаря під час освя-
чення храму. На той час Решнівка, яка належала тоді право-
славній шляхтянці вдові Марії Савич, уже була заселена і мала 
першу писемну згадку під датою 1463 рік як Решнівка. Одначе 
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знайдені на території села кам’яні знаряддя праці дають нам 
підставу стверджувати, що ця місцевість була заселена в добу 
неоліту. Проте Решнівка стала широкознанною із з’явленням 
у її власниці шляхтянки Марії Савич чудотворного образу Бо-
жої Матері. Марія Савич своє коріння виводила із князів Зба-
разьких – Воронецьких і володіла не лише Решнівкою, а цілою 
низкою інших навколишніх сіл. Саме першими відомими іс-
торичній науці власниками села були князі Збаразькі, зокрема 
Солтан (Семен ІІ) Васильович Збаразький +1472 року. [10, с. 18].

Першим відомим нам наземним храмом над печерним мо-
настирем була церква Преображення Господнього, що його 
побудувала українська православна шляхтянка Марія Савич. 
Святиня побудована з дерева і як переважаюча більшість того-
часних дерев’яних церков Волині і Полісся була в плані трьох-
зрубна, тобто складалася з вівтаря, святилища, бабинця і лише 
1759 року коштом польського королевича Якова-Людовика 
була наново перебудована. Під час побудови святині на місці 
попереднього храму під вівтарем знайдено монетний скарб з 
38 червінців: голландських, польських, шведських і т.д. решта 
срібні монети з ХVІІ- ХVІІІ ст. [1, арк. 114]. Святиня також була 
побудована з дерева і до якої в 1781 році було добудовано з це-
гли два вівтарі парафіяльним священиком о. Тимофієм Шу-
мовським: В ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, Івана Хрести-
теля та попередній вівтар Преображення Господнього. Церква 
побудована королевичем Яковом зазнала в 1887-1888 рр. ще 
однієї перебудови і в нинішньому вигляді постає перед нами: 
мурована з дев’ятьма дерев’яними куполами. [9, с. 7].

Престаре і предавнє кладовище з кам’яними ХV- ХVІ ст. 
хрестами напроти святині дає нам підставу вважати, що храм 
Божий тут на Святій горі був значно раніше до побудови його 
українською шляхтянкою Марією Савич, одначе в жодних збе-
режених писемних джерелах святиня не згадується. 

Щодо збереження документальних та історичних джерел 
то їх на жаль є обмаль; окремі документальні, серед яких була 
Книга записів чудесних духовних і фізичних зцілень, клірові ві-
домості, метричні книги і т.д., а з матеріальних історичних – це 
чудовий іконостас, ікони, хоругви, Богослужбові книги, мідна 
чаша для водосвяття з ХVІІІ ст., давні дзвони і інше. До матері-
альних історичних джерел належить як сама Свята гора так і 
печерний монастир під нею. [6, с. 16-17].

Про Решнівку і її святині писали настоятелі церкви о. Стефан 
Барановський [14, с. 748-757], Павло Лібов та священики Микола 
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Теодорович, Семен Гаюк, професор Олександр Цинкаловський. 
Автор монографії в роки Незалежної України опублікував в жур-
налах, газетах, збірниках України, української діаспори на Заході 
14 публікацій про Решнівку і її святині. Оприч того про неї зна-
ходимо багато згадок у працях автора. У науковому дослідженні 
„Печерні монастирі Волині і Полісся”, Луцьк, 2008. – 253 с. святині 
в Решнівці присвячено цілий підрозділ і як найповніше висвітле-
но тут цю проблематику. Також наукові розвідки автора про Реш-
нівку і її святині були надруковані в українських виданнях захід-
ної діаспори: „Українське Православне слово”, „Свобода”, США, 
„Українська думка”, „Відомості”, Лондон, Великобританія, „Віль-
на думка”, Сідней, Австралія. Ці надруки викликали пожвавлене 
зацікавлення серед українців діаспори, свідченням того були не 
лише листи-подяки, а й чисельні відвідини-прощі до малого По-
чаєва історичної Волині українців США, Канади під час їх візит 
в Україні і то при такому бездоріжжі, яке й дотепер залишаєть-
ся нерозв’язаною проблемою. Місцеву владу має зацікавити оте 
„бездоріжжя” до великої святині історичної Волині, бо наплив 
прочан до неї дав би можливість зробити це відпустове місце по-
стійно діючим, а вищій єпархіальній церковній владі УПЦ КП 
давно потрібно було б розв’язати питання про відновлення мо-
настиря і повернути Святій горі її первісний статус.

Храм Преображення Господнього на Святій горі в с. Реш-
нівка впродовж своєї вікової історії знав чимало настоятелів, 
які багато зробили для збереження святості Святої гори як о.о. 
Тимофій Миролюб-Шумовський, Гавриїл Корнієвич, Андрій 
Гусаковський, Йосип Корнієвич, Іоан Покиданов, Стефан Ба-
рановський, Іоан Москалевич, Северин Лилялькевич [16, с. 131], 
Павло Лібов і інші. о. Павло Лібов в часи окупації Волині повер-
сальською Польщею був серед тих свідомих священиків, які не 
лише правили служби Божі рідною мовою, а й ширив знання 
про Святу гору і чудотворний образ Божої Матері Решнівецької. 
Його ґрунтовну, глибоко об’єктивну статтю „Благодатна ікона 
Божої Матері Решнівецької” (Церква і нарід, Крем’янець, 1935. – 
Ч.19. – С.597-598) читали не лише волиняни, православні в повер-
сальській Польщі, а й українці в діаспорі і щорічно у відпустові 
дні 7 липня в свято Івана Предтечі, 12 липня Св. Петра і Павла, 
19 серпня на Преображення Господнє тисячі прочан прибували  
на Святу гору, щоб помолитися і поклонитися Святому образу, 
зцілитися від фізичних і духовних недуг. [4, с. 597-598]. Про одну 
з таких багатотисячних прощ 28 липня 1938 року до Святої гори 
знаходимо в споминах колишнього настоятеля церкви в недале-
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кому від Решнівки селі Лопушно о. прот. Семена Гаюка „Від цер-
ковного престолу до Берези за дроти”, Вінніпег, 1955, накладом 
ІДВ. З цієї праці автора подаємо наступні думки:

По цілій Волинській єпархії було наказано відсвяткувати якнай-
урочистіше 950-літній ювілей хрещення Руси-України. У нашій 
деканальній окрузі було визначено для соборного святкування 
ювілею сусіднє село Решнівку. Люди чекали дня Св. Володими-
ра (28-го липня по н.с.) з нетерпінням. Врешті надійшов цей день. 
Погода була чудова. Ясне сонечко легко пливло по чистому бла-
китному небозводі все вище та вище, посилаючи на землю ще-
дре своє тепле ласкаве проміння. На перший дзвін, біля церкви 
зібралася сила народу, немов на Великдень. Величава була наша 
процесія: люди – старі й молоді, чоловіки, жінки і діти вишикува-
лися чвірками. На чолі сяючий золотом святий хрест в терновому 
вінку і широких тафтових жовто-блакитних стрічках. Мистецько 
вишиті хоругви збільшують велич процесіє. Прекрасно, з глибо-
ким чуттям співає мішаний чоловічо-жіночий хор.

У Решнівці ми вже застали кілька тисяч прочан. Серед них 
сновигають люди в темно-гранатових поліційних мундирах. 
Вони з увагою приглядаються до всього. Вони та їх численні не-
мундировані таємні помічники прислуховуються до кожного 
слова. Мені після Євангелії довелося говорити проповідь. Бла-
годатна тема. Думками ми всі полинули до Дніпра, до Києва, 
до минулих днів нашої величі і слави. На молебні співали вели-
чання Св. Володимиру. Це був могутній гімн з тисячних грудей 
своєму Князю-Просвітителю. [5, с. 10].

Думки прот. Семена Гаюка – це лише один з штрихів до пере-
ліку прощ на Святу гору, величання чудотворного образу Божої 
Матері Решнівецької. В 20-30-х рр. такі прощі у вищезазначені 
відпустові дні відбувалися щорічно і то не лише з Крем’янеччини, 
а й всієї Волині і Полісся, Галичини, бували прочани українці і 
не українці із Західної Європи і Північної Америки. [7, с. 23].

Одначе  найбільше прислужився Святій горі довголітній насто-
ятель о. Ісидор Черватюк, могила якого знаходиться поруч храму 
Преображення Господнього. Долею випало отцю Ісидору Чер-
ватюку служити Богові і Україні в добу червоного московського 
„визволення”, якому довелося пройти всі терни розсіяні на його 
священичих дорогах атеїстами і комуністами в часі їхнього „ре-
ального соціалізму” і „будівництва комунізму” та відстояти свя-
тиню від знищення. Всі їх злочинні спроби звандалізувати Святу 
гору розумом і знаннями о. Ісидора з волі Божої настоятелеві вда-
лося відвернути. Одначе ці новітні вандали понищили багато над-
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могильних хрестів на давньому місцевому кладовищі, що напро-
ти Святої гори, осквернили могили небіжчиків, а саме кладовище 
перетворили в пасовище для колгоспних коней. [8, с. 11-13].

З постанням Незалежної Української Держави нове життя 
прийшло в Решнівку і на Святу гору. Жителі села завжди відзна-
чалися своєю високою національною свідомістю і коли постало 
питання відновлення повноцінного церковного життя у врятова-
ному о. Ісидором Черватюком храмі Преображення Господнього, 
одностайно проголосували за національну Українську Православ-
ну Церкву, відкинувши багаторічні зазіхання московських батю-
шок на їх вікову святиню. І не даремно. Вони й дотепер мріють 
заволодіти святинею, відновити монастир, перетворити Малий 
Почаїв у свій черговий касовий апарат, мати у своєму підпоряд-
куванні Великий і Малий Почаїв, і тим самим посісти найбільші 
святині нашої землі з їх чудотворними іконами Божої Матері. На 
превеликий жаль, єпархіальна влада УПЦ КП і по цей день не 
має чіткого розуміння значення Святої гори в Решнівці з печер-
ним монастирем, чудотворним образом Богородиці, джерелами 
з цілющою водою, з яких бере свої витоки річка Самець, не розу-
міє необхідності відновлення тут монастиря і організованого про-
ведення прощ до Святого місця і це нерозуміння обов’язково бо-
ляче вдарить у майбутньому по нашій церкві. Вірні бажали мати 
Богослужіння в рідній мові, за яку боролися і загинули від куль 
окупантів, в московських тюрмах і концтаборах їх батьки, діди, 
прадіди. Першим настоятелем церкви Преображення Господ-
нього був о. Ярослав Левандовський, а в 1999-2006 рр. о. Василь Хо-
мицький, який приложив багато праці для повернення святощів 
Святій горі, повернув віру, обряди, традиції своїм парафіянам, се-
ред яких була більша половина подружніх пар не вінчані, багато 
не хрещені, зареєстрував статут. За цей час свого душпастирства 
відновив два вівтарі соборної церкви Преображення Господнього: 
Покрови Пресвятої Богородиці, в якому був склад церковних ре-
чей, Св. Івана Хрестителя, перетворений у касу. Розчищено вхід до 
вівтаря Преображення Господнього, де була повстанська криївка. 
Найбільшою по тому заслугою о. Василя Хомицького було впо-
рядкування печерної церкви під Святою горою, посвячення в ній 
престолу, розчищення кам’яних лежаків безіменних іноків анахо-
ретів, які спасалися в цій печері від спокус світу цього.

Замінив також о. Василь ризницю, перевів облачення, свя-
щеничий одяг з московського на грецький стиль. Старанням 
настоятеля і парафіян було впорядковано могилу священи-
ка Стефана Барановського довголітнього настоятеля, дослід-
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ника Святої гори Решнівецької, вистелено кам’яну дорогу до 
церкви і печерного монастиря, розчищено джерело Писарову 
криницю, де відбувалися щорічні Іорданські посвячення води  
і поставлено і освячено хрест-фігуру біля нього. З ініціативи 
священика закуплено 14 ікон – Хресна Дорога Спасителя, се-
стра-інокиня Ірина зі Львова написала на липовій дошці копію 
чудотворного образу Божої Матері Решнівецької, до якого о. 
Василь Хомицький написав акафіст і молитву до Богородиці, 
продовжив записи в новозаведеній замість зниклої в добу „ре-
ального соціалізму” Книгу духовних і фізичних зцілень біля чу-
дотворної ікони, постійно діяла недільна школа, в якій навча-
лися діти основ нашої віри – святого українського православ’я.

Під час прощі, наукової подорожі автора цих рядків до Свя-
тої гори і знайомство весною 2003 року з о. Василем Хомицьким, 
тодішній настоятель у розмові висловив думку, що з великим би 
задоволенням уступив би парафію ченцям – відновлювачам мо-
настиря Преображення Господнього в Решнівці, допоміг би не 
лише своїми порадами, а й практично зреалізувати цю давню 
ідею плекану в душі не лише священика, а й чисельних вірних.

Одначе вороги нашої святої Помісної церкви з патріаршим 
престолом у Києві також не спали і руками московських колабо-
рантів-таємних слуг московського світського і церковного імпе-
ріалізму розпочали колотнечу на парафії. Ця колотнеча застави-
ла глибоко ерудованого священика залишити парафію… Нині 
о. Василь Хомицький – настоятель церкви в с. Лосятині, батьків-
щині світлої пам’яті митрополита Якова (Панчука). Разом із ві-
рними зорганізував о. Василь музей митрополита Якова, провів 
капітальний ремонт храму, започаткував масову участь вірних 
з настоятелем урочистих відзначень Дня Незалежності України. 
Нині о. Василь закінчує аспірантуру у Тернопільському націо-
нальному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка, 
закінчує писати кандидатську дисертацію на тему ”Інституалі-
зація Української Православної церкви Київського Патріархату 
в Західній Україні”, тим самим не лише поглиблює свої власні 
знання, а й робить поважний внесок у церковно-історичну нау-
ку. Відхід з парафії о. Василя Хомицького у с. Решнівка відчули 
і самі парафіяни, бо все пізнається в порівнянні… Так, народна 
мудрість каже: ціну людині взнаєш тоді, коли її загубиш!

А багаторічне побажання автора статті, який нині закінчує 
працю над своїм новим дослідженням монографією „Решнів-
ка – Малий Почаїв історичної Волині” і яка з Божою допомогою 
незабаром прийде до читача, щоб вікова думка про відновлення 
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монастиря на Святій горі в Решнівці та масові прощі до чудот-
ворного образу з мрії перетворили ієрархи рідної церкви в дій-
сність, щоб УПЦ МП не перетворила Малий Почаїв, як це вона 
зробила з великим у свій касовий апарат для московських цер-
ковних і світських імперіалістів очолених творцями „руського 
мира” злочинцем Кирилом і божевільним Путіном. У Малому 
Почаєві має панувати вікова глибока віра і щира молитва рідною 
мовою до Творця і Вседержителя, Пречистої Богородиці, нашого 
народу, горіти і світити непогасна свічка віри святого українсько-
го православ’я – тисячолітньої віри українців історичної Волині, 
України, а відновлені багатотисячні прощі вірних до національної 
святині засвідчать нашу велику любов до Бога і України.

2.  Перегортаю аркуші пожовклі…
Моя праця над обширною монографією „Решнівка – Малий 

Почаїв історичної Волині” добігає кінця і буде певним внеском 
до історіографії історії рідної церкви на Волині, в Україні.

Виявляючи документальні та історичні джерела до неї, натра-
пив у Волинських єпархіальних відомостях за 1873 рік обширну 
статтю тодішнього настоятеля храму Преображення Господньо-
го в селі Решнівка о. Стефана Барановського „Бібліографічна за-
мітка на грамоту, дану у ХVІІІ ст. (1710 р.) уніатським єпископом 
Левом Шептицьким, в Решнівецьку Преображенську церкву 
(Крем’янецького повіту”). [14, с. 748-757; 15, с. 783-796].

Насамперед коротка інформація-характеристика про авто-
ра статті. Барановський Стефан син диякона Григорія міста 
Крем’янця. Здібностей хороших, належного наставлення, успі-
хів добрих і поведінки доброї. В 1848 році 17 лютого рукополо-
жений в священики у с. Решнівку Крем’янецького повіту де і 
помер 2 квітня 1879 року. Його перу належать 17 статей у Волин-
ських єпархіальних відомостях. Серед них і вищеназвана стаття 
[17, с. 552-553]. За переконаннями – малорос, а більшість його 
надруків і написана в такому ж ідеологічному спрямуванні, а 
окремі з них мають пропагандивно-великоруське шовіністичне 
забарвлення в дусі „Єдіной і нєдєлімой” та носять дискусійний 
характер. Одначе, ми виокремимо з його статей вищеназвану, 
яка стосується нашої наукової проблематики.

О. Стефану Барановському приводом для її написання стала 
виявлена ним в парафіяльному архіві Грамота, дана Львівським 
єпископом Руської унійно-православної церкви 1710 року Левом 
Шептицьким у Решнівку Свято-Преображенську церкву писану 
церковно-слов’янською мовою. Текст грамоти подаємо нижче:
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Ця грамота дана 1710 року єпископом Варлаамом Шеп-
тицьким Львівсько-Галицьким (1710-1715†) Руської унійно-пра-
вославної церкви в обителі Унівський, ще раз підтверджена 
13 січня 1771 році єпископом Львівським Левом Шептицьким.

В статті о. Стефан Барановський посилаючись на писемні 
і матеріальні джерела збережені в храмі Преображення Гос-
поднього, подає свої думки про вік чуд біля чудотворної ікони 
Божої Матері в святині, які розпочалися на 60 років раніше за-
значеної в Грамоті дати 1710 року, як також передачу святого 
Образу українською православною шляхтянкою Марією Са-
вич. Але ми наперед зазначимо, що Грамота єпископа Варла-
ама Шептицького не заперечила жодним словом наведеного 
нижче переліку поданих джерел о. Стефана Барановського, а 
навпаки є однозвучною в тому науковому спрямуванні. Ось цей 
перелік джерел:

а) на невеликому знимку благодатної ікони, на металічній 
дошчечці, привішаної внизу Образу, ритью і уставом написано 
так: „Во славу чюд Приснодеви Решневецкой 1707 р”

б) в напрестольному Євангелії (Львівського 1600 р. видання) 
на сторінках характерний півуставом напис: „До храму Реш-
невецького з чудотворним образом купив єсмо сію Тетро р.Б. 
(раб Божий) Івашко Кушнірчук братчик Л. (чи не Львівський?) 
1700 р. (На той час Решнівка, як і весь Крем’янецький повіт на-
лежали до Луцької єпархії – В.Р.)

в) із 122 металічних привісок до Св. ікони з зображенням різ-
них тілесних органів, є дві: рука і нога, із яких перша позначена 
1684, а друга 1687 роками

г) привіска на якій зображений колтун (ковтун) великих роз-
мірів, а в різниці сам ковтун, відпавший невідомо з чиєї голови, 
належить 1660 року.

д) водосвятна мідна чаша з написом на підніжці: „Спорудив 
брат храм Успіння Богородиці І.С.Леополітанчен Р.Б. (року Бо-
жого) 1666.

е) срібно-визолочена риза на іконі з вичеканими внизу слова-
ми: „Радуйся всіх сумуючих Радосте”, і 1651 р. (уставом). Це са-
мий давній писемний документ і потрібно замітити, що оприч 
вищепоказаних кортких документів і числових даних (написи на 
речах – документальне джерело, сами ж речі – матеріальне істо-
ричне джерело – В.Р), в церкві не збереглося писемних пам’яток 
про початки історії ікони Богородиці і чуд біля неї. [14, с. 752].

Власне, Грамота єпископа Варлаама Шептицького 1710 року 
і її підтвердження 13 січня 1771 року єпископом Львівським Ле-
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вом Шептицьким цього переліку не заперечили, а між перелі-
ком джерел о. Стефана Барановського і Грамотою є лише одна 
розбіжність у о. Стефана ікону передала вдова шляхетна Марія 
Савич, в Грамоті зазначено, що образ передав Іван Савич родич 
боголюбивої православної волинської меценатки.

Тому уважно проаналізувавши статтю о. Стефана Барановсько-
го, можемо прийти до логічного висновку, що носить вона суто 
антиунійний, антипапський зміст і за характером більш пропа-
гандивно-ідеологічна в дусі „руського православия і самодержа-
вія”, тобто на сучасній мові „руського мира”, але вона не позбав-
лена науковості, навіть з наведеного переліку документальних та 
історичних джерел, можемо судити про її цінність як історичного 
джерела для сучасних науковців. Оприч Переліку джерел наве-
дених в статті є багато повідомлень, описів решнівецьких храмів, 
чуд біля ікони Богородиці, прощ до святині і інше.

Тому стаття ця не втратила свого значення і в наш час і за-
лишається (відкинувши ідеологічні штрихи „руського мира”) 
цінним джерелом до історії Святої гори з печерним монасти-
рем, наземними храмами, чудотворним образом Божої Матері. 
Перегортаючи пожовклі аркуші видання Волинської єпархії, 
знаходимо раціональні зерна для наукового засіву нашої про-
блематики. Єдине, що оминув, „із відомих причин” старшин-
ства руського  брата і „Матери Русской церкви” це наявність 
печерного монастиря на Святій горі з Мефодієвської доби 870-
992 рр. Визнати його наявність – це повністю заперечити стар-
шобратство і материнство Московське, що на той час звучала б 
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ходити із розумінням.
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Сучасний вхід до храму Печерного
монастиря в с. Решнівка. Внизу вхід

до печерного монастиря від річки Самець

В Печерному храмі, зліва:
о. Василь Хомицький, Володимр Рожко, 
Михайло Артемчук.

Дзвони ХVІІІ ст. храму Преображення
Господнього, 1759 р. в с. Решнівка.

10.04.2007 р.

Мідна чаша для водосвяття, ХVІ-ХVІІ ст.
храму Преображення Господнього, 1759 р.
в с. Решнівка.
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Актуальність і поста-
новка проблеми. Процес 
інституалізації Донецько-Лу-
ганської єпархії Київського 
Патріархату в першій поло-
вині 1990-х рр. належить чи 
не до найменш висвітлених 
сторінок історії Українського 
Православ’я. Ключова роль 
у цих подіях належить єпис-
копу Полікарпу (Гуцу), який 
став першим ієрархом під-
несеної до гідності патріарха-
ту Української Православної 
Церкви на Донбасі. На жаль, 
внаслідок суб’єктивних об-
ставин, біографія єпископа, а 
надто ж його позабогослуж-
бова діяльність ще не були 
предметом історичного до-
слідження. 

Особливою рисою архі-
пастирських турбот єписко-
па Полікарпа було соціальне 
служіння. Владика стверджу-
вав, що, «ніяке служіння так 
не угодне Богові, як служін-
ня справі милосердя» [7], і 
зрештою, дане переконан-
ня знайшло своє практичне 
втілення в його житті. Нині 
ж, у 2017 р., виповнюється 
90 років від дня народження 
ієрарха, а наступного року – 
25 річниця від дня його бла-
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женної кончини (10.10.1927 – 16.08.1993†), однак упродовж 
тривалого часу постать єпископа залишається майже невідо-
мою для широкого загалу, зважаючи на це постає потреба її 
належного осмислення в світлі вітчизняної церковної історіо-
графії. Актуальність вивчення подій довкола інституційного 
формування єпархій Київського Патріархату на Донбасі, об-
ставин та персоналій цього процесу обумовлена як потребою 
глибокого аналізу причин та наслідків конфесійного розді-
лення Православ’я на південно-східних українських теренах, 
його ролі в умовах іноземної військової агресії, так і визначен-
ням нових концептуальних підходів щодо розвитку Помісної 
Православної Церкви в регіоні.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню історії 
Луганської єпархії УПЦ Київського Патріархату присвячено 
окремий розділ історико-релігіознавчої монографії О. Форос-
тюка [16], у якій згадується про єпископа Полікарпа, як пер-
шого ієрарха єпархії. Подібно постать єпископа представлена 
й у роботах низки донецьких істориків-релігіознавців, зокрема 
О. Петрова, І. Луковенка, С. Татаринова, та ін. [5, 10, 15], од-
нак їхні відомості обмежуються переважно короткою згадкою. 
З’ясуванню обставин намісництва у Свято-Успенському Одесь-
кому монастирі майбутнього ієрарха – архімандрита Полікар-
па – присвячена окрема робота автора [13]. Отже, за відсутності 
комплексного біографічного дослідження постаті єпископа По-
лікарпа (Гуца) можна стверджувати, що запропонована стаття 
є одним з перших внесків у вирішення даної проблематики.

Мета статті полягає у тому, щоб на підставі комплексного 
аналізу історичних джерел та наукової літератури висвітлити 
обставини соціального та благодійницького служіння єписко-
па Полікарпа (Гуца) у Донбасі 1988 – 1993 рр.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 1980-х рр. у жит-
ті Православної Церкви в СРСР відбулися доленосні події, що 
суттєвим чином вплинули на її подальший інституційний 
розвиток. З огляду на активність процесів демократизації ра-
дянської держави, партійна номенклатура вдалась до спроби 
лібералізації державно-церковних відносин, що засвідчило ціл-
ковиту поразку багатолітнього атеїстичного режиму. В оновле-
ній, демократичній країні Православна Церква поступово ста-
ла займати історично належне їй місце у світоглядній системі 
суспільства. 

Тим часом ключовою фігурою релігійного життя м. Арте-
мівська Донецької області став настоятель місцевої Микіль-
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ської церкви, колишній намісник Свято-Успенського Одесько-
го монастиря архімандрит Полікарп (Гуц), чий багатолітній 
духовний досвід, невтомна проповідницька праця, активна 
громадська позиція у поєднанні з особистими моральними 
якостями спричинили помітне зростання його авторитету 
серед містян і утворили міцні підвалини розширення форм 
пастирського служіння серед посттоталітарного суспільства 
промислового регіону [13, с. 291]. 

У 1990 р. одноголосним рішенням працівників місцевого 
краєзнавчого музею, мешканців та парафіян архімандрит По-
лікарп був висунутий кандидатом на перших демократичних 
виборах до Артемівської (Бахмутської) міської ради народних 
депутатів й був обраний за округом № 133 с. Часів Яр [9]. У 
структурі міської Ради архімандрит Полікарп увійшов до скла-
ду Комісії з питань культури та молоді, й за спогадами голо-
ви комісії С. Татаринова, на її засіданнях вносив багато цінних 
пропозицій щодо охорони культурної спадщини краю [14]. Як 
депутат, архімандрит Полікарп сприяв благоустрою території 
свого виборчого округу, за його участі було виділено посуд та 
продукти Бахмутському Будинку дитини, а також меблі тера-
певтичному відділу Центральної районної лікарні [14].

В інтерв’ю кореспондентові місцевої газети майбутній ієрарх 
повідомив, що «розподіл коштів, виявлення осіб, що особливо 
потребують допомоги, пошук нових форм духовної та соціаль-
ної допомоги  усі ці завдання можуть бути успішно вирішені 
Церквою спільно з іншими громадськими організаціями. Ба-
гато людей очікують на нашу з вами участь, і нехай рука брат-
ської допомоги буде простягнута кожному, хто потребує» [7].

Після сумнозвісного Харківського собору 1992 р., який по-
клав початок розколу Українського Православ’я, відбулось роз-
ділення й бахмутської громади Микільського храму, частина 
якої на чолі з багатолітнім настоятелем архімандритом Полі-
карпом підтримала законного Предстоятеля УПЦ – митропо-
лита Філарета (Денисенка). Внаслідок розколу, спричиненого 
промосковськими архієреями, тимчасове керівництво парафі-
ями Донбасу взяв на себе митрополит Філарет, указом якого 13 
липня 1992 р. голова Артемівського міського комітету захисту 
канонічних прав УПЦ архімандрит Полікарп був призначений 
Донецьким обласним благочинним [18, арк. 123]. 

Грандіозним соціальним проектом майбутнього ієрарха мав 
стати притулок для літніх людей. У серпні 1992 р. новопризна-
чений благочинний Донецької області архімандрит Полікарп 
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ініціював будівництво нового кафедрального собору Донецько-
Луганської єпархії УПЦ Київського Патріархату на місці зруй-
нованої старовинної бахмутської Покровської церкви, при яко-
му мала бути зведена будівля притулку місткістю 50 осіб. За 
замислом єпископа Полікарпа це «мало б бути місце, куди са-
мотня людина наприкінці життя може прийти за допомогою, 
щоб гідно в атмосфері любові та доброчесності завершити свій 
земний шлях» [6]. Орієнтовна вартість проекту оцінювалась у 
понад 5 млн. руб.

Тим часом рішенням Священного Синоду УПЦ Київського 
Патріархату від 19 листопада 1992 р. благочинний Донецької 
області архімандрит Полікарп був обраний єпископом Доне-
цьким та Луганським [11, с. 8]. Однак, здоров’я тяжкохворого 
клірика суттєво погіршилось, внаслідок чого тривалий час пе-
реносилась дата його архієрейської хіротонії. З серпня 1991 р. 
архімандрит Полікарп фактично припинив свою депутатську 
діяльність, пропустивши понад 7 сесій міськради поспіль [17, 
арк. 119]. До того ж з посиленням лобіювання постколоніаль-
ними східноукраїнськими політичними елітами пріоритету 
розвитку єпархій Московського Патріархату в регіоні взаємо-
відносини ієрарха з місцевим можновладцями суттєво усклад-
нились. Натомість, у своєму листі до голови Ради з питань ре-
лігії, завідувач місцевого відділу демонстративно запевняв у 
відсутності будь яких перешкод до діяльності єпархіального 
управління зі сторони влади м. Артемівська [17,  арк. 119].

Зрештою, наприкінці 1992 р. архімандрит Полікарп досяг від 
місцевої влади передачі в оренду єпархії старої занедбаної бу-
дівлі під облаштування тимчасового приміщення заплановано-
го притулку. 19 січня 1993 р. з благословення керуючого Доне-
цько-Луганською єпархією архімандрита Полікарпа в Бахмуті 
відбулось освячення тимчасової будівлі притулку. В інтерв’ю 
ієрарх повідомив, що тимчасове приміщення зможе прийняти 
близько 6-7 чоловік вже найближчим часом [7]. 

Окремою стороною служіння єпископа Полікарпа була бла-
годійницька діяльність. За цікавим спостереженням кореспон-
дента А. Дьяченка, чуже горе, він завжди сприймав як своє [3]. 
У святковій проповіді з нагоди Різдва Христового 7 січня 1991 р. 
архімандрит Полікарп закликав віруючих пожертвувати ко-
шти парафіянці, яка внаслідок пожежі залишилася без даху 
над головою. За газетним повідомленням близько 500 руб. по-
жертв та 150 руб. виділених парафіяльною радою допомогли 
старій хворій жінці почасти відновити житло [3]. 
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За спогадами секретаря парафіяльної ради Т. Непоп-Румян-
цевої, щомісяця аж до часу кончини єпископ Полікарп влас-
ним коштом готував посилки з іграшками та продуктами, які 
передавалися дитячим будинкам Донецької області [2]. Варто 
окремо зауважити, що ця діяльність звершувалася цілком та-
ємно й ієрарх не бажав її широкого розголосу. 

Зрештою, 10 квітня 1993 р. у Києві відбулась архієрейська хі-
ротонія єпископа Полікарпа (Гуца) – першого ієрарха підне-
сеної до гідності Патріархату Української Православної Церкви 
на Донбасі [1, с. 17]. Однак, вже незабаром легеневе захворюван-
ня та цукровий діабет новохіротонісаного єпископа посилили-
ся ще й гангреною на нозі, внаслідок чого він майже остаточно 
втратив здатність пересуватися. 16 серпня 1993 р. єпископ По-
лікарп упокоївся в Бозі на 66 році життя [8; 12, с. 8].

Висновки. Отже, попри своє відносно нетривале архіпастир-
ське служіння єпископ Полікарп (Гуц) встиг ініціювати низку 
гостро актуальних соціальних проектів, які, на жаль, внаслідок 
складних суспільно-політичних та економічних обставин пер-
ших років незалежності України, а надто ж передчасної смер-
ті ієрарха, не були реалізовані в повній мірі. Подальші ж по-
дії довкола інституційного становлення Донецько-Луганської 
єпархії УПЦ Київського Патріархату не залишили пам’яті про 
її першого архіпастиря. Однак, примітно, що за багато років 
по смерті єпископа Полікарпа соціальне служіння й благо-
дійництво стали пріоритетними напрямками діяльності його 
послідовників – ієрархів єпархій Київського Патріархату на 
Донбасі. Зокрема, рішенням Священного Синоду від 26 липня 
2014 р. було утворене відповідне Синодальне управління, яке 
очолив архієпископ Донецький та Маріупольський Сергій (Го-
робцов) [4, с. 77]. Не менш активну роль у реалізації проектів 
даного управління відіграє єпископ Луганський та Старобіль-
ський Афанасій (Яворський), що особливо гостро актуалізува-
лося в умовах загострення російсько-українського військового 
протистояння на східноукраїнських теренах. Зрештою, маємо 
сподівання, що діяльний розвиток позабогослужбових форм 
архіпастирського служіння, започаткований єпископом Полі-
карпом (Гуцом), стане домінантою процесу утвердження Укра-
їнської Помісної Православної Церкви на Донбасі. 
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Митрополит Димитрій (РУДЮК)

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ, ГАЛИЦЬКИЙ
ТА УСІЄЇ РУСИ ЙОСИФ ІІ СОЛТАН ТА ЙОГО РОЛЬ 
У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАВОСЛАВНИХ У ПОЛЬСЬКО-

ЛИТОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ НА ПОЧАТКУ XVІ CТ.
У статті висвітлюється діяльність 
одного із найвидатніших святителів 
Української Церкви, митрополита 
Київського, Галицького та усієї Руси 
Йосифа ІІ Солтана. Аналізуються 
«діяння» Віленського обласного цер-
ковного собору, скликаного ним у 
1509 р., з причини розладу церковного 
життя у Київській митрополії дру-
гої половини XV – першої половини 
XVI століть. Вперше перекладено 
українською мовою 15 правил, при-
йнятих на Соборі з передмовою, які 
подаються у статті. Через призму 
релігійно-суспільного життя у Поль-
сько-Литовській державі на початку 
XVI ст. аналізується становище пра-
вославних, роль митрополита Йо-
сифа ІІ Солтана у збереженні прав і 
привілеїв, здавна наданих Українській 
Церкві правителями Руси та під-
тверджених великими литовськими 
князями і польськими королями.
Ключові слова: єпископ, митропо-
лит, православний, святитель, свя-
щеник, ієрарх, ієрей, кафедра, като-
лицизм, унія, церква, правило, собор, 
князь, пан, шляхта.

_____

Metropolitan DYMYTRIY (RUDYUK)

METROPOLITAN OF KIEV, GALICIA 
AND ALL RUŚ JOSEPH II SOLTAN 
AND HIS ROLE IN PROTECTING THE 
RIGHTS OF THE ORTHODOX IN THE 
POLISH-LITHUANIAN STATE 
AT THE BEGINNING OF THE
XVI CENTURY
The article covers the activities of one 
of the most prominent saints of the 
Ukrainian Church, Metropolitan of Kyiv, 

На початку XVI ст. Київ-
ська митрополія знаходилась 
в особливому становищі. Ко-
лись єдина Митрополія Ки-
ївська і всієї Руси остаточно 
розділилася на дві частини, 
власне Київську і другу Мос-
ковську. За колись єдину 
митрополію йшла боротьба 
впродовж двох століть і закін-
чилася повним відривом Мос-
ковської митрополії від Київ-
ської. Так захотіли московські 
князі, а потім царі, влада яких 
на півночі все більше зміцню-
валась і витворила таку си-
туацію, коли митрополити 
Московські стали обиратися 
без згоди на те Константино-
польського патріарха. Київ-
ські митрополити, навпаки,  
юрисдикційно продовжува-
ли належати до Константи-
нопольського патріархату. 
Митрополит Київський при 
обранні єпископами із серед-
овища місцевих владик зазви-
чай отримував благословення 
і затвердження від Констан-
тинопольського патріарха. 
Митрополити Київські фак-
тично були предстоятелями 
Православної Церкви у Поль-
сько-Литовській державі, а 
влада патріарха Константи-
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нопольського через велику 
відстань і досить тяжке ста-
новище Церкви в Османській 
імперії була номінальною. 
Влада ж митрополита Київ-
ського поширювалась на такі 
єпархії України і Білорусі: 
Брянську, Смоленську, По-
лоцьку, Турівську, Луцьку, 
Володимирську, Перемишль-
ську, Холмську і Галицьку. 

Окреслена територія Київ-
ської митрополії, як спокон-
вічних земель Малої і Білої 
Руси, зазнавала деяких не-
значних змін впродовж XIV – 
першої половини XVI сто-
літь. У цей період володарі 
Литви і Польщі намагалися 
підтримувати православних. 
Вони чітко бачили, що їх ве-
ликокнязівське володіння є 

не стільки литовське, скільки руське. Давньоукраїнська мова 
стала діловою мовою Великого Князівства Литовського і дана 
ситуація практично не мінялася до другої половини XVI ст. Ве-
ликі литовські князі і польські королі неодноразово надавали 
грамоти і обіцянки зберігати права і привілеї православних, 
підтверджували майнові права вищого і нижчого духовенства, 
фундували та затверджували монастирські володіння [11, с. 
5-6]. Взагалі православні в церковному і суспільному житті со-
ціально мало чим відрізнялися від католиків. Вони мали свою 
вищу ієрархію, будували церкви і монастирі, набували церков-
не майно, займали вищі державні і суспільні посади [4, с. 9]. 

Особливо таке становище було відчутним при королеві Си-
гизмундові І Казимировичу. При його дворі досить сильною 
і впливовою була українсько-білоруська партія на чолі з кня-
зем Костянтином Острозьким. Король повсюдно був оточений 
православними: військами керував згадуваний Острозький, ди-
пломатичною службою – Сапєга, власними фінансами коро-
ля – Солтан, державними справами – Богуш-Боговітінов. Най-
більш впливовішими воєводствами Трокським, Вітебським і 
Київським також керували православні старости.

Galicia and All Rus, Joseph II Soltan. 
The «acts» of the Vilna Regional Church 
Council, convened by him in 1509, 
convened by him due to the disorder of 
church life in the Kyiv Metropolitanate 
of the second half of XV – the first half 
of the XVI century are analyzed. For 
the first time, 15 rules translated into 
Ukrainian language, adopted at the 
Council with the foreword, are presented 
in the article. Through the prism of 
religious and social life in the Polish-
Lithuanian state at the beginning of the 
XVI century the situation of the Orthodox 
people, the role of Metropolitan Joseph 
II Soltan in preserving the rights 
and privileges long granted to the 
Ukrainian Church by the rulers of Rus 
and confirmed by the great Lithuanian 
princes and Polish kings is analyzed. 
Key words: bishop, metropolitan, 
orthodox, consecrator , priest, hierarch, 
priest, department, Catholicism, unity, 
church, rule, council, prince, gentleman, 
nobility.
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Однак, не слід забувати, що володарі Литви і Польщі були 
католиками і релігійний спокій у вже з’єднаній після Крево і 
Городлі Польсько-Литовській державі частенько порушував-
ся, і, м’яко кажучи, збурювався серед духовної еліти і простих 
людей. Наприклад, при Сигизмунді І неодноразово була під-
тверджена обов’язковість у межах Великого Князівства Литов-
ського тих юридичних обмежень і утисків православних, які 
були прописані у Городельському привілеї 1413 р. Насампе-
ред це торкалося правного становища католицької та право-
славної шляхти, як еліти литовсько-польського суспільства. 
Привілей зрівняв у правах католицьку шляхту Литви і Польщі. 
Литовці-католики, на відміну від православних, мали можли-
вість повністю розпоряджатися своїми земельними володін-
нями, які до того належали їм умовно. Православні відчували, 
що їх релігія і церква тільки терпимі у католицькій державі 
і тому повинні бути нижчими латинників та костелу, тобто 
займати другорядне становище. Відображенням такого сус-
пільного правого і релігійного становища православної шлях-
ти у Польсько-Литовській державі стало невдале повстання 
Михайла Глинського у 1506-1507 рр., виступ якого литовсько-
польська католицька шляхта ототожнювала з ватажком русь-
кої партії і всіляко, після придушення повстання, намагалася 
усунути православних від високих посад [4, с. 68].  

Впродовж другої половини XV ст. (1459-1503 рр.) ми бачимо, 
як римське духовенство і прихильники флорентійсько-унійної 
партії у Польсько-Литовській державі намагалися запровадити 
серед православних постанови Ферарро-Флорентійського собо-
ру, а вже в наступну першу половину XVI ст.  (1503-1555 рр.) ми 
бачимо у цьому всьому відносний спокій і навіть певну релігій-
ну свободу. Позаяк зауважимо, що період від політичних уній з 
1385 р. і 1413 р. і аж по 1569 р., коли була створена Річ Посполи-
та, сформував у Польсько-Литовській державі торжество поль-
сько-католицької духовної культури над русько-православною 
[4, с. 29]. У відображений нами період сформувалася ситуація, 
яка стала провісником релігійної нетерпимості прокатолиць-
кої  польської державної влади до православних на підпоряд-
кованих їй українських і білоруських землях.

Не забуваймо ще одного моменту, про який мусимо тут ска-
зати – це виникнення реформаційного руху в Європі, який роз-
почався з початку XVI ст., а точніше з 1517 р. Не зважати на 
цей процес ми не можемо, тому що він також мав чималий 
вплив на релігійну політику в Польсько-Литовській державі. 
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Лютер 1517 р. вступив у відкритий конфлікт з Папою, прибив-
ши до воріт віттенбергського собору свої «95 тез», а у 1519 р. 
на Лейпцігському диспуті ідейний натхненник реформації ви-
ступив проти божественного статусу папської влади. Згодом 
конфлікт між католиками і протестантами настільки став гли-
бинним, що проник в усі основи суспільного буття. Це, говоря-
чи сучасною мовою, була відверта інформаційна війна з метою 
розрухи духовних і традиційних цінностей суперника. Лютер 
пройшов шлях від спроб діалогу до повного розриву з Като-
лицькою Церквою. За знаряддя для ведення протистояння 
став, як не дивно, друкарський станок, який винайшов у 1445 р. 
Йоган Гуттенберг. Доступ до цієї друкарської продукції в Євро-
пі отримали ті, хто належав до церковної еліти, але найбільше 
скористався цим досягненням епохи Лютер, а з ним і весь ре-
формаційний рух. Отже, реформація поширювалася стрімко. 
Прийшла вона і на терени Польсько-Литовської держави, про-
никла на українсько-білоруські землі. Спочатку протестантизм 
тут виступив в якості союзника Православної Церкви, тому ві-
стря його боротьби було спрямоване проти католицизму, але 
згодом реформаційні рухи та думки стали поширюватися се-
ред православної еліти, князів та панів. Дослідники відзнача-
ють, що початках протестантизм заманив до себе у Польсько-
Литовській державі стільки православних, скільки не міг на 
свою сторону за століття перетягти католицизм. Серед таких, 
хто переметнувся у протестанство, було чимало знатних вель-
мож, що раніше належали до Православної Церкви [11, с. 7]. У 
відповідь на реформацію прийшла контрреформація. На на-
ших теренах вона з’явилася в особі ордену єзуїтів і вплинула, як 
зовнішній чинник, на змагання за унію з Римом, які закінчили-
ся наперед передбачуваним Берестейським поєднанням.         

Якраз у нами окреслену добу, у цей досить складний час, 
на свічнику митрополії Київської з’являється постать, яка за-
слуговує на особливу увагу. Архиєпископ і митрополит Київ-
ський Йосиф ІІ Солтан є одним із найяскравіших серед святи-
телів ХVІ століття. З його ім’ям пов’язана спроба відновлення 
соборної форми церковного управління, зміцнення влади 
митрополита й єпископів, вилучення Церкви й духовенства 
з під влади світського законодавства, так званого права патро-
нату, або подавання хлібів, морального та духовного очищен-
ня Церкви [12, с. 56].

Митрополит Йосиф ІІ походив із шляхетської багатої ро-
дини. Його батько був боярином Лагойського повіту, родич 
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Солтанів Жировицьких. У спадок майбутньому святителеві 
дісталися значні маєтності. Свого часу він був висвячений на 
єпископа Смоленського. У літопису святителя Антонія Стахов-
ського в розділі «О митрополитах руских, паче же рещи киев-
ских» про майбутнього київського архипастиря поміщене, між 
іншим, таке цікаве повідомлення: «Року 1493. Митрополит Ио-
сиф Солтан, который был епспом смоленским. Сему римляне 
докучали з Флоренского синоду о униї, но он отмовил, же без 
відомости Нифонта, патриархи цреградского не может сего 
учинити» [8, с. 342]. Як бачимо, будучи ще Смоленським єпис-
копом Йосиф Солтан відмежував себе від нав’язливої в україн-
сько-білоруських землях Флорентійської унії. 

У 1502 р. під час облоги Смоленська московськими війська-
ми святитель залишився вірним королю Олександру. Така 
вірність єпископа Йосифа стала причиною офіційного його 
висунення братом і наступником Олександра – Сигізмундом 
І на митрополію Київську. Це сталося у 1507 році. Але затвер-
дження Вселенським Константинопольським патріархом Па-
хомієм на митрополита Київського відбулося лише у 1509 р.

Відразу після патріаршого затвердження митрополит Йо-
сиф ІІ скликав у Вільно 1509 року собор усієї Церкви, який 
у документах відображений під назвою «Про церковні справи і 
про виправлення діл духовних». Збереглося «діяння» цього собо-
ру, яке складається із передмови митрополита, соборних по-
станов і додатків [6, с. 40-48].

В передмові до постанов Собору йдеться про причини його 
скликання і є свідчення про час, місце та учасників зібрання. 
Першою такою причиною до скликання собору була пастир-
ська турбота новопоставленого митрополита про спасіння па-
стви: «Йосиф милістю Божою і Пречистої Його Матері, архиє-
пископ, митрополит від святійшої митрополії Київської і всієї 
Руси. Всяке даяння є благо і всякий дар є звершеним, з висоти 
сходячи від Отця світла, Преблагий Бог наш, що творить все 
промислом для нашого спасіння і, за невідомим для нас при-
судом Його і всьому впорядкуванню і діянню Пресвятого Його 
і Пречистого Духа, який все у правильне русло провадить, до-
стойні і даровані Його сили святительські, на що і надію має-
мо, яка нам від Святителя нашого Бога подана: «Мужайтеся, 
бо Я переміг світ», Богу так угодно, що вручений мені той пре-
стол пастиря і учителя богомспасаємої митрополії Київської 
і всієї Руси. В цей день я, недостойний, прийняв пасти Церкву 
Божу, пророчі наслідуючи слова і апостольському повиную-
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чись ученню та святих отців настановам, маю владу всякий 
переступ і злочин нашої православної віри християнської від-
сікати, утверджувати і виправляти, за стародавнім звичаєм 
божественної церкви уставами» [5, с. 42].

Наступною причиною скликання собору, як видно з пе-
редмови, була тодішня моральна недосконалість і проблеми 
церковного життя, які були причинами тяжкого народного 
горя, а саме нашестя нечестивих агарян: «Нині багато бачимо 
і багато чуємо не виправлення і безчинство священиче; одні 
через незнання, а інші будучи свідомі того. Тим, що не зна-
ють, Бог нехай збереже і простить гріх їх. А те, що знаємо і 
до нас дійшло, і перше нас було, подобає нам те виправля-
ти і очищати за правилами святих, як і вселенський учитель 
Павло промовляє: «І нам, духовним, ревнуючи за апостолом 
Павлом, потрібно завжди печалитись і вболівати про справи 
церковні, щоб триматися нам за правилами святих, як і той 
апостол пише: «Христос Бог нехай просвітить і врозумить 
нас: щоб нам не переступати отцівських заповідей, залишив-
ши Божі правила, самовільне вчення наслідувати, яке й так 
помножилося в нас. Яке ми собі багатство придбали за при-
множення гріхів наших? Чи не розсіяв нас Бог по лицю всієї 
землі? Полоном поганих розсіянні суть наші сини і дочки в 
багато країн поморських. Чи не взяті були міста наші? Чи не 
впали сильні князі наші від гострого меча? Чи не запустіли 
святі Божі церкви? Чи не томимось ми кожного дня від без-
божних поганих агарян? Це все є нам, тому що не за правила-
ми святих апостолів і не за заповідями святих і преподобних 
отців наших ходимо» [5, с. 42-43].

«Діяння» сповіщають для нас імена тих, хто брав участь у 
засіданні Собору, скликаного митрополитом Київським Йо-
сифом ІІ (Солтаном): єпископи – Володимирський і Берестей-
ський Васіан, Смоленський Варсанофій, Луцький і Острозь-
кий Кирило, Полоцький і Вітебський Євфимій, Туровський 
і Пінський Арсеній, Перемишлянський Антоній, Холмський 
Філарет; архимандрити – Києво-Печерський Іона, Супрасль-
ський Пафнутій, Троїцький (Віленський) Зосима, Лавришів-
ський Арсеній, Троїцький із Слуцька Йосиф, Вознесенський 
із Мінська Сергій, Святого Михаїла Городецький із Полоцька 
Антоній; ігумени – Троїцький Пречистенський Симон, Смо-
ленський Свято-Духівський Афанасій, Полоцький святого 
Іоана на Острові Євфимій, а святого Петра Олексій, Гольшан-
ський святого Миколи Іона, із Лоська святого Миколи Герон-



351

Церковна історія

тій; протопопи – Віленський Матфей, Новогрудський Яків, 
Городенський Антипа, Слуцький Федор, Марковський Лукі-
ан, Слонімський Косма, Волковийський Федор та інше духо-
венство. Місцем проведення собору стало місто Вільно.  

Собор видав 15 правил, які були присвяченні таким питан-
ням: про порядок вибору на священичу ступінь; про умови 
сповіщення хіротонії по відношенню до її звершувача; про 
якості кандидата на священство; про заборону священнослу-
жителів, які замовчували перед звершенням хіротонії гріхи, 
що перешкоджали її отриманню; про відлучених кліриків і 
мирян, які знаходились під забороною; про заборону вдову-
ючих священиків і дияконів: про покарання кліриків через 
позбавлення посади; про порядок вибору кліриків до церков, 
які знаходились «в подаванні» князів і бояр і про незаконне 
захоплення князями і боярами церковного майна; про по-
рядок відпусток із монастирів: про мирян, які мали збірники 
церковних правил; про єпископів, які ухилялися від участі в 
обласних соборах і про перелік справ, які належать єписко-
пам; про міри, щодо впровадження в життя постанов собо-
ру. Перераховані правила можна розділити на чотири гру-
пи. Перша група правил торкається питання «про хіротонії» 
(1-3), друга – питання про церковні «покарання» забороною, 
позбавленням посади, відлученням (4-7), третя – про «право 
патронату» (8-11) і четверта – (12-15) складається із правил 
необ’єднаних за змістом, і особливо 15 правило є заключним 
по відношенню до всіх попередніх правил [5, с. 44].

А тепер розглянемо ці правила більш детально.
Перше правило носить такий заголовок: «Про стадо пастир-

ства Христових словесних овець» і встановлює канонічний по-
рядок щодо осіб вищого і нижчого духовенства, які мали зви-
чай купувати архиєрейські кафедри ще за життя єпископів, 
тобто заволодіти ними наперед, придбавши їх у короля за 
гроші. Правило осуджувало таких звичай і нагадувало всім, 
що без волі на те митрополита і єпископів, без князів і панів 
закону грецького, не варто такого беззаконня чинити. Рівно ж 
те саме торкається підкупу настоятельських, архимандричих, 
ігуменських та священичих посад: «Найперше розшук ми вчини-
ли про стадо пастирства нашого, яке  не дотримується закону на-
шого грецького і зневажає отцівське передання та заповіді порушує. 
Отже, дехто з нашого закону, заради мирської слави і влади, ще за 
живого і здорового єпископа, перше аніж він помре, на те єпископ-
ство зазіхають підкупом і купують його без згоди на те митропо-
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лита і єпископів, і без розгляду князів і панів нашого закону Грець-
кого. Таким, згідно канонічних правил, заповідаємо і забороняємо: 
ще за живих єпископів, і архимандритів,  і священиків не зазіха-
ти на їх божественні престоли, без згоди – волі митрополичої, як 
було ото на початку, що наша соборна велика церква, премудрість 
Божа, свята Софія того трималася. Якщо хто самовільно таке 
насмілиться чинити – чи архимандрит, чи ігумен, або ж мирська 
людина – то такий залишиться нехай без благословення і прийме 
на себе церковне відлучення, аж допоки не перестане цього робити 
і не покається. А якщо ні, то тоді нехай понесе покарання. І до 
цього всього нехай такі на єпископство і на усякий священичий 
чин нами не будуть поставлені. А якщо хто із нас, єпископів, на-
смілиться такого безчинця поставити на священика, то той не-
хай буде позбавлений свого сану» [6, с. 42].

Друге правило називається «Про поставлення у священство» і 
забороняє єпископам висвячувати на священиків кандидатів із 
чужих єпархій, якщо вони не мають відпускних грамот, а рівно 
ж забороняє поставлених священиків відпускати у чужу єпар-
хію з правом тамтешнього служіння. Також достойних канди-
датів заборонялося відпускати в чужі єпархії: «А про ставленика 
(кандидата) у священство таку виносимо постанову: архиєпископу 
і єпископам дяків з чужих єпископій, без відпускної грамоти його, 
єпископа, на священство не ставити і відпускних листів у ставле-
ницькі листи нам не писати: відпускні листи окремо не писати 
достойним ієрейства за давнім звичаєм» [6, с. 43]. 

Третє правило «Про поставлення достойних у священство» за-
бороняло висвячувати на священиків тих, які під час сповіді 
виявлять перешкоди до висвяти і навіть, якщо за них проси-
тиме влада, то все одно не висвячувати таких. У нашій Церкві 
свідчення духівника про те, що той чи інший ставленик до-
стойний посвяти у священство, читалося привселюдно, перед 
віруючими. Це правило читалося так: «Про висвяту єпископів, 
або ж священиків, які є достойними священства, з виявленням 
провин, за свідченням і за дорученням духовного отця. Якщо буде 
чистим від усіх провин недостойних, такого нам, і після нас май-
бутнім єпископам, ставити у єпископи і на всяку священичу сту-
пінь, а недостойних не поставляти у священство. І якщо якийсь 
пан присилати такого буде, то нам усім з митрополитом до пана 
потрібно піти і недостойним такого оголосити і такого ми не на-
важимось поставляти у священство» [6, с. 43].     

Четверте правило із назвою «Про приховану совість» торка-
ється кандидатів на священство, які на сповіді перед хіротоні-
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єю затаїли гріхи, що є перешкодою до посвяти у священство і 
таким чином отримують висвяту на священика не маючи для 
цього необхідних канонічних якостей: «Якщо хтось із єписко-
пів або священиків, приховає свою совість і гріхи перед духовним 
отцем і прийме святительство або священство, то такого потім 
викрити і відлучити від божественної служби» [6, с. 43].

П’яте правило «Про непослушних» торкається кліриків і ми-
рян, які знаходяться у забороні від свого єпископа. Цією со-
борною постановою особи, які належали до священичих по-
сад, були заборонені у звершені богослужінь єпархіальним 
архиєреєм, а також миряни, які були позбавлені єпископом 
церковного благословення і відлучені від церковного життя, 
не повинні були прийматися в інших єпархіях. Якщо ж таке 
могло статися, що клірики або миряни переходили в іншу 
єпархію і звершували богослужіння, або ж брали участь у 
церковному житті, то єпископ, від влади якого вони пішли, 
мав дати розрішення, тобто скасувати свої заборони. Для 
того, щоб у всій цій справі був порядок, потрібно було на-
давати відпускну грамоту, про що вже йшлося у другому 
правилі собору. Постановою діянь встановлявся і термін ви-
дачі відпускної грамоти – до місяця часу: «Також і про тих, 
хто є непослушним. Деякі неслухняні священики і миряни, по-
рушуючи церковні закони і устав, підпавши під заборону від свого 
архиєпископа, або ж єпископа, відходять в інші єпископії і там 
священнодіють та отримують благословення. Про таких при-
ймаємо таку постанову: в митрополії і по всіх єпископіях таких 
виявляти і напоумлювати їх, і без благословення їхнього єписко-
па, від якого вони пішли, ніяк не насмілюємось їх благословляти 
і до церков Божих пускати. А священика без відпускної грамоти 
його єпископа, жодному з нас у свої єпархії не приймати. А гра-
мота відпускна має бути виявлена від написання дати на листі 
і пересилання її місяць, тобто чотири тижні. І ту відпускну 
грамоту має єпископ в себе тримати, і якщо тому священику 
не сподобається в його єпархії жити, тоді той єпископ має свою 
відпускну грамоту дати до іншої єпархії» [6, с. 43-44].     

Шосте правило «Про священиків, які не мають жінок» було 
надто суворим по відношенню до білого духовенства. Вдовую-
чим священикам і дияконам заборонялося звершувати бого-
служіння у всіх єпархіях Київської митрополії. Єпископи, які 
порушували таке правило позбавлялися владою митрополита 
сану і усувалися зі своєї кафедри, а якщо таке правило пору-
шував митрополит, то він позбавлявся сану собором єписко-
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пів Київської митрополії: «Також, зійшовшись в однодумності і 
однодушно, про це розмірковували: про ієреїв, мирських служите-
лів церковних, які не мають законного шлюбу, священнодіють, а 
деякі і наложниць мають. За постановою вселенського шостого со-
бору належить диякону і священику мати законний шлюб, а якщо 
ні, то такі нехай не священнодіють. А будь-який священик, що 
сходиться з другою жінкою, або наложницею, нехай вже не священ-
нодіє. І святий Василій Кесарійський про це свідчить: «Той хто 
сходиться не з законною жінкою, нехай не священнодіє». І інших 
чимало правил те саме забороняють і царські заповіді те саме на-
казують: «Коли хтось із священиків не має з жінкою своєю закон-
ного шлюбу, то святителю такого належить сану позбавити і у 
мирські люди перевести». Такого і нині вселенська велика Конс-
тантинопольська церква тримається: всі тамтешні священики, 
які не мають жінок, не священнодіють, або ж у чернечий чин пере-
ходять, а якщо ні, то тоді до простого люду зачисляються. Цього 
ж самого і в інших країнах православного християнства дотриму-
ються. Ми ж не знаємо звідкіля ця гниль і сморід у нас з’явилися. 
За такий великий гріх Христос Бог всякі біди на нас наводить, 
караючи нас, щоб ми це богозневажне служіння від церкви  відкину-
ли. Проста ж бо людина згрішивши, за свою душу тільки відповідь 
дасть Богові, а священики згрішивши, багатьох людей спокусять. 
Ми ж, дотримуючись апостольського вчення і заповідей Св. От-
ців, священикам і дияконам, які не мають своїх жінок, не дозво-
ляємо священнодіяти в межах митрополії Київської, Галицької і 
всієї Руси. Краще нехай один, звершує божественну службу, аніж 
тисяча беззаконних. А якщо митрополит, або ж будь-хто з єпис-
копів теперішніх, або ж майбутніх, захотіли б це наше соборне 
правило порушити і священикам, які не мають жінок, дозволити 
священнодіяти, то такі нехай самі свого сану позбавленими бу-
дуть, а владика митрополит Київський і всієї Руси, кир Йосиф 
і ті, які після нього будуть, таких єпископів без вагань мають 
від престолу усунути. А якщо митрополит цю постанову пору-
шить, то тоді ми, всі єпископи, соборно зійшовшись, такого має-
мо сану позбавити. А якщо хтось від мирян буде протестувати і 
не підкорятися цьому правилу, то такі соборно від усіх нас нехай 
відлученими будуть. А якщо після першого і другого покарання, не 
покаються, то нехай будуть піддані прокляттю» [6, с. 44].    

Правило сьоме «Про позбавлення церков» захищало ігуменів та 
священиків від певного владного свавілля, тобто без належної 
провини заборонялося позбавляти посад. Однак тих священи-
ків, які неохайно тримали храм і свій дім, творили все безчин-
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но, порушували церковно-богослужбовий устав, знаходилися 
в нетверезому стані, позбавляли тимчасово священнодіяння. 
Коли ж такі не розкаювалися, то їх позбавляли сану. Творити 
суд у таких справах мав єпископ зі своїми крилошанами: «А 
від ігуменів та священиків церков нам не забирати, якщо вони не 
мають ніякої провини, окрім тієї, яка була захована під час хіро-
тонії. Якщо ж священик розпочне дім свій держати неохайним, 
безчинно, або церковну славу і божественні служби за уставом не 
буде звершувати, або ж буде напиватися, то за правилом в тако-
го безчинця маємо церкву забрати і тимчасово його відлучити. А 
якщо не перестане такого безчинства чинити, тоді нам соборно з 
нашим крилосом, зі священноіноками та ієреями, такому безчин-
цю заборонити взагалі звершувати богослужіння» [6, с. 45].    

Правило восьме «Про священиків князівських і панських» пря-
мо торкається права патронату, або «подавання хлібів». Свя-
щеники, які призначалися єпископом до патрональних цер-
ков не могли бути звільненими без благословення єпископа, 
тобто патрон не мав ніякої духовної влади над священиком і 
навіть тоді, коли він мав будь-які провини. Тільки єпископ з 
крилосом мав вирішити його подальше служіння. Храм та-
ким чином залишався без священика допоки не буде рішен-
ня щодо провини священика від самого єпископа: «По деяких 
місцях церкви нашого православ’я, пастви і благословення знахо-
дяться під владою синів нашого смирення князів і панів, які пода-
ють їх для богослужіння. Якщо ми якогось священика до престолу 
Божого призначимо, то у такого священика князі і пани без нашого 
на те відання не мають права забирати храму аж до його смерті. 
А якщо якийсь священик в чомусь згрішить, то ми таку провину 
викриємо через свої правила і соборно того напоумимо; і якщо до-
стойний буде відлучення, тоді ми маємо його від тієї церкви забра-
ти й іншого через наше благословення до тієї церкви призначити. 
А князям і панам самовільно у священиків церкви не велено заби-
рати. А якщо князь, або пан у священика забере церкву без відома 
святительського, то нам не належить до тієї церкви іншого свя-
щеника призначати, допоки не настане відносно священика, який 
провину має, повна справедливість» [6, с. 45]. 

Правило дев’яте прямо нагадує князям і панам про їх права, 
щодо патрональних храмів «Про церкви, які будуть стояти без 
священиків і без богослужіння». Якщо хтось із них протягом два-
надцяти тижнів не потурбується про заміщення священиць-
кої вакансії, то такий позбавляється права рекомендувати до 
церкви кандидата на священика і тоді єпископ сам має пра-
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во призначити до патронального храму священика: «А якщо 
якийсь князь або пан у своїх маєтках церкву буде тримати в не-
дбальстві без священика три місяці, дванадцять тижнів,  то тоді 
нам одноосібно священика до тієї церкви належить призначити 
для прослави Божої і звершення віри православних християн живих 
і мертвих» [6, с. 46].    

Правило десяте знову торкається князів і панів, які отримують 
за собою патрональні храми «Якщо князь чи боярин від церкви 
щось відніме». В ньому йдеться мова про те, що патрони не ма-
ють права на самовільне захоплення церковного майна. Все 
повинно вирішуватися через суд. Таких самовладних князів і 
панів єпископ повинен листом настановляти і просити їх по-
вернути незаконно відібране церковне майно. А якщо на такий 
лист князі і пани не звертають уваги, то таких належить від-
лучати від церкви: «Якщо князь або пан відніме церковне майно, 
або ж що не-будь інше, і вчинить це не через суд, навіть якщо судом 
для церкви це буде присуджено, або ж для патрона, то такого нам 
потрібно листом напоумити, щоб церковне для Церкви Божої по-
вернув. А якщо справа буде торкатися церковного маєтку, то нехай 
через суд звернуться до митрополита. А якщо до листа нашого і 
благословення не буде послушний, то нам на таких належить від-
лучення церковне накласти. А якщо сини нашого смирення у будь-
якій єпархії цьому нашому правилу будуть чинити непокору, то 
нехай від усіх нас соборно відлученими будуть» [6, с. 46].

Правило одинадцяте «Про позбавлення сану»: «Якщо який-не-
будь священик, за вказівкою князя, або пана розпочне в церкві свя-
щеннодіяти без нашого на те благословення, то такий священик, 
за правилами, нехай буде позбавлений свого сану» [6, с. 46].

Правило дванадцяте «Про ченців, які переходять» встановлює 
порядок переходу ченців із монастиря в інший. Це мало від-
буватися через відпускну ігуменську грамоту. Якщо ж такого 
не відбувалося, то таких не можна було приймати до іншого 
монастиря, і не допускати їх до звершення богослужінь: «Та-
кож і про священноіноків, і про монахів скажемо, що якщо хто із 
монастирів йде без волі і відпускної грамоти ігуменської, то про 
таких заповідь приймаємо: священноіноки і послушники, монахи 
з монастирів своїх, без волі ігуменської, нехай не йдуть, і без від-
пускної грамоти таких ніде нехай не приймають, і нехай не свя-
щеннодіють без благословення святительського» [6, с. 46].

Правило тринадцяте «Про божественні правила» торкається 
питання про церковні повноваження мирян. Цим правилом 
заборонялося парафіянам тримати в себе збірники церковних 
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правил, ту ж саму «Кормчу книгу»: «Правил божественних мир-
ським людям не подобає в себе тримати, тому що, коли вони ними 
володіють, то в деяких справах закон зневажають і пастирів своїх 
не слухають. А інші такі згідно святого апостола Павла «самі собі 
законом є». Тому наказуємо мирським людям не тримати в себе 
правил божественних, а якщо хтось буде їх мати, то нехай будуть 
вони відлученими від церкви, допоки їх не позбудуться» [6, с. 46]. 

Правило чотирнадцяте «Про непослушних єпископів» свідчить 
про єпископів, які без поважної на те причини бувають від-
сутніми на обласних соборах. До таких єпископів звертається 
собор з правилом, в якому вказується на те, що тільки з по-
важних причини єпископ може бути не присутнім на засідан-
ні митрополичого собору: «Деякі єпископи, які не хочуть вели-
кій Божій Церкві коритися і послух до неї творити і утвердження 
православної віри і закону нашого з нами однодушно радити і на 
Собор збиратися і про паству своїх словесних  овець піклування 
мати, беруть на себе мирські справи і через те відмовляються на 
Собор збиратися, постановляємо: окрім деякої великої причини, 
без всякого спротиву на Собор всім збиратися, і за словом апостола 
Павла, який каже: «до чого є прикликаними, в тому і перебувай-
мо», а за пророком, який говорить «про кров  тих, хто загинули 
від рук пастирів, запитаю». Якщо хто, заради мирських справ, на 
священний Собор не буде приїжджати і паству свою тим знева-
жати і про неї піклування не мати, то ми за таких не будемо 
відповідати перед Богом. І також ми інші справи, що торкаються 
закону нашого, розглядали соборно радячись, які звідусіль в нинішні 
часи на нас приходять, деяка розпуста і закону нашого переступ. 
Тоді такі справи нехай виправляють єпископи і тримають нео-
соромними великі Божі Церкви згідно передання святих апостолів 
і божественних отців» [6, с. 47]. 

Правило п’ятнадцяте «Про дотримання постанов Собору» вка-
зує на те, що цих 15 постанов, прийнятих на соборі, потрібно 
неухильно дотримуватись, без порушень, як єпископам і свя-
щеникам, так і мирським людям, по всій території Київської 
митрополії. А якщо такі порушення будуть, то потрібно знову 
збиратися на собор і радитися, а також дбати про захист свя-
тих Божих церков перед королем: «Якщо б коли-небудь, чи від 
пана, чи від інших вельмож або влади буде порушена хоча б одна із 
цих постанов, прийнятих і записаних на Соборі і буде від таких 
звернення, щоб переглянути те, чи інше правило, то нехай ніхто 
із нас не насмілиться порушити ці постанови. Всім нам необхідно 
з’їхатися до митрополита, без всякої затримки і твердо стояти 
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на тому, що Богом і святими Його апостолами і преподобними от-
цями правила святі встановлені, закону нашого православної віри 
християнської, щоб не були порушені. Ці ж усі соборно і однодуш-
но прийняті правила ми уклали і написали і печатями нашими 
затвердили, щоб усі ці постанови нам і після нас майбутнім ми-
трополитам і єпископам берегти і дотримуватися їх непорушно. 
А якщо хтось із нас і після нас, будучи пастирями церковними, 
цю заповідь, прийняту і затверджену, через своє недбальство, або ж 
безчинство, захоче порушити і від того не постраждати, то нехай 
такі будуть позбавленні свого сану» [6, с. 48]. 

Крім цього в «діяннях» собору була зроблена приписка, 
взята із «Кормчої книги», текст ІІ правила Сардикійського со-
бору, в якому засуджувався перехід єпископів з однієї кафед-
ри на іншу. Також із тексту «діянь», що був написаний на пер-
гаменті давньоукраїнською мовою, ми дізнаємося точну дату 
проведення собору. «Діяння» укладенні в м. Вільно місяця січ-
ня, дня 18, року 1509. А розпочався собор 25 грудня 1508 р. Всі 
ці вищенаведені правила були скріплені вісьмома печатками 
митрополита і єпископів [5, c. 45-56]. 

«Діяння» Віленського обласного православного собору 
1509 р. були затвердженні польським королем Сигизмундом 
І. Це надавало їм державного статусу і ставило поряд з діючим 
у Литві і Польщі цивільним правом. Про це просили короля 
митрополит, єпископи всі учасники собору, серед яких най-
більш впливовіший поміж православних князів і шляхтичів 
князь К. Острозький [7, с. 88]. Відтак час показав, що правила 
на практиці церковного  життя мало виконувались, а більше 
напевно порушувались. Всьому цьому на заваді стояло сильно 
вкорінене у сферу релігійно-суспільного життя право патро-
нату, яке буквально розкладало Церкву з середини.   

Твердинями Православної Церкви в Україні були монас-
тирі, які відстоювали не тільки чистоту віри, але й свободу 
віруючого народу. Київський митрополит Йосиф ІІ Солтан 
разом із князем Олександром Ходкевичем були ктиторами 
Супрасльського Свято-Маріїнського Пречистенського монас-
тиря. Згодом, у 1505 р. вони отримали і благословенну грамо-
ту від Патріарха Йоакима, в якій він затвердив устав монасти-
ря і похвалив фундаторів за ревність у вірі. Віленський собор 
1510 року також був скликаний митрополитом Йосифом ІІ з 
питання Супрасльського монастиря. Збереглася грамота свя-
тителя від 5 лютого 1510 року написана у «Вільні на соборі», 
яка вміщувала і соборні постанови про права Супрасльського 
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монастиря. До складу учасників собору входили, окрім мит-
рополита, патріарший екзарх-намісник вселенського патріар-
ха Царгородського «священноінок Филипос» і три єпископи: 
Смоленський Варсанофій, Володимирський Пафнутій, Туров-
ський Арсеній з архимандритами: Лавришівським ігуменом 
Іоною, Віленським «двора нашего» архимандритом Антонієм, 
Полоцьким ігуменом Єфросином, і чесним кліром: Новогруд-
ським протопопом Іаковом Нікольським, «поп Іоан Каша-
Михаловський, поп Афанасій Масло-Юрьєвський і поп Роман 
П’ятницький». Собор визначив майнові права Супрасльсько-
го монастиря і його стосунки з вищою церковною владою [5, 
с. 58]. Митрополит Йосиф ІІ звільнив «тую честную Лавру об-
щую» від залежності та підсудності митрополиту, від митро-
поличих податків, підпорядкувавши все управління обрано-
му братією ігумену. 15 жовтня 1510 р. він дав монастирю устав 
про спільне життя монахів, розпорядок і норми поведінки в 
лаврі та подарував кілька своїх маєтностей. Впорядкування 
чернечого уставу в монастирі, а також його статусу щодо вла-
ди митрополита, напряму залежало від тієї ситуації, яка була 
пов’язана з правом патронату. Як бачимо митрополит зі сво-
го боку поступився владою по відношенню до досить впли-
вового монастиря і надав йому самостійність в управлінні. 
Тим самим він намагався показати, що монастирі, як чернечі 
громади, мають особливий статус у Церкві, особливе місце, 
як окрема церковна спільнота. Це було ще й надто важливо у 
зв’язку з тим, що майже половина монастирів Київської ми-
трополії була вилучена з-під влади єпископів і у більшості 
своїй свавільно управлялася своїми патронами [7, с. 88].   

У 1514 р. митрополит Йосиф ІІ (Солтан) скликав у Вільно но-
вий собор з нагоди канонізації і церковного прославлення пре-
подобного Єлисея Лавришівського, який заснував монастир під 
Новогрудком 1225 року і після упокоєння творив чудеса, вряту-
вавши одного разу і монастир від татарського нападу у 1505 році. 
Подвижник та ігумен Єлисей був за свідченням літописця сином 
«окаянного, беззаконного, проклятого і немилостивого Тройде-
на» [9, c, 427] і звався в миру Римонт. Прийняв православ’я, і зго-
дом постригся в ченці та заснував найвпливовіший у XVI ст. Лав-
ришівський монастир. Датою вшанування пам’яті святого стало 
23 жовтня за ст. ст. / 5 листопада за н. ст. [10, с. 114].

Митрополит дбав і про зміцнення офіційного становища 
Української Церкви. Він разом з великим гетьманом литов-
ським князем Костянтином Острозьким подали на Берестей-
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ському сеймі 1511 року прохання королю Сигізмунду І про 
підтвердження усіх привілеїв Церкви, наданих його попере-
дниками, зокрема уставом великого київського князя Ярослава 
Мудрого. Того ж року 2 липня король задовольнив подане про-
хання і підтвердив усі права Православної Церкви наказавши, 
«не чинити кривди митрополиту Київському та єпископам, і у 
церковні доходи, й в усі справи та суди духовні не втручатися». 
Король Сигізмунд І підтвердив право самоуправління Право-
славної Церкви і зняв формальну заборону будувати і ремонту-
вати храми. Князю Острозькому було дозволено ремонтувати 
храми і збудувати два нових  у Вільно [2, с. 165].   

За святительства Йосифа ІІ Солтана відбулися зміни і в ти-
тулі Київського митрополита. У 1509 р. він домігся від коро-
ля Сигізмунда І нового титулу «Волею Божою Архиєпископ, 
Мит рополит Київський і Галицький та усієї Руси». 

За свідченнями літопису святителя Антонія Стаховського 
митрополит Йосиф ІІ Солтан упокоївся 1516 р. [8, с. 342],  а 
за даними митрополита Євгенія Болховітінова святитель Йо-
сиф ІІ Солтан помер у Вільно 1517 р. [1; с. 119]. Однак, і пер-
ший, і другий могли помилитися з датою смерті митрополита 
Йосифа, оскільки ім’я святителя ще фігурувало у привілеї 
польського короля, який було видано 26 вересня 1521 р. Його 
суть зводилася до того, що князь Костянтин Острозький піс-
ля смерті кир Йосифа Солтана мав заопікуватися вдовуючим 
митрополичим престолом аж до обрання нового святителя. 
Більш ймовірно, що Київський митрополит Йосиф ІІ Солтан 
помер наступного 1522 р. [12, с. 62]

Митрополит Київський Йосиф ІІ Солтан подбав про те, 
щоб відновити соборний устрій Церкви, без якого повноправ-
но не може існувати жодна із православних церков. Він ста-
рався унормувати церковне життя із звичаєвим правом, яке 
набирало у Литві і Польщі особливих рис – права патронату, 
або подавання хлібів. Особливо це відбилося на постановах Ві-
ленського собору. 

Київський митрополит Йосиф ІІ Солтан як головний іє-
рарх православних у Литві і Польщі, дбав про свою паству, 
заступався і опікувався за неї перед владою. Становище «лю-
дей грецької віри» у період святительства Йосифа ІІ Солтана 
в юридичному і правовому полі було забезпечене польсько-
литовською владою підтверджувальними грамотами, а також 
безпосередньою участю знатних князів та панів у державних 
справах, і навіть на певних високих посадах.    
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Утиски православної 
Церкви у Речі Посполитій, 
спричинені Берестейською 
унією (1596 р.), змушували 
її очільників шукати потуж-
них союзників у боротьбі за 
свої права. У першій чверті 
ХVІІ ст. у цій якості виступа-
ли такі несхожі між собою іс-
торичні персонажі як лідери 
протестантів князі Радзивіл-
ли1 і козацький гетьман Петро 
Сагайдачний. (Щоправда, не 
слід забувати, що між сами-
ми Радзивіллами і козаками 
тривалий час існували прияз-
ні стосунки, про які згадували 
навіть у розпал Національно-
визвольної війни [29, с. 262]).

Водночас церковні ієрар-
хи сподівалися на підтримку 
єдиновірної Москви, звідки 
вони від початку 1620-х років2 

1 Перша спроба об’єднання право-
славних із протестантами у боротьбі з 
агресивним католицизмом датується 
серпнем 1595 р., коли на протестантський 
собор у Торуні завітала делегація, 
відряджена Василем-Костянтином 
Острозьким. Про різноманітні аспекти 
співпраці цих двох християнських 
конфесій див.: [12; 34].

2 Останнім часом з’ясовано, що 
перше (після періоду так званої 
„Смути”) звернення київського 
духовенства до Москви датується 1619 
р. [9, с. 180-183]; відтак, у цьому сенсі 
церковні кола випередили Петра 
Сагайдачного, котрий, як відомо, 
відрядив посольство до російської 
столиці навесні 1620 р. [21, с. 202-203].

Олена РУСИНА

ХОДІННЯ КИЇВСЬКИХ ЧЕНЦІВ ДО МОСКВИ: 
ТРАДИЦІЯ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

УДК 94 (477) 

Стаття стосується ходінь київсько-
го духовенства у XVII ст. до Москви 
задля фінансової допомоги від там-
тешньої влади. Авторка аналізує 
маловідомі історичні факти й демон-
струє, що ці візити ґрунтувалися на 
традиції, яка сягає корінням початку 
XVI ст. Тоді внаслідок московсько-
литовської війни 1500-1503 рр. деякі 
київські монастирі втратили свої 
маєтності на Сіверщині; цей регіон 
був захоплений Іваном ІІІ і контр-
олювався російським царатом до 
Деулінської угоди (1618 р.). Упродовж 
XVI ст. як литовські, так і московські 
володарі визнавали право київських 
монастирів отримувати доходи 
(данину) з їх володінь у районі Нов-
города-Сіверського, Стародуба та 
Путивля. З плином часу ця данина 
трансформувалась у регулярну цар-
ську „милостиню”; вона й становила 
формальний привід для подальших 
ходінь до Московщини у 1620-х роках, 
коли Сіверська земля опинилася поза 
межами Російської держави.
Ключові слова: Києво-Печерський 
монастир, Микільський Пустинський 
монастир, Велике князівство Литов-
ське, Сіверська земля, данина.
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KYIVAN MONKS’ TRIPS TO MOSCOW: 
TRADITION AND ITS HISTORICAL 
BACKGROUND
The paper deals with trips to Moscow 
made by Kyivan clergy in the 17th 
century in order to receive some 
financial support from local rulers. 
Author analyzes little-known historical 
facts and shows that those trips were 
based on the earlier tradition which 
dates back to the beginning of the 16th 
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отримували регулярну мате-
ріальну підтримку (так зва-
ну “милостиню”). Утім, вона 
ґрунтувалася не лише на ще-
дрості правителів Московії 
або на їхніх політичних роз-
рахунках. Йшлося й про пев-
ну історичну традицію, яка 
і досі не отримала належної 
оцінки фахівців.

У цьому контексті вар-
та уваги стаття авторитет-
ного російського вченого 
С.М.Каштанова „Про вза-
ємини Києво-Печерського 
монастиря з урядом Івана 
IV у 1583 р.” [13, с. 189-203]. 
У ній були проанализова-

ні й опубліковані документи з 2-ої книги “греческих дел”, 
дотичні визиту до Москви києво-печерських ченців улітку 
1583 р. Вони привезли Івану IV Грозному супліку архіман-
дрита Мелетія (Хребтовича), котрий просив царя відновити 
“по прежнему преданию и обычаю предков” данину з сі-
верських земель3, яка надходила до монастиря ще за Івано-
вих “прародителей”.

З’ясувалося, однак, що “старые книги в пожар погорели, и 
на Москве сыскать того не могли”. Відтак, думному дяку Ан-
дрію Щелкалову було наказано “послать сыскать в те городы 
северские, ис которых городов в Киев к Пречистой Бого-
родице в Печерской монастырь наша милостыня давана”. 
Іван ІV пообіцяв архімандриту після “сыску” видати “о той 
милостыне указ свой” і запросив печерських ченців приїхати 
до Москви “иным временем, по зиме”; поза тим він наділив 
монастир “слехка”, передавши „сто рублев денег” на поми-
нання душі царевича Івана [13, с. 193, 196-198].

Друкуючи ці документи, Каштанов не знав, що мав попере-
дника в особі Пантелеймона Куліша, котрий ще наприкінці 

3 Нагадаємо, що Сіверщина, котра від середини XІV ст. становила частину  
Великого князівства Литовського, увішла до складу Росії внаслідок московсько-
литовської війни 1500-1503 рр., спричиненої переходом на службу до Івана ІІІ 
місцевих князів Семена Можайського й Василя Шем’ячича, чиї батьки втекли до 
Литви з Московського князівства, зазнавши поразки у міжусобній війні другої чверті 
XV ст. Докладніше про ці історичні колізії: [28, с. 184-203].

century. Then, after the war between 
Muscovy and Lithuania (1500-1503), 
some Kyivan monasteries lost their land 
property located in the region of Siver. 
That territory was captured by Ivan III 
and remained in the hands of Russian 
tsars up to the treaty of Deulino (1618). 
In the 16th century both Lithuanian 
and Muscovite rulers recognized right 
of Kyivan monasteries to draw interest 
from monastic lands near Novgorod-
Sivers’kyi, Starodub and Putyvl’. Later 
the tribute was transformed into regular 
“alms” from tsars; that represented a 
formal pretext for trips to Muscovy in 
1620-s when Siver land appeared behind 
the borders of Russian state. 
Key words: Kyiv Cave Monastery, St 
Nicholas Pustyn’skyi Monastery, Grand 
Duchy of Lithuania, Siver land, tribute 
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XIX ст. опублікував царську резолюцію стосовно чолобиття 
Мелетія за іншою архівною копією [23, арк. 2-4], яка має вкрай 
незначні текстуальні відмінності [15, с. 18-19; 27, 305-306].

Паралельно він прокоментував цей епізод: „Печерський 
монастир указував власне на постійні пожертви московських 
государів, а вона [Москва. – О.Р.] перевела справу на сіверські 
міста, з яких йшла „милостиня” у Київ до Пречистої Богоро-
диці; та цар все-таки не відмовився від допомоги Печерському 
монастирю. Грамота 1583 р., визнаючи за ним право на одер-
жання від царя милостині, пояснює численні ходіння ченців 
до Москви за милостинею <…> Якщо, з одного боку, Київ 
вважався „отчиною” московського государя, то, з другого, на 
Москву дивилися як на пристановище у церковних потребах. 
Слова „давние часы”, “прежнее предание и обычай” були для 
печерських ченців ніби ниттю, яка не давала їм втратити слід 
до руської політичної єдності” [15, с. 17-18].

Інтерпретація цього сюжету сучасним російським до-
слідником є дещо іншою. Простудіювавши зібрані матері-
али, С.М.Каштанов припустив, що архімандрит Мелетій 
після завершення Лівонської війни (1558-1583 рр.) вирішив 
скористатися прикладом різних православних ієрархів, котрі 
мандрували через Київ до Москви, де їм надавали щедру “ми-
лостиню”; він також відзначив, що початково подібна “милос-
тиня” могла бути пожертвою від князів, котрі володарювали 
на Сіверщині у другій половині XV – на початку XVI ст. 

Обидва трактування неточно передають зміст документів 
1583 р., в одному з яких прямо йдеться про монастирські “уго-
дья в северских городех” [13, с. 196]. Однак для остаточного 
розв’язання цього питання слід залучити як раніші, так і піз-
ніші за часом документи, які стосуються данини з сіверських 
земель. Окреслений епізод мав свою передісторію і дістав по-
дальший развиток наприкінці XVI – XVII ст.

Від 1540 р. до нас дійшли дві грамоти великого князя ли-
товського і польського короля Сигізмунда I, адресовані архі-
мандриту Софронію і київському воєводі. Вони містили „до-
зволенье” на відновлення збору печерськими ченцями “за 
границей”, тобто на території Московської держави, данини, 
яка “с давных часов хоживала з украинных северских городов, 
з Стародуба и з Новагородка, к тому манастырю”; надходжен-
ня цього “стародавного доходу и пожитку манастыра Печер-
ского” припинилося з включенням Сіверщини до складу Ро-
сійської держави [2, с. 368-370; 27, с. 302-304; 16, с. 68-69]. 



365

Церковна історія

Отриманий ченцями дозвіл “по дань до Москвы посылати” 
у 1571 р., після інкорпорації Київщини Польською Короною, 
був підтверджений, на прохання печерського архімандрита 
Іларіона (Пясочинського), королем Сигізмундом-Августом [3, 
с. 157-158; 27, с. 304-305]. Очевидно, однак, що це підтверджен-
ня було суто формальним: під час Лівонської війни виплата 
данини мала припинитись; лише після закінчення воєнних 
дій постала можливість для реалізації згаданого права, що 
нею одразу й скористався архімандрит Мелетій. 

Зацитований актовий матеріал виразно свідчить, що 
в усіх цих випадках йшлося не про пожертви4, а про регу-
лярну данину з монастирських угідь; щоправда, стосовно її 
походження та характеру у джерелах ХV-ХVІ ст. немає нія-
кої інформації. Єдиний натяк на існування певного зв’язку 
між сіверськими землями й Печерським монастирем міс-
тить датована 1481 р. потвердна грамота патріарха Макси-
ма на ставропігію цьому монастирю, де його “пределами” 
названі київський Микільський Пустинський монастир і три 
“монастыры Северское земли: черниговский, бранский и 
Новгородка Сиверского” [7, с. 1-2]5. 

Проте цей документ, хоч інколи й фігурує у науковій літера-
турі як автентичний [21, с. 72, 145; 26, с. 7; 33, p. 52], є фальсифі-
катом початку 1590-х років [11, с. 254-255], що в ньому відбилися 
історичні реалії того часу – передусім, намагання печерського 
архімандрита підкорити своїй духовній владі сусідній Пустин-
ський монастир (його унаочнює королівський лист Мелетію 
Хребтовичу від 2 липня 1578 р. із забороною “без жадного права, 
над привилея и волность их, наданя и фундуши <...> монастиру 
Пустинскому надание <...> в повинность владзи и послушенства 
своего их мети” [8, с. 63-64, 73]), а також характерна для політич-
ної ментальності ХVІ ст. відмова від остаточного визнання пере-
ходу Сіверської землі під зверхність Москви і спроби офіційних 
кіл Речі Посполитої довести свої історичні права на цю терито-
рію і домогтися того, “ижьбы тот край панства господарьского 

4 Така точка зору висловлювалась, зокрема, П.Клепатським [14, с. 83]. Варта 
уваги й позиція К.Харламповича, котрий (вочевидь, введений в оману лексикою 
документів) відзначав, що Печерський монастир не тільки отримав від московських 
володарів право на збирання традиційної  данини з Новгорода-Сіверського та 
Стародуба, а й „домігся навіть більшого – певної щорічної милостині” з тих самих 
міст, наданої йому „предками Грозного” [32, c. 12]. Порівн. з аналогічним [31, c. 65] і 
дещо інакшим розумінням цього сюжету [18, c. 19, прим. 38]. 

5 Відзначимо, що брянський Свенський монастир опинився у підпорядкуванні у 
Печерського монастиря значно пізніше, у 1681-1786 рр. [30, ст.  906-908], – причому 
це сталося саме на підставі згаданої грамоти [22, с. 26].



366

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

<...> к рукам господарским пришол и так был захован, яко был за 
славное памяти короля его милости Казимера” [2, с. 337].

З’ясувати питання про сіверську данину Печерському мо-
настирю дають можливість документи XVII ст. із фондів мос-
ковського Посольського приказу. У справі про приїзд до Мо-
скви печерських ченців у 1628 р. цитується грамота сина Івана 
Грозного Федора, згідно з якою у 1586 р. цар разом із іншими 
грошовими сумами надіслав архімандриту Мелетію “50 рублев 
за оброк, что шло в Печерской монастырь с тех сел, которые 
были за монастырем в государевых в северских городех” [25, 
арк. 38, 45]. Знята тоді ж копія даної грамоти через розпоро-
шення архівної документації опинилась у складі іншої справи, 
однак і вона є приступною для дослідників [24, арк. 1-3].

Таким чином, шляхом збирання данини реалізовувалося 
право Печерського монастиря на сільські угіддя, розташова-
ні поблизу Новгорода-Сіверського й Стародуба. Можна, хоч і 
з певною обережністю, припустити, що ці землі були надані 
монастирю князями Можайськими (чий рід, до речі, фігурує 
у Печерському пом’янику [10, с. 56]) і Шем’ячичами, котрі 
протягом другої половини XV ст. володіли цими містами. 

Принаймні, ці князі відомі як донатори. Зокрема, зберегла-
ся грамота Сигізмунда І від 1509 р. на право щорічного виїзду 
до Московщини священиків церкви св. Миколи в Орші для 
збору данини з „земель бортных” у Гомелі (також захоплено-
му Росією внаслідок війни 1500-1503 рр.), що їх було надано 
церкві князем Семеном Можайським [2, с. 59-60]; у 1541 р., 
після повернення Гомельщини до складу Литовської держа-
ви, право оршанських священиків на цю медову данину було 
ще раз підтверджене Сигізмундом І [2, с. 373]. 

Князь Василь Шем’ячич на початку XVI ст. дарував бортні угід-
дя у Рильському повіті місцевим церквам Миколи Чудотворця 
і Афанасія Олександрійського [6, с. 156]. Що ж до сіл у згаданих 
вище „северских городех”, то, за браком будь-яких документів 
стосовно генези тамтешньої данини6 і навіть згадок про них у 
джерелах їхній зв’язок з Шем’ячичами і Можайськими залиша-
ється у сфері гіпотез (не слід забувати, що перші відомості про 
печерські маєтності сягають другої половини XI ст. [26, с. 4-5]).

6 Їх не було у монастирській скарбниці вже у середині ХVІ ст. В укладеному у 
1554 р. реєстрі архіву Печерського монастиря серед розмаїтих актів на його „имения” 
фігурує лише „лист господарьский дозволеный ездити до Москвы”, в якому 
безпомилково вгадується один зі згаданих вище привілеїв – виданий Сигізмундом І 
у 1540 р. дозвіл архімандриту Софронію їздити „для дани до северских замков” [11, 
приложение № 2, с. 13, 15].
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Хоч би як там було, фактом є те, що у XV ст. на Сіверщині іс-
нували земельні володіння Печерського монастиря; після вклю-
чення Сіверської землі до складу Московської держави монастир 
зберіг права на ці маєтності, котрі, таким чином, набрали інтер-
політичного характеру. Так що, як бачимо, немає підстав вірити 
автору широковідомого полемічного трактату „Про норови та-
тар, литовців і москвитян” Михалонові Литвину, котрий у сере-
дині XVI ст. стверджував, що „московський князь щорічно отри-
мує значні доходи з тих маєтностей Печерського монастиря, які 
до нього відійшли” і „не поспішає їх повернути” [17, с. 102]. Оче-
видно, у цьому фрагменті Литвин, котрий у 1540-х роках бував у 
Києві, не так дбав про справжній стан речей, як намагався під-
креслити підступність Івана IV (чи був погано поінформований). 

Важливо наголосити, що випадок із володіннями Києво-Пе-
черського монастиря не був чимось поодиноким. Це, опріч на-
веденого вище епізоду з оршанськими священиками, засвідчує 
факт звернення до царя Михайла Федоровича у 1640 р. ігумена 
київського Микільського Пустинського монастиря, який нагадав у 
своїй грамоті, що “от прежних государей царей и великих князей 
Московского великого государства в уезде Путивльском некоторые 
отчины и земли на тот святый Пустынский наш монастырь грамо-
тами печатными записаны суть, с которых за войною и посямест 
ничто не приходит обители нашей; и сего ради молим величества 
царствия твоего, пресветлый царю государю, благоизволи любо 
той отчине и земле зде к монастырю нашему Пустынскому, по 
прежних царей и государей грамотах, прилучити и чрез многие 
лета задержанья, по своей благости царской, повели отдати или 
в то место [замість цього – О.Р.] царским своим жалованьем нас, 
богомольцев своих, ущедрити” [5, с. 32].

На підтвердження своїх прав монастирем була представ-
лена “жаловалная грамота великого князя Василья Иванови-
ча 7019 [1510/1511 р. – О.Р.] году, какова дана в киевской Ни-
колской Пустынской монастырь игумену Мокарью с братьею 
на вотчинную землю в Новгородцком уезде Северском да в 
Путивльском уезде во многих местех” [5, с. 26]7. Грамота, на 

7 Цікаво, що майже водночас із отриманням цієї грамоти, у березні 1511 р., 
Микільський монастир дістав від Сигізмунда І одну службу людей у Мозирському 
повіті на знак часткової компенсації того, що „в них отошло за границу в Московщину” 
[4, с. 126]. Отже, приховавши від володаря Литви справжній стан речей, ченці 
поліпшили матеріальне забезпечення монастиря. У документі 1511 р. йшлося й 
про те, що монастир перестав отримувати медову данину з київського „ключа” – 
що також не відповідало дійсності: у колекції документів Київської археографічної 
комісії зберігся акт 1507 р. (№ 643), який зобов’язував київських воєвод щорічно 
видавати ченцям одну колоду меду. Див. також: [1, с. 72; 28, с. 157]. 
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жаль, не збереглась, але в давньому, 1673 р., описові архіву По-
сольського приказу її згадано (хоч і помилково) як “жалован-
ную грамоту великого князя Василья Ивановича Николского 
Путивльского [!] монастыря игумену Макарию з братьею на 
землю и на угодья в Путивльском уезде 7019 году” [20, с. 213]. 

Про те, що в першій половині XVI ст. монастир мав змо-
гу здійснювати збір данини зі своїх сіверських маєтностей, 
свідчить грамота Сигізмунда I київському воєводі Андрію Не-
мировичу (1528 р.), яка зберігається у фондах Інституту руко-
писів Національної бібліотеки України: “Присылали к нам 
игумен и вси старцы манастыря святого Николы с Киева, чо-
лом бьючи о том, штож которая дань здавна ходит до того 
манастыря Пустынского с Путивля и з Новагородка Сиверско-
го; ино деи тыми разы оттоль к ним присылают, хотячи им 
тую дань выдавати; нижли они без дозволенья нашого не сме-
ли по тую дань за границу там посылати и били нам чолом, 
абыхмо им того дозволили. А про то абы твоя милость по тую 
дань к Путивлю и к Новугородку Сиверскому им посылати не 
заборонял” [19, арк. 186].

Утім, наприкінці XVI ст., за часів царя Федора Іоанновича, 
монастирю було відмовлено у праві на “вотчинную землю, что 
была вотчинная земля за тем Николским монастырем в Путив-
ле и в Новегородке” [5, с. 26]. Можливо, тоді ж втратив свої сі-
верські маєтності й Печерський монастир (принаймні, їх немає 
у реєстрі його земельних володінь, укладеному в 1593 р. [7, с. 
386-388]). Очевидно, з 1586 р. цей монастир почав отримува-
ти “за оброк” регулярну царську субсидію: виданою того року 
грамотою гарантувався безперешкодний проїзд печерських 
ченців до Москви за “милостынею” у 1588 р. [24, арк. 4-5]. Це й 
створило прецедент, на підставі якого монастир наполягав на 
своїх правах на цю, компенсаційну за своєю природою, “ми-
лостиню” у другій чверті XVII ст., коли Сіверщина, де були мо-
настирські села, опинилась у складі Речі Посполитої. 

Таким чином, ходіння київських ченців до Московщини у 
XVII ст. спиралися на традицію попередніх часів, коли там-
тешні правителі виділяли належну їм сіверську данину – й 
це, безумовно, зміцнювало позиції Москви у середовищі пра-
вославного духовенства. Фактом є й те, що після включення 
Сіверщини до складу Росії її правлячі кола стояли на захисті 
майнових і фінансових інтересів „закордонних” монастирів і 
церков, які мали земельну власність на захопленій Москвою 
території. Ці факти слід враховувати при оцінці дій київсько-
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го духовенства, яке в пост-берестейський період опинилось у 
непростій ситуації вибору соціополітичних орієнтирів. 
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Актуальність і стан роз-
робки проблеми.

Роки 1957-1964 можна вва-
жати другим періодом, після 
30-х років, посиленого насту-
пу влади на Церкву. Насиль-
но ліквідовується значна кіль-
кість церковно-релігійних 
установ – парафій, монасти-
рів, семінарій. З особливим  
цинізмом влада насту3пала на 
віру сільського населення. У 
партійно-радянській  пресі ін-
формація про закриття сілких 
храмів та перетворення їх або 
в зерносклади, або в осередки 
культурного проведення віль-
ного часу молоддю (будинки 
культури) подавалися так, ні-
бито це здійснювалося на про-
хання самих мешканців сіл. 

На жаль, цей період у науко-
вій літературі описаний най-
менше. Багато матеріалів на цю 
тему у місцевих архівах все ще 
чекають свого дослідника.

Завдання статті – на осно-
ві архівних матеріалів та за-
писаних автором спогадів 
очевидців відтворити реаль-
ні події в українських селах, 
пов’язані з виконанням на-
станов провідників комуно-
більшовицької влади щодо 

Микола ТИМОШИК

ЗАКРИТТЯ КОМУНО-БІЛЬШОВИЦЬКОЮ ВЛАДОЮ 
ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛАХ

НА ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.: 
НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА ДАНИНА НІЖИНСЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На основі аналізу архівних матеріа-
лів колишніх спецфондів, публікацій 
місцевої преси та записаних авто-
ром спогадів сільських старожилів 
відтворюються події, пов’язані із за-
криттям в українських селах Лівобе-
режної України православних храмів 
з метою перетворення їх у сільські 
будинки культури або в складські 
приміщення. 
Йдеться про реалізацію розробленого 
Москвою єдиного сценарію, що перед-
бачав кілька попередніх формальних 
заходів: сход села з підготовленими 
наперед виступами партійних ак-
тивістів про шкідливість для селян 
релігії; публікація в пресі про такий 
сход; рішення сільради; подання під-
готовленого документа із села в ра-
йон, а звідти – в область. 
Описані також, за живими переказа-
ми очевидців, чотири історії безпо-
середніх учасників тих драматичних 
подій: історія чоловіка, який знімав 
хреста із центрального купола Да-
нинського Свято-Троїцького храму; 
історія колишнього настоятеля хра-
му отця Григорія; історія іконописця-
самоука.
Ключові слова: Компартія і релігій-
не питання, закриття церков, сход 
села, сільрада, антиминс, ікони, Дани-
на, Свято-Троїцький храм 

_____

Mykola TYMOSHYK

CLOSURE OF ORTHODOX CHURCHES  
IN UKRAINIAN VILLAGES BY 
THE COMMUNO-BILSHOVITIAN 
AUTHORITY AT THE BEGINNING OF 



372

VІІ Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

закриття картину закриття  
православних храмів в укра-
їнських селах. 

Виклад основного мате-
ріалу.

Упродовж 30-х років біль-
шовицька партія набула 
досвіду в питаннях звужен-
ня сфери впливу церкви на 
духовне життя радянських 
громадян.  У найголовніших 
осередках місцевих громад 
(сільських радах, колгоспах, 
школах) були розставлені 
надійні кадри. Це зазвичай 
приручені різними матері-
альними й моральними за-
охоченнями партійні та ком-
сомольські активісти, які за 
кличем рідної партії готові 
були не на словах, а на ділі ви-
конати будь-які її нові розпо-
рядження. Адже всі тоді були 
перейняті ідеєю будівництва 
щасливого комуністичного 
майбуття. Могутня партійна 
пропаганда через розвине-
ну мережу преси і радіо зде-
більшого результативно до-
носила цю ідею до свідомості 
мільйонів трудящих мас.  

Драматичні події довкола 
закриття православних храмів 

у селах Чернігівського краю розгорталися за єдиним сценарієм, 
написаним у високих партійних кабінетах. Сценарій цей перед-
бачав кілька простих кроків: сход села з підготовленими наперед 
виступами кількох активістів, які б на основі крилатої на той час 
ленінської фрази про «релігію, як опіум народу» піддали гострій 
критиці місцевих релігійників; рішення сільради; подання  під-
готовленого документа на район. Там із цим не зволікали, бо 
мали спущений згори план, який будь-що слід було виконати, 
але із збереженням усіх видимих формальностей. 

THE 60S OF THE 20TH CENTURY: 
ON THE MATERIALS OF DANYNA 
VILLAGE  (NIZHYN DISTRICT, 
CHERNIHIV REGION
Events related to the closure of Orthodox 
churches in Ukrainian villages of the Left 
Bank of Ukraine in order to transform 
them into rural houses of culture or in 
warehouses are being restored on the 
basis of the analysis of archival materials 
of former special funds, publications of 
the local press and memoirs of rural old-
timers written by the author. 
The article is about realization of the 
only scenario developed by Moscow, 
which provided several preliminary 
formal measures: a village meeting with 
prepared statements of party activists 
about the harm of religion to peasants; 
publication about such a move in the 
press; the decision of the village council; 
submission of the prepared document 
from the village to the district, and from 
there to the region.
Four stories of the direct participants 
in those dramatic events are also 
described according to live testimonies 
of eyewitnesses: the story of a man who 
took off the cross from the central dome 
of the Danyna Holy Trinity Church; the 
story of Father Gregory, the former 
rector of the temple; the story of the self-
made icon painter.
Keywords: the Communist Party and 
the religious issue, the closure of the 
churches, the village meeting, the village 
council, antymyns (portable throne), 
icons, Danyna, the Holy Trinity Church 
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Порушити цей сценарій могли хіба що кілька сміливих, від-
важних, патріотичних і авторитетних у громаді особистостей, 
здатних розворушити серця зневірених односельців, згуртувати 
їх напередодні чергового наступу влади на святая-святих – віру 
пращурів і уречевлену ними на свої щедрі пожертви в центрі 
села святиню – диво-храм.  Як показав передвоєнний досвід, ця 
віра й пов’язані з нею народні традиції на початку не піддавали-
ся навіть  здійснюваній партією масованій спробі витравити її зі 
свідомості кожного. Не піддавалася, бо генетично переходила з 
покоління в покоління: від дідів – батькам, а від батьків – дітям. 

На таких сміливців в українських селах на початок 60-хроків 
ХХ століття майже не знаходилося. Від таких села були зачище-
ні ще в 20-30-х роках.   

Сходи селян щодо закриття комуно-більшовицькою владою 
церков  готувалися не на порожньому місці. Цьому передували 
кілька пропагандистських кампаній, які почалися від середини 
50-х років.  Серед найбільш поширених – публічна компроме-
тація релігійних свят, заборона брати участь у них учителям, 
школярам, сільським активістам. Для цього напередодні знако-
вих дат православного календаря, таких як Свят-Вечора, Старо-
го Нового Року, Великодня, Проводів, Трійці, Покорови та ін-
ших, влаштовувалися чергування активістів, які фіксували чин 
їх відзначення в кожному населеному пункті, виявляли коло 
учасників. Далі з ними проводилася відповідна робота.  

Втім, це діяло здебільшого на тих, хто був, як казали в селі, 
«при членських білетах». Владі ж потрібно було більше впли-
вати на маси. Тому спробували це зробити через загальні збо-
ри колгоспників. Про одні з таких зборів маємо вельми красно-
мовну інформацію.

17 червня 1959 року, згідно зі вказівкою Лосинівського рай-
кому партії, в селі Даніно (так тоді офіційно наливалася старо-
винна Данина) відбулися загальні збори колгоспників колгос-
пу «Дружба». Це була нова назва сільгоспартілі, куди щойно 
об’єднали три ще довоєнні колгоспи – ім. Шевченка, ім. Пе-
тровського та ім. Ворошилова. Збори ці задумані були  від по-
чатку як показові. Отож, із відповідною постановою, яка мала 
бути опублікована в районній газеті. 

Для показових зборів Данину обрали не випадково. Село 
віддавна славилося в окрузі не лише найбільшою і найкращою 
церквою, а й тим, що упродовж десятиліть у дорадянську добу 
було центром одного з духовних округів Ніжинського повіту, а 
отже, осередком високодуховним і особливо побожним. Цьо-
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му задавненому «пережитку» якраз і напосілося  районне парт-
керівництво скрутити голову. 

Про вислід заздалегідь спланованого заходу читаємо в ма-
теріалі, вміщеному на першій шпальті лосинівської районної 
газети «Жовтнева Зоря»:  

«На протязі року в с. Даніно святкувалося кілька храмів, ви-
гаданих попами та їх посіпаками. 

Ми, колгоспники, глибоко усвідомлюємо, що ці релігій-
ні свята-гульбища приносять велику шкоду. Вони заважають 
проведенню господарських робіт у гарячу пору, призводять до 
каліцтва людей у п’яних диких бійках, приносять багатьом гро-
мадянам розлад у сімейному житті. Ми не пам’ятаємо жодно-
го храмового дня в селі, щоб він пройшов без горя і плачу.

Храми потрібні лише церковникам, духовенству, щоб поши-
рювати релігійні забобони, щоб наживатись за рахунок вірую-
чих. Релігійні свята – не наші свята. Ми не віримо в них» [1].   

Уже з перших рядків цього тексту можна легко встановити, 
що такими словами селяни в селі не говорили. Тут відчуваєть-
ся рука якогось досвідченого  райкомівського працівника, який 
звично жонглює ідеологічними штампами. Часом переходить 
на лайку, як, скажімо ось у цьому пасажі: «попи та їх посіпа-
ки». Під посіпаками, очевидно, слід бачити членів церковних 
рад, паламарів і дяків, яких віддавна громада обирала з числа 
найдостойніших, найграмотніших. Зрозуміло, що ця частина 
тексту явно списана з тодішніх передовиць місцевих газет, які 
в ту пору нерідко «грішили» подібною ідеологічною половою.  

Ще більш промовистою є друга, постановочна, частина цього 
матеріалу, в якій ідеться про рішення данинських колгоспників: 

«Ми, колгоспники с. Даніно, на своїх зборах одностайно ухва-
лили не святкувати храмів. (Тут і далі – виділення редакції. – 
М. Т.). Ось чому 22 червня храму, що носить назву «троїцько-
го», у нас не буде. В цей день ми будемо всі дружно працювати 
на колгоспному полі. Ми просимо всіх людей навколишніх сіл 
і не подумати приходити до нас 22 червня на храм, бо ми не 
будемо його святкувати.

Збори колгоспників просять райредакцію опублікувати цю 
постанову в газеті, щоб ніхто із жителів інших сіл не збирався 
сюди, щоб всі знали: в с. Даніно храму не буде.  

Загальні збори колгоспників  закликають усіх хліборобів на-
шого району і в себе ніколи не святкувати храмів» [2]. 

Текст цей справді фальшивий. Він ображав релігійні почуття 
віруючих, сіяв у сільських громадах чвари, недовіру, розчару-
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вання й злостивість до влади. Редакція районної газети, того не 
бажаючи,  виставили на посміховисько усього району «раптом 
прозрілих» данинців, які самочинно вирішили «відмінити» ре-
лігійні свята, ще й закликали до цього всіх у районі.    

І насамкінець, «достойною» підверсткою до такого матері-
алу є набране іншим шрифтом слово від редакції: «Релігія – 
дурман народу. Трудящим країни Рад, які під керівництвом 
Комуністичної партії борються за прекрасне життя на землі, 
не потрібна омана релігії, її пусті, шкідливі казки». Отож, нова 
кампанія дискредитації церкви була розпочата. Тепер дійшла 
черга до закриття храмів. 

Сход мешканців Данини «по церкві» був оголошений на 5 
січня 1961 року. Призначення цього важливого заходу, яке за-
чіпало інтереси старого й малого, саме на цю дату видається 
нині не випадковим. Адже за добу випадав Свят-Вечір – від 
прадавніх пір найбільш пошановане в українців свято наро-
дження спасителя людства Ісуса Христа, день боротьби світла 
з мороком, правди з кривдою. Не інакше, як це було зроблене 
спеціально. Адже йшлося не про сівбу чи збір урожаю, з чим 
не можна було гаятися. Тут владі важливо було чим скоріше 
розрізати пуповину, що тримала народ із однією зі світлих сто-
рінок свого минулого.

За спогадами старожилів села, сход той був коротким і мовчаз-
ним. З-поміж «народу» таки не знайшлося Іуди, який би від іме-
ні громади відважився при всіх сказати, що церква комусь у селі 
раптом стала заважати. Його роль виконав тодішній голова сіль-
ради та представник районної влади. Саме ці двоє й виступили 
з аргументами, які пізніше візьмуть за основу автори постанови 
Лосинівського райвиконкому про закриття церкви в Данині:    

- до війни і у війну церква в селі не існувала, але люди вижи-
ли й без неї;

- церковні служби, через близькість церкви до школи та ме-
дамбулаторії, негативно впливають на виховання школярів та  
проведення медичної роботи роботи серед хворих;

- служителі церкви проводять відкриту пропаганду релігії се-
ред дітей, вселяють дітям недовіру до піонерських галстуків, за-
прошують школярів під час канікул прийняти релігійні обряди;

- церква стимулює жебрацтво, посилаючи пристарілих жі-
нок збирати «дань» для своїх потреб;

- зібрані пожертви використовуються не на церкву, а на вла-
штування випивок, про що неодноразово критикувала попів 
обласна та районна преса;
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- церва в селі стала  найстрашнішим розсадником бандитиз-
му (тут згадали про її «вихованця» дяка Максименка, якого в 
1953 році нібито за грабіж, убивство та інші протизаконні дії 
засудило до в’язниці на 25 років);

- через не підтримку церкви населення села її притч знахо-
диться на межі розпаду;  

- приміщення церкви слід переобладнати під сільський 
клуб; старий, дореволюційний,  ось-ось розвалиться і молоді 
ніде буде влаштовувати дозвілля.

У постанові Лосинівської районної Ради Чернігівської облас-
ті від 20 квітня 1961 року про закриття церкви в селі Данина 
аргументи були такими:

«Приміщення церкви знаходиться в центрі села, в 10 метрах 
від середньої школи, в 7-ми –  від сільського клубу, в 20 метрах 
від стаціонарної медамбулаторії. Це негативно впливає на ви-
ховання дітей,  проведення медичної роботи серед хворих. Під 
час відправлення релігійних обрядів учнів відвертає церков-
ний спів та дзвони, внаслідок цього низька дисципліна під час 
уроків та успішність учнів. Служителі церкви  вселяють дітям 
недовір’я до піонерських галстуків, запрошують їх під час кані-
кул прийняти релігійні  обряди»  [3]. 

За свідченням очевидців, ніхто з данинців, які мовчазно стоя-
ли в сильний мороз  того січневого дня 1961 року на колишньо-
му церковному майдані, в ті аргументи не повірив. Бо всі вони, 
від першого й до останнього пункту, були фальшивими.

Спростувати їх просто й нині, оперуючи архівними даними. 
Неправдою є те, що церква до й під час війни не існувала. Від 

1922 року тут, як відомо,  активно діяла громада  Української 
Автокефальної Православної Церкви. Служби Божі правилися 
в ній по 1930 рік. У роки війни, в час німецької окупації, храм 
також був діючим і також українським. Неправдивою також 
була теза про заважання церковних дзвонів навчанню школя-
рів. Зазвичай служби Божі відбувалися в храмі в недільні дні, 
коли школа мала вихідний.

Тезу про те, що притч – на грані розпаду, спростовує довідка 
служби  Уповноваженого Ради Міністрів у справах російської 
православної церкви при Раді Міністрів  СРСР по Чернігівській 
області за 1961 рік про стан релігійної активності в Данині. 
Ось витяг із неї: «Релігійна община активна й відносно міцна. 
Річний дохід її за 1961 рік, за даними єпархії, склав  2000 руб. 
Відвідуваність  церковних служб у звичайні недільні дні – 20-30 
чол.,  у великі святкові – до 100 чол. [4] 
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Судової справи на дяка-злочинця Максименна в архіві не ви-
явлено. Якщо й був такий суд, то, зважаючи на рік події – 1953, 
немає певності, що справа не була сфальшованою. Всі інші ар-
гументи на користь закриття церкви не витримують критики.

Однак насправді ніхто з учасників сходу тих аргументів не 
спростовував чи, тим більше, не критикував. Усі мовчки по-
слухали і мовчки розійшлися по домівках. Селяни поступово 
стали розуміти, що їх у чергове ошукано, обдурено, зневажено. 
Треба було щось робити. За кілька днів із десяток найактивні-
ших прихожан церкви, розділившись по двоє-троє, стали хо-
дити від хати до хати різними вулицями села із одним запитан-
ням господарям: чи згодні данинці «скинутися» на клуб із своїх 
кровно зароблених? Пропонувалося по 10 рублів від сім’ї. Не 
знайшлося в селі ані одного, який би був проти. Якщо враху-
вати, що на той час у селі було до 700 дворів, то на нові, щойно 
після грошової реформи 1961 року, гроші назбирувалася вели-
ка сума  – 7000 рублів. Виходило, що сама  громада й церкву 
хотіла зберегти і клуб звести своїм коштом. 

Цінною громадською ініціативою влада грубо зневажила. На 
засіданні сільвиконкому 31 березня 1961 року щодо долі цер-
ковного приміщення площею майже 250 квадратних метрів, 
яке релігійна громада займала від 1883 року,  всупереч здоро-
вому глузду,  одноголосно була прийнята резолюція: із церкви 
зробити клуб, оскільки діючий, старий дореволюційний, зна-
ходиться в аварійному стані. Відповідне рішення сільради було 
скоро передане до районного керівництва. 

Лосинівський райвиконком 20 квітня того ж року приймає 
рішення за №308 «Про підняття  клопотання перед облвикон-
комом про зняття з реєстрації церкви в с. Даніно». 

Рішення складалося з двох пунктів: «1.Просити виконком Чер-
нігівської обласної ради зняти з реєстрації общину Данинської 
церкви. Все майно передати Шатурській  церкві, яка знаходиться 
за два кілометри від с. Даніно. 2. Приміщення церкви використа-
ти під Будинок культури с. Даніно, оскільки старий клуб знахо-
диться в аварійному стані. Рішення це підписали голова виконко-
му Лосинівської райради Ілляшенко, секретар Клівець [5]. 

Виконком Чернігівської обласної ради депутатів трудящих 
своїм рішенням від 30 червня 1961, № 560, підтримав клопотан-
ня і просив Раду у справах російської православної церкви при 
Раді Міністрів СРСР погодитися з таким рішенням.

Історія із закриттям Данинського Свято-Троїцького храму 
мала несподіваний вислід. Чернігівський обком партії на своє-
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му засіданні у серпні 1961 року звільняє з роботи голову Лоси-
нівської районної ради депутатів трудящих Ілляшенка Василя 
Григоровича. Як записано в постанові, «за порушення радян-
ського законодавства» [6]. 

Тут слід наголосити, що в повоєнні роки партійно-радян-
ська бюрократична система прагнула працювати як злаго-
джений механізм – нічого в ньому не мало виконуватися са-
мочинно, з власної ініціативи. У коротшому чи довшому 
ланцюгу усіляких пропозицій, погоджень, рішень і постанов з 
того чи того питання мав бути свій порядок. Та ось тут він був 
порушений. Керівництво Лосинівського району знало про 
прийняття обласною владою позитивного рішення на пропо-
зицію з Лосинівки закрити церкву в Данині. Однак воно зігно-
рувало пунктом, у якому йшлося про погодження цього пи-
тання з обласним представництвом Ради у справах російської 
православної церкви при Раді Міністрів СРСР. Йшлося про 
річ формальну: з тієї Ради десь за місяць все одно прийшла б 
позитивна відповідь на те звернення. Однак саме такою фор-
мальністю  керівник Лосинівського району зігнорував. Він 
вирішив піти   попереду оглоблів кінського воза: не маючи 
на руках офіційної відповіді з Чернігова, дає вказівку голові 
Данинської сільради церкву починати руйнувати церкву з по-
дальшим переобладнанням її під клуб. У висновку Уповнова-
женої Ради у справа релігій товаришки Коробко так і зазна-
чається: «Не дочекавшись санкції Ради, районне керівництво 
звільнило 25 липня церковне приміщення від культового май-
на (антиминс виніс із церкви священик Калюжний) й відразу 
ж приступило до переобладнання під будинок культури, чим 
порушило радянське законодавство» [7]. 

На жаль, цей висновок готувався після того, як у Данині 
ударними темпами вже звалили всі п’ять куполів і дзвіницю 
Свято-Троїцького храму. Тому давати «задній хід» було вже 
пізно. Ось як влада вийшла із нею ж створеної конфузної ситу-
ації: «У зв’язку з тим, що винні незаконного закриття церкви в 
Даніно покарані  й беручи до уваги, що в колишньому церков-
ному приміщенні с. Даніно з 1 листопада 1961 р. вже існує бу-
динок культури, вважаю за необхідне погодитися з рішенням 
Лосинівського райвиконкому  про закриття  церкви в с. Даніно, 
а релігійній общині надати право оренди іншого приміщення 
в приватному секторі» [8]. 

Вище  описана офіційна версія подій у селі, зафіксованих у 
архівних документах. А як реагували на них віруючі, колгосп-
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ники, інтелігенція, керівники села? Скористаємося  спогадами 
самих селян.

Настоятелем Данинського Свято-Троїцького храму на той час 
був отець Григорій Калюжний. До висвячення в сан священика 
працював по селах теслярем, мав восьмеро дітей. Коли в храмі 
з’явилася вакансія дяка, його послали за рекомендацією ніжин-
ського благочинного на короткі богословські курси в Прилуки. 

На початку липня отця Григорія викликали до райвиконко-
му. Там показали рішення сільського сходу та сільради й запро-
понували в день закриття церкви добровільно винести звідти 
антиминс. Йшлося про найголовнішу святиню кожного храму, 
яка видається з благословення єпархіального єпископа із заши-
тими до неї часточками мощів  котрогось із святих. Навіть без-
божна влада тоді рахувалася із такою деталлю, розуміючи, що 
до моменту знаходження  цього своєрідного «паспорта» храму 
нічого з ним не можна робити.

Селом ходили перекази про те, як вели себе на «килимі» у 
районного начальства два священики сусідніх храмів – Штур-
ського Свято-Михайлівського отець Степан Сірик (також да-
нинець) і Данинського Свято-Троїцького Григорій Калюжний. 
Це, зокрема, стверджує Галина Лисенко. Данинський батюшка  
сприйняв ту інформацію мовчки і дав згоду  антиминс винести. 
А от із шатурським розмова була довгою й на високих тонах. 
Його залякували і Сибіром, і позбавленням сану, і труднощами 
з освітою дітей. А він все стояв на своєму: «Ні! Не ви мене наста-
новляли служити Богові! І Сибіру Вашого не боюся! Ви можете 
зробити зі мною, що захочете. Але проти Бога Я не піду! Це – 
великий гріх! Такого я ні за що не вчиню!»

Реальність виявилася промовистою: в Шатурі храм висто-
яв, бо до святого місця за Царськими Воротами, де зберігався 
Антиминс, ніхто без батюшки не відважився підійти. Ікони 
тоді вивезли. Церкву в зерносклад перетворили. Але ніхто не 
знімав хрестів, не нівечив куполів. Стояв собі храм одиноко 
десятиліттями, чекав свого слушного часу. На висоті тоді вия-
вився не лише шатурський батюшка, а й усі його прихожани. 
Коли довідалися, для чого викликали настоятеля до райцен-
тру, організували біля храму цілодобове чергування із числа 
чи не всього чоловічого населення села. Та все ж спланована 
владою акція пограбування Свято-Михайлівської обителі по-
радянському таки відбулася. 

У шатурській легенді (в переказі сучасним настоятелем хра-
му отцем Василем) про цю подію оповідається таке. У той день 
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правління колгоспу закликало всіх шатурян на поле – почи-
налися жнива. А перед обідом дві вантажні машини раптово 
під’їхали до церкви й кілька прибульців, що зіскочили з кузовів, 
швидко стали виносити і вантажити усе церковне начиння. Тим 
небагатьом, хто зміг прибігти з поля, приїжджий начальник 
сказав московською мовою, що ікони перевозять до Ніжина, в 
музей. Але шофери отримали перед тим наказ доправити все 
те начиння за лосинівську лісосмугу, там вивантажити й підпа-
лити. Та чоловіки не відважилися так вчинити й скермували свої 
«полуторки» на Безуглівку – тамтешню церкву не закривали.   

Не так вийшло в Данині. Після того, як сільрада відмовилася 
від добровільної складчини на клуб із кожного двору, всі в селі 
зрозуміли, що церкву будуть «валити». Тодішнє сільське на-
чальство  напередодні завбачливо «опрацювало» перевірених 
комуністів – передовиків сільськогосподарського виробництва 
та надто активних комсомольців. Їм належало прийти рано-
вранці до церкви виконувати важливу місію – знімати зі стін 
собору ікони, інше начиння та вантажити на машини.

Кількаразове опитування не одного десятка малоговірких 
нині в цій темі данинців, свідків тодішніх подій «на майдані, 
коло церкви», дало змогу з достовірною точністю відтворити 
окремі картинки того драматичного  дня – 26 липня 1961 року.  

Від ранку туди стікалося все більше людей. Що там було? 
Крики, плачі, заклинання і голосіння (це з жіночих рядів) і на-
віть бійка (з чоловічого  оточення). То з одного, то з іншого боків  
роздиралися із чиїхось грудей вигуки розпуки: «Не чіпайте хра-
му – не ви його строїли!», «Христопродавці!», «Бог Вас накаже!»

Майдан враз притих і на мить занімів у ту мить, коли біля 
високих храмових сходів з’явився отець Григорій. Багато хто 
ще надівся, що їхній панотець відмовиться виконувати мер-
зенну волю влади, нізащо не увійде до храму того дня. Та він 
навіть не зупинився, не оглянувся на натовп. З похиленою го-
ловою став підніматися  сходами, немов на свою Голгофу. Ма-
лодушною і зрадливою виявилася та Голгофа для тодішнього 
настоятеля храму… 

За якихось пару хвилин він вийшов із храму. В руках тримав 
розгорнутим те, що враз обпекло душі багатьох данинців. «Все, 
нашій церкві кінець», – вигукнув хтось із натовпу. І тут же сколо-
чений нашвидкуруч владою загін сільських безбожників, охоро-
нюваний районною міліцією, приступив до своєї роботи…

По обіді завантажені іконами та іншим церковним майном 
машини спрямували по шатурському шляху до обійстя отця 
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Григорія. Для цього знову були залучені сільські комуністи. 
Поспішали. Заносили все з машин до двору і складали прямо 
на землю – ікону на іконі.            

Посередині двору сидів на табуретці отець Григорій – білий, 
як крейда. Через сусідів просив передавати людям, нехай при-
ходять розбирати образи по домівках. «Як оновиться церква, – 
казав, – тоді  повернете їх знову до храму».

Подаю фрагменти спогадів мешканців Данини, записи яких 
залишаються в архіві автора [9]: 

Подолянко (Риндя) Катерина Василівна, 1935 року народження:
« Я забрала тоді найбільшу ікону – «Святе сімейство». Све-

крусі припали до душі дві – «Іван Хреститель» та «Божа мати й 
Іван Хреститель». Пізніше вона всім, хто приходив  у хату, роз-
казувала про того Івана Хрестителя, який казав  Ісусу Христу: 
«Тебе повісять на Хресті, а мені голову відсічуть – за віру». Коли 
в 1991 році  церкву відкрили, я загорнула ті ікони у материн 
рушник, і понесла назад».

 Лисенко (Хоменко)  Ганна Федорівна, 1940 року народження:
«Моя свекруха взяла «Теплого Олексія». Нам не хотілося роз-

ставатися з  цією іконою, але коли відривали церкву в Шатурі, 
віднесла туди, бо там теж були голі стіни. Я ж шатурянка.  

Ярина (Калюжна) Парасковія Василівна, 1949 року народження:
«Я хотіла мати «Святу Трійцю». Та баба Федорка випереди-

ла. А інша баба – Максимущиха (Дворська Марія) взяла тоді на 
руки їх стільки, скільки могла донести до Шинкової. Поряту-
вала вона й зберегла і «Святого Серафима», і «Тайну вечерю» з 
Іудою, і ще якісь образи.

Другого дня звільнену від рушників, підсвічників, хоругв, ін-
шого освяченого начиння церкву чекала друга наруга. Оскіль-
ки сільська влада постановила відзначати тодішнє головне дер-
жавне свято 7-8 листопада – чергову, 54-ту, річницю так званої 
жовтневої революції – вже в новому клубі,  руйнувати дзвіницю 
і надхрамові куполи вирішила не гаючись. 

Розбирати церкву сільська назбирали шістьох добровольців 
із навколишніх сіл. Із данців ніхто не погодився.

Ніхто не знає в селі, куди поділися більше ніж півтора де-
сятка різних за величиною старовинних церковних дзвонів. 
Про один дзвін Тетяна Андріївна Мозгова стверджує, що за-
лишився в Данині навічно: «Як падав, той, що найбільший, 
що головним був на дзвіниці, то так і увійшов у землю перед 
церквою – ніхто його вже ніколи не відкопає…». І цей факт 
відтоді став уже данинською легендою. 
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Дане районному начальству у липні слово сільська влада до-
тримала: перероблений із  церкви клуб, що нагадував тепер 
величезний  приземкуватий сарай хрестоподібної форми, в 
урочистій обстановці відкрили достроково, за тиждень до свята 
«великого жовтня»,  – 1 листопада 1961 року.          

Драматично склалися долі тих, хто більш ніж півстоліття 
тому був причетний до закриття, а згодом і руйнування данин-
ської церкви. Тут коротко – про три історії, записані від сілких 
старожилів. 

Історія чоловіка, який знімав хреста – центрального купола храму. 
Наприкінці 60-х Марія Гнатівна Коваль відвідувала в ста-

ціонарі Ніжинської  районної  лікарні родича.  У палаті з да-
нинцем лежав один із тих найнятих чужих чоловіків, який 
розкидав куполи. Він виявився тим, хто першим «під небом» 
зачепив на мотузку хрест центрального купола. Марія Гнатівна 
його впізнала відразу. І він її. Адже це вона, донька тодішнього 
церковного старости Ігната Єрофійовича Коваля, несамовито 
кричала в ту мить: «Злізай, сучий сину, поки не пізно! Побійся 
кари Божої!». А він у відповідь їй – так само несамовито: «Ваше 
не поможе!». Ні імені, ні прізвища того чоловіка Марія Гнатів-
на не згадала, але пам’ятає, як він каявся перед нею тоді в лі-
карні. Казав, що був дурним, а тепер знає, що Бог є. Признався, 
що лежачий уже три роки – відняло ногу і руку. Помер він не-
забаром, так і не дочекавшись виписки додому.   

Історія колишнього настоятеля храму отця Григорія.
Про долю отця Григорія довідався зі слів його доньки Кугут 

(Калюжної) Ганни Григорівни, 1930 року народження. Колиш-
ній настоятель храму ніколи не нарікав на здоров’я. У молодос-
ті, бувало, два мішки із зерном візьме одразу на плечі, як по-
душки, та й несе до комори. Однак після того тривожного літа 
став помітно здавати. Місця собі не знаходив – часто закривався 
в себе в кімнаті і безперестанку молився. Через рік опісля сіль-
ської драми ішов він пішки із сусіднього Шлях Ілліча – відбував 
якусь требу в колишніх данинських переселенців. Його пере-
стріли під хутором Гакішки троє й  стали бити. Додому отець 
Григорій дійшов сам – весь у крові. І зліг. Назовсім. Промучився 
він після того ще тиждень. За день до смерті обклався довкола 
себе хрестами – всіма, що були в домі. «А ще попросив холод-
ної водички з колодязя…, – згадує дочка Ганна Григорівна, –  А 
я йому дала привареної. Тепер картаю себе, що не так виконала 
його останню волю…». Донька була при смерті свого батька. 
Коли востаннє пробувала довідатися, хто це зробив з ним таке, 
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отець Григорій відповів тихо і спокійно: «Я їх знаю… Наші… 
Але не називатиму…, бо поміж дітьми буде злоба… Бог скаже 
все…». То були останні його слова. 

Історія іконописця-самоука
Усі ікони Свято-Троїцького храму в Данині повоєнної пори 

були не схожими на ікони в інших сільських храмах. Малював 
їх не спеціально навчений, перевірений і благословлений церк-
вою іконописець, а  самоук із цього ж села Трифон Якович Ка-
люжний. Ні освіти, ні практики бодай якоїсь цей чоловік доти 
не мав. Але мав на своєму житейському віку такі випробування 
долі, витримати які був здатен не кожен. Це до невпізнання змі-
нило його самого і саме в такий спосіб – через малярство святих 
образів – навернули до церкви. 

Трифон Калюжний наприкінці рано одружився. Коли на-
прикінці 30-х років ішов до армії, вже мав двох синів. А коли 
відбув строкову службу та добрався до свого села, не застав на 
дворищі нікого – усіх покосив тиф. Незабаром привів до хати 
другу дружину – із Шлях Ілліча. Діждався від неї сина, поча-
лася війна. Воював недовго – потрапив до полону, працював у 
старовинному маєтку німецького бауера. За гарну роботу його 
й відпустили в ще окуповану німцями Данину. І вдруге – фатум 
долі: вдома його також  ніхто вже не чекав. Із шести бомб, які 
німці скинули 1941 року на село, одна розірвалася у його дво-
рі – молоду дружину й півторарічного синочка вбило відразу. 
І тоді Трифон прийшов до церкви. Коли на початку пробував 
перемальовувати якісь ікони, сам не йняв віри – так гарно це в 
нього виходило. Казали в селі, що то йому таке знамення від 
Бога послано.  Втретє він стає у своїй церкві під вінець і третя 
дружина  народжує йому ще трьох синів – доля ніби як повер-
тає тих, які волею Бога були в нього забрані…

Мальовані Трифоном Калюжним ікони перебули у «вигнан-
ні» з рідного храму рівно 30 літ. Влітку 1991 року, за наполя-
ганням знову посталої церковної громади, влада змушена була 
звільнити церковне приміщення від клубного майна. Поране-
ний Свято-Троїцький храм знову відчинив двері для вірних [10]. 

Висновки
26 липня 1961 року можна вважати чорним днем в історії 

села Данини, зокрема, історії її Свято-Троїцького храму – рід-
кісного й донині на цілу Україну шедевру сільського сакраль-
ного зодчества, що мав п’ять куполів, три храмові притвори й 
за площею вражав усіх, хто туди потрапляв уперше: в ньому 
могли вміститися понад тисячу душ.  
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Того дня цей храм зрадили всі: настоятель і церковна рада, ак-
тивні  прихожани і «віруючі» лиш на Паску та Різдво, колгоспни-
ки й інтелігенція,   молоді й старі. Вони зрадили не лише храм, як 
символ віри й духу довго невпокорюваного більшовицькою вла-
дою села. Зрадили  передусім пам’ять тих, хто втілив у 80-х роках 
позаминулого століття мрію про пятикупоьний храм у селі. 

Знехтували тодішні данинці й пам’яттю тих своїх десяти смі-
ливих і мужніх земляків, хто в тому страшному 1938 році при-
йняв від «тройки»  енкаведистів мученицьку смерть. Вони, ті ві-
сім ще молодих і дужих чоловіків, свідомо пішли на смерть не за 
участь у якійсь там ефемерній антирадянській націоналістичній 
організації, а всього лиш за те, що після розвалу Російської ім-
перії в період піднесення хвилі національного відродження пе-
реконали громаду свого села полишити омофор московського 
патріарха й ствердити в Данині осередок своєї, Української 
Автокефальної Православної Церкви. Вона тоді відроджувалася 
на всіх захоплених більшовиками українських землях. 

Тоді, у 20-х, ця церква, українська за духом і сутністю, відро-
дилася і в Данині – завдяки небайдужості, сміливості й патріо-
тизму кращих представників її громади. Через сорок років, на 
початку 60-х, ці представники (кращі чи гірші?) знекровленої, 
заляканої, збайдужілої й роз’єднаної данинської громади без-
думно повторять крок Іуди-христопродавця…  

1. В селі Даніно храму не буде!: Постанова загальних зборів колгоспників 
сільгоспартілі «Дружба с. Даніно від 17 червня 1559 року» // Жовтнева 
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Існує думка, що збагнути 
унікальність української істо-
рико-культурної спадщини 
можна лише вивчаючи жит-
тєвий шлях та творчий до-
робок її творців – церковних 
і освітніх діячів, мислителів, 
просвітників, з’ясувавши їх 
прагнення та устремління. 20 
листопада 2017 р., якраз на-
передодні цієї конференції, 
виповнилося триста років 
з дня народження видатної 
особи, архієпископа Моги-
льовського, Мстиславського 
та Оршанського Георгія Ко-
ниського (1717–1795). Важко 
сперечатись з тим, що цю 
людину варто згадати серед 
низки осіб, які брали безпо-
середню участь у творенні  
української та білоруської іс-
торії й культури.

Дослідженню життя Ге-
оргія Кониського у останні 
десятиліття було присвя-
чено низку праць учених, 
переважно з України та Бі-
лорусі. Серед них варто зга-
дати таких як М. Буглаков, 

М. Кашуба, Я. Матвіїшин, Є. Страшко, В. Теп лова та ін. Од-
нак комплекс не дослідження з даної теми, на жаль, відсутнє: 
наявна на сьогодні література дещо однобічно розглядає ді-
яльність Георгія Кониського – або лише в контексті історії Ки-
єво-Могилянської академії як її вихованця, викладача та ке-
рівника, чи з метою аналізу його філософських праць, або у 

Ярослав ФОЩАН

ДБАЙЛИВИЙ ПАСТИР І НЕВТОМНИЙ БУДІВНИЧИЙ
(ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО)
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розрізі його церковно-адміністративної діяльності на теренах 
Могильовської єпархії.

Звичайно ж, враховуючи багатогранність діяльності Георгія 
Кониського і неможливість висвітлити в даному форматі усю 
повноту й специфіку його вкладу до культурно-історичного 
розвитку згаданих країн, вирішено зупинитись на декількох 
яскравих моментах його архіпастирського служіння у якості 
Могильовського архієпископа. Тож у даному дослідженні ми 
зосередимося на розгляді боротьби преосвященного за підви-
щення освітнього й морального рівня підлеглого йому духо-
венства та на церковному будівництві, яке відбувалось під його 
безпосереднім наглядом.

Тож, залишивши у минулому керівництво Києво-Могилян-
ською академією (КМА), 26 жовтня 1755 р. єпископ Георгій 
Кониський прибуває до Могильова де його очікувала досить 
урочиста зустріч. Під звук церковних дзвонів та барабанний 
бій преосвященного чекали колони святково вбраних міщан– 
представників духовенства, магістратських урядовців та почес-
них жителів, купців і цехових майстрів зі своїми хоругвами. 
В’їзд супроводжувався вітальними промовами, служінням лі-
тургії й завершився у архієрейському будинку святковим обі-
дом під звуки оркестру місцевого православного братства [3, с. 
LXVIII–LXIX]. Та після урочистостей першого святкового дня 
на єпископа чекали роки напруженої розумової праці і жор-
сткого міжконфесійного протистояння. Тож, ознайомившись 
зі справами в єпархії, він взявся передусім за найважливіші на 
його погляд речі.

Зокрема, неабияких зусиль Кониський доклав задля вихо-
вання нового, високоосвіченого покоління білоруського духо-
венства. Основним його досягненням у цій царині було засну-
вання і сприяння стабільному розвитку духовної семінарії у 
Могильові. Але поряд з цим єпископ не забував і про підняття 
інтелектуального рівня духовенства, котре він застав після при-
буття до Білорусі. А досягти цього було нелегко. Незадоволення 
освітнім рівнем білоруського православного духовенства Геор-
гій Кониський висловлював у листі до архімандрита Києво-Пе-
черської лаври Луки Білоусовича від 9 травня 1756 р.: «…свя-
щенники в Епархии моей так невери, что многое з них число и 
числа заповедей не знают, а членов веры и питать нелзя…» [18, 
арк. 90]. За словами Кониського, «Священство и причет боль-
шею частью непросвещенно, священники и дьячки только уме-
ют читать, а писать весьма немного, и то по-польски» [1, с. 349]. 
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Але невігластво було не єдиною проблемою духовних кадрів 
Могильовської єпархії – більшість білоруських православних 
священиків потерпали від матеріальних нестатків. Тож фі-
нансова скрута інколи штовхала їх до користолюбства. «Мно-
го у нас Священников, жателей духовных. Нет и малого при-
хода без Священника. Если откроется праздное место, да еще 
повыгоднее; то и десять жнецов готовы с серпами, но с какими? 
С глаголом ли Божиим? Никак: они сего серпа и в руках не дер-
жали… – руки только, яко серп, имеют, чужие труды пожинаю-
щия» [16, с. 197] – говорив з цього приводу архієпископ у одній 
зі своїх проповідей. При цьому він нарікає на те, що багатьох 
пастирів цікавлять лише матеріальні статки пастви, а не багат-
ство духовне. Тому ті, хто потребують духовного зцілення, час-
то залишаються без допомоги. Також Кониському за час своєї 
архіпастирської діяльності довелося зіштовхнутися з іншими 
проблемами, на жаль, досить розповсюдженими у середовищі 
тогочасного нижчого духовенства [10, с. 69–75] – пияцтвом, 
злодійством, безвідповідальним ставленням до пастирських 
обов’язків. Причому подібні негаразди мали місце не лише у 
складний для православного духовенства час перебування під 
владою католицької Речі Посполитої, а й після приєднання Бі-
лорусі до Російської імперії. У своїх листах до Синоду Георгій 
Кониський, описував непоодинокі випадки позбавлення свя-
щенників сану, за ті чи інші провини [15] – розпусту, розколь-
ництво, вінчання неповнолітніх, пияцтво тощо.

Отже, прибувши до Могильова і зрозумівши всю глибину і 
масштаб кадрових проблем, Георгій Кониський відразу береть-
ся до спроб виправлення цієї ситуації. Одним з перших кроків 
на цій царині стала його Окружна грамота до православного 
духовенства від 31 серпня 1757 р. [17, с. 141–147]. Вона була при-
свячена роз’ясненню нагальної потреби у систематичному про-
повідуванні Слова Божого. Кониського турбує те, що, за його 
спостереженнями, проповідей «…не бывает нигде и никогда в 
церковных собраниях» [17, с. 142], й він бачить причини цих 
негараздів передусім у низькій освіченості духовенства. «Поне-
же и сами некоторые священники, как случалось мне иногда их 
вопрошать, ни членов Веры Христианской не знают, ни силы 
закона Божия не разумеют…» [17, с. 142], а отже не можуть вка-
зати своїй пастві шлях до праведного життя і спасіння. 

Для підвищення низького рівня освіти православного ду-
ховенства єпископ, разом із зазначеною грамотою, розсилає 
священикам катехізис Теофана Прокоповича, зобов’язуючи їх 
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спочатку досконало вивчити та засвоїти його положення осо-
бисто, а потім обов’язково користуватись ними під час повчан-
ня пастви [17, с. 144]. Також Кониський наголошував на необ-
хідності говорити перед паствою проповіді не рідше ніж раз на 
тиждень – як мінімум кожного недільного дня. Й нагадував при 
цьому, що: «При том же не токмо учить, но и делами учение 
свое показывать долженствуете» [17, с.145].

Друга Окружна грамота єпископа  –  від 16 жовтня 1783 р. [17, с. 
148–151], присвячена здебільшого уточненню чистоти православ-
них обрядів. Справа була в тому, що серед духовенства Могильов-
ської єпархії траплялись непоодинокі випадки відхилення від 
певних канонів Православної Церкви – зокрема обливання водою 
немовлят при хрещені, а не занурення повністю, як було заведе-
но на той час за православним обрядом. Георгій Кониський на-
магається виправити цю ситуацію, пояснюючи у своєму посланні 
помилковість подібних дій з точки зору православних канонів, 
описує деталі та послідовність православного обряду хрещення 
й вимагає суворого їх дотримання. Ослушників чекало покаран-
ня – позбавлення сану. Однак варто згадати, що на думку деяких 
сучасних дослідників (зокрема М. Яременка), хрещення немовлят 
через обливання водою насправді є типовою ознакою української 
православної церковної традиції, а її неприйняття в Росії та вимо-
га перехрещувати православних українців і білорусів яскраво ілю-
струє відмінності двох релігійних культур. Також викликає певне 
здивування й той факт, що преосвященний почав боротися з та-
ким очевидним порушенням канонів лише після майже 30 років 
свого архіпастирського служіння на білоруських теренах. Можли-
во, це якимось чином пов’язано з його возведенням напередодні 
(22 вересня 1783 р.) в сан архієпископа і призначенням членом Си-
ноду та потребує більш детального дослідження.

У своїй третій Окружній грамоті, датованій 13 березням 1789 р.
[17, с. 152–154],  преосвященний звертає увагу священників на те, 
що деякі з їхніх колег, сповідуючи людей, відпускають їм гріхи 
не побачивши їхнього щирого каяття: «…или по корыстолюбию 
и скверному прибытку, или же из лицемерия и боязни знатных 
лиц, не видя в них истиннаго раскаяния и поправления распутной 
жизни, разрешают их и от такого греха…» [17, с. 152]. Кониський 
порівнює подібних священиків зі сліпцями, котрі водять сліпців й 
падають разом до рову погибелі. Він суворо наказує строго дотри-
муватися встановлених правил сповіді, не змішуючи недостойних 
з достойними. При цьому, як джерело, де детально описані всі 
правила проведення сповіді, єпископ вказує написану ним у спі-
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вавторстві зі смоленським єпископом Парфенієм Сопковським 
книгу «О должностях Пресвитеров приходских» [4].

Неабияким джерелом підвищення інтелектуального рівня 
православного білоруського духовенства стала заснована Геор-
гієм Кониським у 1757 році при архієрейському домі друкарня. 
Достеменно невідомо, яку саме книгу там було видано першою. 
Скоріш за все, це могло бути або вищезгадана перша Окружна 
пастирська грамота, або скорочений катехізис Теофана Прокопо-
вича, котрий не вдалося надрукувати в Києві [6, с. 42]. Того ж, 1761 
року Кониський видає «Собрание поучительных слов своих» [6, 
с. 44], примірників якого, на сьогодні не збереглося. Також роз-
починається видання різноманітних, необхідних для духовенства 
книг і їх подальше розповсюдження за незначну ціну [1, с. 110]. У 
1786 році вийшов із друку латиномовний курс поетики Теофана 
Прокоповича «Про поетичне мистецтво» [5], котрий почав вико-
ристовуватися як підручник у Могильовській семінарії.

Звичайно ж у справі підвищення освітньо-духовного рівня 
підлеглого йому духовенства преосвященному допомагала й 
привезена до Білорусі власна бібліотека.

Як відомо, основу свого книжкового зібрання Георгій Конись-
кий заклав ще у період студентської та викладацької діяльнос-
ті у КМА. Й досить значну частину своєї київської бібліотеки, а 
можливо і всі книги, єпископ забрав з собою до Білорусі. Про це 
свідчить хоча б те, що з віднайдених у 2005 році 42 книг майже 
половина (19) належить до його київського періоду життя. Одна 
з них належала Кониському ще за часів його навчання у КМА й 
підписана світським ім’ям – Григорій [12, с. 462]. Тож переважна 
більшість книг, власником яких був Георгій Кониський і які збере-
глися до наших днів, знаходяться нині у бібліотеках Білорусі.

Однак зберігаються книги, що колись належали Конисько-
му, і в українських бібліотеках та музеях (хоча й у значно скром-
ніших масштабах). Так у колекції Музею книги та друкарства 
Державного історико-культурного заповідника м. Острога се-
ред мініатюрних стародруків є видання творів Еразма Роттер-
дамського (Амстердам, 1663), на титульному аркуші якого зна-
ходиться екслібрис Георгія Кониського: «Ex libris /Geo Kоnisci/ 
Episc. A. R.». Це свідчить про належність зазначеної книги до 
бібліотеки преосвященного часів перебування його на посаді 
єпископа [8, с. 441]. Тобто власником цієї книги він став у пе-
ріод з 1755 (рік закінчення кар’єри ректора КМА) по 1783 рр. 
(коли він став архієпископом). Таким чином, вчений-священ-
ник і в постмогилянські роки, цікавився творчою спадщиною 
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нідерландського гуманіста, котрий вважається основополож-
ником критичного дослідження текстів Священного писання 
та одним з ініціаторів повернення до широкого культурного 
вжитку античної літературної спадщини. 

Також у зазначеному музеї зберігається так звана «Єлизаве-
тинська Біблія» (текст якої з’явився у 1751 р., створений на основі 
Острозької Біблії 1581 р.) з дарчим написом, який свідчить про 
те, що вона була подарована Георгію Кониському придворним 
регентом ієромонахом Лаврентієм Хоцятовським: «Сію Біблію 
я Лаврентій Хоцятовскій придворный // іеромонах: в даръ при-
ношу Преос[вя]щеннейшему Георгію // Конискому Еп[ис]копу 
Мстиславскому, Оршанскому и Моги- // левскому, и целой Бе-
лой Руссиі. В знакъ моей благосклонности» [9, с. 488].  

Однак, приділяючи, як випливає зі сказаного вище, неабияку 
увагу справі підвищення освітнього та морального рівня біло-
руського православного духовенства, преосвященний водночас 
опікувався й церковним будівництвом.

В одній зі своїх проповідей Георгій Кониський відзначив жахли-
вий стан православних церковних споруд на землях Речі Посполи-
тої. За його словами, православні церкви в Могильовській єпархії 
були «…сараям паче и хлевникам скотским подобны, а не храмам 
Христианским…» [16, с. 154]. Тому в міру своїх сил та фінансових 
можливостей єпископ намагався виправити цю ситуацію.

Ще у 1740 році попередником Георгія Йосифом Волчанським 
було закладено перший камінь фундаменту нової Спаської церкви 
[11, с. 340]. Станом на 1748 рік її будівництво вже добігало кінця, 
однак сильна пожежа знищила всі результати праці будівничих 
окрім власне кам’яних стін. Після цього її спорудження було при-
зупинено й відновилося лише за часів Кониського. Автором проек-
ту був знаменитий архітектор Йоганн-Крістоф Глаубіц – основопо-
ложник та найбільш відомий представник так званого віленського 
бароко. Отримавши від імператриці Єлисавети Петрівни у 1758 
році 10000 руб. «на достроение церквы, на содержание семинарии 
и… в добавку годового жалования» [13], Георгію Кониському вда-
лося закінчити це будівництво у 1762 році [14]. До 1802 року Спась-
ка церква була катедральним собором Могильова. 

На куполі дзвіниці цієї церкви, за наказом єпископа, було по-
ставлено своєрідний флюгер – «…медный вызолоченный образ 
Архангела Гавриила с мечем в правой руке, который, стоя на шпа-
ле, обращался во все стороны от ветра» [3, с. LXIX]. Архангел про-
стояв на дзвіниці понад півстоліття, аж поки за наказом Могильов-
ського архієпископа Павла його у 1826 році замінили на хрест. 
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Саме в цій церкві у 1795 році й було поховано Георгія Конись-
кого. За інформацією, наведеною в «Записках ігумена Ореста», 
у липні 1812 року наполеонівські солдати робили в Спаській 
церкві обшук із заявленою метою пошуку там схованої росій-
ської зброї. Вони рили ями в підлозі, відмикали і обстежува-
ли комори, оглядали скрині зі срібним церковним начинням 
тощо. В процесі обшуку було відкрито й труну з тілом Георгія 
Кониського. Після закінчення військові веліли все позакривати 
не взявши у храмі зовсім нічого. Забрали лише 8 турецьких гар-
мат, які були колись подаровані князем Григорієм Потьомкіним 
для переплавки на дзвін і стояли поруч із церквою [3, c. LXXXII–
LXXXIII]. Деякі дослідники описуючи цю подію стверджують, 
що тіло преосвященного при цьому виявилось нетлінним. 

У роки Другої світової війни ця церковна споруда зазнала зна-
чних пошкоджень й у зв’язку з цим наприкінці 40-х років ХХ ст. 
було прийнято рішення про її повне знесення. Разом із залишка-
ми Спаської церкви було знищено й могилу Георгія Кониського.

У 1762 році розпочалось будівництво нового кам’яного дво-
поверхового архієрейського будинку та приміщення духовної 
консисторії. Водночас будувалась низка інших службових примі-
щень – пекарня, кухня, комора, трапезна тощо [1, с. 398]. Автором 
проекту архієрейського палацу знову став Й.-К. Глаубіц. Спору-
дження  будинку завершилося у 1785 році. Таким чином, архіє-
пископ провів у цій новій резиденції останнє десятиліття свого 
життя. На жаль, у січні 1794 року, фактично за рік до завершення 
життєвого шляху Кониського, згоріло майже вщент приміщен-
ня консисторії. Від будівлі залишилися лише кам’яні стіни [3, с. 
LXXIІ]. Безперечно ця подія стала важким ударом для преосвя-
щенного й негативно відобразилася на вже неміцному здоров’ї  
архієпископа. Власне приміщення палацу зберіглося до нашого 
часу. Нині у ньому розміщується музей історії міста Могильова. 

25 травня 1780 р. в Могильові, у присутності Катерини ІІ й ав-
стрійського імператора Франца-Йосифа, було розпочато будівни-
цтво нового храму. Ця будівля мала стати своєрідним пам’ятником 
на честь зустрічі зазначених королівських осіб, і тому храм було 
присвячено святому Йосипу Обручнику [2, с. XLIII]. Однак, оскіль-
ки це будівництво мало скоріше політичний характер, його тягар 
Кониський розділяв з цивільною адміністрацією. Також у цьому 
ж році за ініціативою преосвященного було розпочато зведення 
нового приміщення Могильовської семінарії, котре закінчилось у 
1785 році. Це був великий світлий корпус, створений у класично-
му стилі у вигляді мініатюрного римського Пантеону з круглою 
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залою в центрі [1, с. 398–399]. У 1798 році спорудження собору Йо-
сипа Обручника завершилось, а в 1802 році він став катедральним 
собором Могильова замість Спаського. За часів радянської влади 
у ньому розміщувався музей історії релігії та атеїзму. На жаль, на 
сьогодні уявлення щодо вигляду цієї дійсно чудової архітектурної 
споруди можна отримати лише з фотографій перших десятиліть 
ХХ ст. Собор було знищено у 1938 році задля звільнення території 
для будівництва готелю «Дніпро». 

У 1787 році на власні кошти Георгія Кониського, в передмісті 
Могильова Печерську, де знаходився приміський архієрейський 
будинок,  була збудована дерев’яна церква на честь його небес-
ного покровителя Георгія Змієборця. Щороку 23 квітня, в день 
освячення церкви, преосвященний особисто відправляв у ній 
службу й промовляв проповіді [7, с. 135].

У 1793 році з дозволу і благословення Кониського на терито-
рії цвинтаря біля Миколаївської церкви в Могильові було запо-
чатковано будівництво нової кам’яної церкви в ім’я Преподо-
бного Онуфрія [3, с. LXXI–LXXIІ], яка була задумана як зимовий 
храм обладнаний опалюванням. На жаль, преосвященному не 
судилося побачити завершення будівництва зазначеної спору-
ди – вона була добудована й освячена у 1798 році, вже за часів 
архієпископа Анастасія Романенко-Братановського. Їй пощас-
тило зберегтися до наших днів – нині це храм преподобного 
Онуфрія Великого на території православного жіночого Свя-
то-Микільського монастиря Білоруського екзархату Російської 
Православної Церкви. Символічно, що 5 серпня 1993 р. саме в 
Онуфрієвському храмі відбулося засідання Синоду Білоруської 
Православної Церкви, рішенням якого Георгія Кониського було 
причислено до лику місцевошанованих святих.

Отже, як свідчить вищенаведене, культурно-освітня діяльність 
Георгія Кониського на теренах Білорусі – відкриття семінарії та 
друкарні, зусилля з підвищення освітнього та морального рівня 
православного духовенства, введення до обігу місцевого куль-
турного кола української книжкової продукції мало велике зна-
чення для розвитку широких верств білоруського населення.  
Завдяки церковному будівництву в Могильовській єпархії, яке 
відбувалось з благословення й під керівництвом преосвященно-
го, було створено значну кількість храмів та інших споруд, низка 
з яких збереглася й до наших часів.
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