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Преподобний Паїсій у спадщині 
та культурі християнського Сходу.

Передмова

Значення прп. Паїсія Величковського (1722-1794) та його духовно-літературної спадщини у християнській культурі Східної Європи важко переоцінити. Несправедливо забутий сучасниками, він насправді справив величезний вплив на духовно-культурне життя України, Росії, Румунії, Молдови й навіть Греції.Заснована прп. Паїсієм чернечо-аскетична школа, здійснена нею титанічна робота з перекладу святоотцівської спадщини слов’янською мовою, дали потужний імпульс до відродження не тільки втрачених традицій православного чернецтва, а й загалом православної східнослов’янської культури, сприяли поверненню до традиційних християнських цінностей. Саме послідовники школи прп. Паїсія — знамениті старці Оптиної пустині — суттєво вплинули на формування світогляду багатьох культурних і громадських діячів України та Російської імперії XIX ст. в цілому, що істотно позначилося на їхній творчості.Тому, без перебільшення можна сказати, що прп. Паїсій, хоч і опосередковано, через твори й учнів, відіграв вирішальну роль у тому, що світовій культурі були явлені такі імена, як М. В. Гоголь, Ф .М . Достоєвський, П .Д . Юркевич, М. О. Максимович, В .С . Со- ловйов, І. В. Киреевский, О. С. Хом’яков, брати Аксакови, К. М . Леонтьев (у чернецтві Климент), П .І. Чайковський, В. А. Жуковський, Ф. І. Тютчев, І .С . Тургенев, М .М . Страхов, Є .М . Погожев
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Передмова(Поселянин), К .Е . Ціолковський, Л .В . Чижевський і багато-багато інших. Усі вони, більше чи менше, відчули на собі духовний вплив учнів прп. Паїсія, а тому також є тим «насінням», що було щедро посіяне нашим земляком, вихідцем з родини полтавських козацьких священиків Паїсієм Величковським.За словами відомого грецького історика-славіста, професора Фесалонікійського університету А.-Е. Тахіаоса, багаторічного дослідника спадщини цього видатного подвижника і духовно-культурного діяча, «старець Паїсій узяв з візантійського світу скарби забутої православної духовної спадщини і приніс їх усьому православному світу... Таким чином, стає очевидним, що все “фі- локалічне відродження”, відгомін якого дійшов до наших днів, зобов’язане виключно особистості та діяльності старця Паїсія Величковського»1.А проте, незважаючи на таку важливу роль прп. Паїсія Величковського у християнській культурі Східної Європи, документи та джерела, що проливають світло на життя, діяльність і спадщину цього видатного українського подвижника, вивчені вкрай мало.Запропоноване читачеві видання — це перша спроба донести до українського загалу твори відомого вітчизняного духовного письменника і старця сучасною українською мовою. З цієї книги Видавничий відділ Української Православної Церкви разом із Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні, згідно з рішенням Священного Синоду УПЦ від 19 квітня 2016 р. (Журнал № 14), розпочинають новий проект з перекладу та видання українською мовою духовної спадщини прп. Паїсія Величковського, який залишив помітний слід у християнській культурі не тільки України, але й усієї Східної Європи.
Шумило С.В.

1 Тахиаос А.-Э. Возрождение православной духовности старцем Паисием Ве- личковским (1722-1794) // Тысячелетие крещения Руси. Международная Церковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11-18 мая 1987 года. М., 1987. С. 266.
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Шумило С. В.

АВТОБІОГРАФІЯ ТА ЛИСТИ ПРИ. ПАЇСІЯ

АВТОБІОГРАФІЯ ПРП. ПАЇСІЯ -  ВИЗНАЧНА ПАМ'ЯТКА 
УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТ.

Найважливішим джерелом, що достовірно свідчить про юні роки та духовне становлення майбутнього старця є його Автобіографія. Повна її назва — «Повість про святий собор превозлю- блених у Господі отців і братів і чад моїх духовних, що зійшлися в ім’я Христове заради спасіння душі до мене, недостойного, який Промислом Божим перебуває у цих святих і славних обителях: у святій і великій обителі Вознесіння Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, званої Нямець, та у святій обителі Чесного Славного Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, званої Секул; як і чому святий цей собор зібрався до мене, грішного і недостойного».Цей твір, попри недостатню увагу до нього з боку вітчизняних дослідників, є визначною пам’яткою української духовної літератури XVIII ст. Професор А.-Е. Тахіаос, досліджуючи спадщину прп. Паїсія, наголосив, що ця праця — є одним із перших творів автобіографічного жанру в слов’янській православній літературі цієї доби, що свідчить про його унікальність та цінність як з духовної, так і літературної точки зору1. Крім того, твір є цінним історич-
1 Тахиаос А.-Э. Предисловие к первому изданию автобиографии и пространного жития преподобного Паисия Величковского / Преподобный Паисий Велич- ковский. Автобиография. Житие. М., 2006. С. 15-17. 9



Шумило С. В.ним джерелом, завдяки якому ми з перших уст можемо дізнатись про побут і стан чернецтва в Україні зазначеного періоду.Майже 200 років автобіографія старця лишалась невідомою не тільки для широкого кола читачів, а й дослідників. Уперше її віднайшов на початку XX ст. відомий філолог-славіст, фахівець з історії Молдови та Румунії О . І. Яцимирський (1873-1925). Він був першим, хто описав цей твір, опублікувавши уривки з нього2. Проте повний текст тоді так і не був надрукований. Лише в 1986 р. А .-Е. Тахіаосом у Греції було повністю видано Автобіографію прп. Паїсія3. Від цього часу твір отримав нове народження: він був перекладений англійською, французькою, італійською, румунською та новогрецькою мовами. Кілька разів його було перевидано російською мовою4. Проте українською він досі не друкувався. Тож пропоноване видання — це перша спроба здійснити переклад цього унікального твору нашого видатного земляка, письменника і подвижника сучасною українською мовою.На переконання професора Тахіаоса, всі попередні автори життєписів старця, від отців Митрофана та Ісаака до Григорія Даска- лу, користувались цим рукописом5. Тобто, саме цей документ покладено в основу всіх існуючих списків житія прп. Паїсія. Проте автобіографія суттєво відрізняється від інших текстів, оскільки не містить штучних прикрас та сторонніх інтерпретацій. Навпаки, прп. Паїсій намагається максимально правдиво описати власні пе
2 Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Том LXXIX. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1905. С. 515-583.3 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine Mysticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794). Thessaloniki, 1986. C. LV+296.4 Прп. Паисий Величковский: Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам XVIII — XIX вв. / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун; общ. ред. Д.А. Поспелова, О. А. Родионова. М.: Русский на Афоне Свято-Пантелеи- монов монастырь, 2004. С. 30-119; Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. М., 2006. С. 41-104; Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. Серпухов: Наследие Православного Востока, 2014. С. 10-161.5 Тахиаос А.-Э. Предисловие к первому изданию автобиографии... С. 14.10



Автобіографія та листи при. Паїсіяреживання, сучасні йому події та життєві перипетії. Як наголошує А.-Е. Тахіаос: «За автобіографією ми складаємо істинний портрет її автора. Його правдивість разом із щирим бажанням відкритися читачеві пронизує увесь текст від початку до кінця і підкреслює характерні риси його особистості. Автор згадує слабкість свого характеру, дитячі страхи, внутрішню боротьбу та вразливість. Він відверто говорить про свою неповороткість, нестачу практичних навичок і багато разів згадує про те, що йому бракує обережності й розсудливості в духовному житті, які є одними з головних чернечих чеснот. Ця автобіографія, написана ним уже в похилому віці, змальовує нам справжнє обличчя святого, який позбавив себе перед читачем ідеалізованого образу, який створюється славою і загальним визнанням. Проте самоприниження вказує на неймовірну духовну силу подвижника і велич його душі. Завдяки самовикриттю автора ми бачимо його зовсім іншим, ніж у сухій оповіді Оптинського монастиря. Перед нами відкривається природна духовна краса, краса, що уособлює правду»6.Судячи з усього, старець писав автобіографію не тільки, щоб розповісти про свій життєво-духовний шлях, але і як зразок для наслідування його учнями. З цією метою, як відзначає Адальбер- то Майнарді, «святий приносить свідчення про те, як народжується чернече покликання, як він залишив усе заради любові Христової, слізно шукаючи духовного наставника, як він не засмучувався у невдачах і знаходив у собі сили знову йти за Христом»7.Італійський дослідник, слідом за А.-Е. Тахіаосом, вірно характеризує мотиви, якими керувався преподобний при написанні твору:«Сам автор не є героєм свого оповідання, а лише свідком тієї події, яка сталася «за промислом Божим», а саме — як братство («святий цей собор») зібралося навколо нього («зійшлося...6 ТахиаосА.-Э. Предисловие к первому изданию автобиографии... С. 18-19.7 Майнарди Адальберто. Духовный образ старца Паисия в его «Автобиографии» и «Житиях» // Центр св. Климента. Спілкування та діалог культур. Мережевий ресурс. Ш Я: http://www.clement.kiev.ua/ru/node/1422 [дата звернення: 23.09.2015]. 11
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Шумило С. В.до мене, грішного і недостойного»). Достовірна розповідь про виникнення братства і є м етою ... Особистість оповідача у Паї- сія ніби применшується, стає не центром зображення, а скоріше точкою сходження, в якій сплітаються перспективи: автобіографічне оповідання поєднує в собі природну яскравість розповіді й спокійну відвертість сповіді, щиру наснагу особистих спогадів і непорушну мудрість духовного заповіту наставника. За переживаннями та почуттями, а також за невдачами молодого послушника в пошуках духовного отця ми відчуваємо поблажливість досвідченого старця і його повчання до своїх духовних ч а д ... Отже, герой Паїсієвої оповіді не намагається показати у своїй особі взірець для наслідування, як це зазвичай буває у житійному жанрі, але навпаки — говорить про себе як приклад слабкості та невдач, спонукаючи таким чином своїх учнів до непохитної надії на Бога на шляху чернечого послуху»8.«Повість про святий собор» — це унікальний літературний твір, в якому прекрасно поєднані майстерність художнього слова, філософські роздуми, духовні настанови, а також історичні та автобіографічні свідчення. Таким чином, перед нами — справді визначна пам’ятка східно-слов’янської духовної літератури XVIII ст., залишена нам у спадок видатним подвижником і просвітителем, значення внеску якого в українську культуру ще належить розкрити й гідно оцінити.
МАЛОВІДОМІ ЛИСТИ ПРИ. ПАЇСІЯ
НА ЗАПОРОЗЬКУ СІЧ

V вивченні життя, діяльності та спадщини прп. Паїсія Величков- ського, окрім автобіографії та житійних списків, особливе зна
8 Майнарди Адальберто. Духовный образ старца Паисия в его «Автобиографии» и «Житиях» // Центр св. Климента. Спілкування та діалог культур. Мережевий ресурс. иПЬ: http://www.clement.kiev.ua/ru/node/1422 [дата звернення: 23.09.2015].12
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Автобіографія та листи при. Паїсіячення мають його листи на Запорозьку Січ, зокрема до кошового отамана Війська Запорозького Петра Калнишевського, які зберігаються в матеріалах архіву Коша Запорозької Січі9. Залишаючись фактично невідомими науковій спільноті, вони водночас є цінним джерелом, що істотно доповнює відомості як про самого Паїсія, так і про останнього ватажка Запорозької Січі10.По суті, ці листи — свідчення спілкування двох подвижників і святих. Як відомо, Петро Калнишевський своє життя закінчив послушником у Соловецькому монастирі на 113 році життя, до цього безперервно протягом 25 років перебуваючи в підземному ув’язненні. Тому згадані документи можуть бути важливим доповненням до життєпису не тільки прп. Паїсія, а й нещодавно канонізованого Українською Православною Церквою святого праведного Петра Калнишевського11.Попри свою цінність і значимість, листи прп. Паїсія Величков- ського на Запорозьку Січ так досі й не увійшли у науковий обіг. Лише один раз опубліковані в маловідомому чернівецькому регіональному літературно-художньому часописі «Буковинський журнал»12, вони, на жаль, залишилися непоміченими в наукових колах. Тому їх довелося «відкривати» фактично заново13.Більшість дослідників, працюючи з документами архіву Коша (переважно фахівці з козацтва), не звертали особливої уваги на ці листи, оскільки на них прп. Паїсій не вказував свого прізвища, підписуючись лише як «ігумен ієромонах Паїсій». Щоб встановити, що це саме Паїсій Величковський, потрібно було провести окреме дослідження. Проте, судячи з усього, це не було завдан
9 ЦД1АКУкра1ни. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166.10 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. Малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому. Киев — Серпухов: Международный институт афонского наследия в Украине, Наследие Православного Востока, 2015. С. 11-55.11 Там же. С. 11-13, 58-63.12 Буковинський журнал. 2002. № 3-4. С. 152-171.13 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 11-15. 13



Шумило С. В.ням дослідників історії козацтва, які працювали з матеріалами архіву Коша. Тому, нерідко цитуючи ці листи, вони (зокрема, А. Скальковський, Ф. Макаревський, Д. Яворницький та ін.) не звертали уваги на те, що цитований ними автор — знаменитий Паїсій Величковський14.Не згадуються листи прп. Паїсія і в описі справ архіву Коша Війська Запорозького. Тут лише зазначається, що справа, в якій підшиті листи прп. Паїсія, містить листи, паспорти, повноваження, видані ченцям, які приїжджали з Македонії, Валахії, Росії, Афонської Гори та України на Запоріжжя для збору пожертв на будівництво храмів, утримання духовенства і т. ін .15Таким чином, цінні документи, що проливають світло на взаємини прп. Паїсія Величковського із Запорозькою Січчю, досі залишаються малодослідженими й невідомими широкому колу читачів16.В архіві Коша листи прп. Паїсія не виділені в окрему справу, будучи підшитими січовими канцеляристами до загальних справ за 1764-1774 рр. під назвою «О приежаючихъ в Сечь Запорожскую с разныхъ мнстрей и приходскихъ церквей за испроше- шемъ отъ доброхотдателей милостинны. Зъ 1768 году заведено. № 283»17. У такому вигляді воно збереглося до наших днів.Матеріали цієї справи налічують 6 листів прп. Паїсія на Запорозьку Січ. Написані вони ним з буковинського Свято-Ду- хівського монастиря в Драгомирні в 1768-1772 рр.Зокрема, два листи датовані червнем 1768 р., два листи — січнем 1771 р. і два листи — березнем 1772 р. Всі документи підпи-14 Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. 3 изд. Т. 1. Одесса, 1885. С. 138; Макаревский Ф., еп. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. Екатеринослав, 1880. С. 92; Яворницький Д. Історія Запорізьких козаків. Львів: «Світ», 1990. Т. 1. С. 193; Шумило С.В. Вказ. праця. С. 13-14.15 Архів Коша Нової Запорозької Січі: Опис справ 1713-1776 рр. / Упорядники: ГісцоваЛ.З., Демченко Л. Я. Київ, 1994. С. 84.16 Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 13-15.17 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166.14



Автобіографія та листи при. Паїсіясані особисто прп. Паїсієм, а два з них, за червень 1768 р., скріплені оригінальною монастирською круглою печаткою, на якій зображена сцена зішестя Святого Духа на Апостолів у день П’ятидесятниці, і коловидний напис слов’янською мовою: «Печать 
го монастыря ДрагомирныСошествия СвятагоДуха» 18.

МОНАСТИР ПРП. ПАЇСІЯ 8 ДРАГОМИРНІ 
ТА ЙОГО ЗВ'ЯЖИ ІЗ ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ

А рагомирнинський період був одним з найскладніших у житті прп. Паїсія Величковського та його братства. До того ж, він найменше описаний у житії преподобного. А в автобіографії Паїсія Величковського він не відображений зовсім. Тому з його листів на Запоріжжя ми дізнаємося про деякі дуже важливі подробиці, що стосуються становища Паїсієвого братства в Драгомирні.Як відомо, полишивши в 1763 р. Афон, Паїсій Величковський разом із 64 братіями переїхав до Молдови, де оселився спочатку в скиту Варзарешти. Але невдовзі молдавський господар надав братству Паїсія окремий монастир в Буковинських Карпатах, у Драгомирні. Ця обитель здавна була пов’язана з чернецтвом в Україні, зокрема зі знаменитим Манявським скитом, заснованим сподвижником Іоанна Вишенського, афонським старцем прп. Іовом (Княгиницьким)19. Тому тут разом з Паїсієм без проблем змогли оселитися не тільки молдавські ченці, а й вихідці з України. Це засвідчує і сам Паїсій у листі до Калнишевського: 
«Брати ж наші, як ті, що прийшли зі так

18 ЦДІАК України. Ф. 229. On. 1. Спр. 166. Арк. 35-109 зв.19 Долотко В. Устав Манявського скиту Животворчого Хреста. Розвиток Уставу і його вплив на інші монастирі. Івано-Франківськ, 2005. С. 135-140; Шуми- ло С.В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины XVII в. // Афон и славянский мир. Сборник 1. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16-18 мая 2013 г. Афон: Изд. Русского Свято-Пантелеимо- нова монастыря на Афоне, 2014. С. 115. 15



Шумило С. В.
і ті, що тут до нас долучилися, кількість яких нині є сто п’ятде
сят / . . . /  Більша частина з них походить з руського роду, а най
більше ж зі славнозвісного православного краю Запорозького»20.З житія, укладеного учнем Паїсія, схимонахом Митрофаном, ми дізнаємося, що монастир у Драгомирні на момент прибуття туди братства з Афону був «мало не порожній», «на рухоме майно бідний від багатьох навал та спустошень варварських / . . . /  келій п’ять, трапеза не накрита»21. Тому будувати й облаштовувати обитель новому братству довелося практично заново, на що потрібні були великі кошти. Ця тема була головною у зверненнях прп. Паїсія до кошового Війська Запорозького.З цих листів ми дізнаємося, що Запорозька Січ надавала щедрі пожертви Паїсію Величковскому не тільки в Драгомирні, але ще й під час перебування його на Афоні. Так, у листі до Калнишев- ського за червень 1768 р ., він зазначає: «Маючи в незабуваючій 
пам’яті безліч благодіянь від вас, наймилостивіших благодійни
ків наших, як тих, що були зроблені раніше, коли ми перебували 
на Святій Афонській Горі, так і тих, що робляться нашій убо
гості та бідності нині, коли ми з Божої волі переселилися звід
ти в Молдовлахійську землю,ми уклінно дякуємо і ніколи словом
і серцем за таке ваше милостиве добродіяння та щире милосерд
не піклування про наше убоге спільножительство дякувати не 
припинимо»22.Це уточнення дуже цінне, оскільки досі не було достовірно відомо не тільки про ктиторство Запорозької Січі над братством прп. Паїсія в Драгомирні, але й під час перебування його на Афоні. Більше того, у відомих нам житіях Паїсія про цей факт нічого не говориться, а й навіть і підкреслюється, що монастир Драго- мирна був облаштований виключно на пожертви молдавського

20 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.21 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. С. 225, 312; Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. М.: Трои- це-Сергиева Лавра, 2006. С. 151.22 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.16



Автобіографія та листи при. Паїсіявоєводи і бояр23. Крім того, в найпопулярнішому життєписі старця Паїсія, укладеному прот. С . Четверіковим, чомусь стверджується, ніби монастир був притулком «під час нападу запорозьких козаків» 24. Проте в житії, складеному учнем Паїсія схимонахом Митрофаном, яким користувався при укладанні прот. С. Четве- ріков, у цьому місці не було жодного слова про набіги козаків, а лише про турків і татар25. Також набіги козаків на Драгомирну не згадуються і в інших житіях прп. Паїсія, написаних слов’янською і румунською мовами. Про це не пишуть ні монах Віталій26, ні схимонахи Платон27 та Ісаак Даскал28, ні монах (надалі — митрополит) Григорій Даскал29. Про набіги козаків на Драгомирну не йдеться й у творах самого преподобного настоятеля цього монастиря.Додаткові відомості про ктиторську опіку запорозьких козаків над братством Паїсія на Афоні і в Драгомирні ми також дізнаємося як з листа преподобного до митрополита Київського Арсенія (Могилянського) від 20 квітня 1763 р ., так і грамот колишнього Константинопольського патріарха Кирила V (Ка- ракаллоса) і Собору Святої Гори з підписами ігуменів 20 афон- ських монастирів за 1762 рік30, а також з протоколу допиту постриженика прп. Паїсія ченця Гавриїла (Петки) від 17 лютого 1769 р .31
23 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. Троице-Сер- гиева Лавра. С. 152; Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество. Минск, 2006. С. 130.24 Четвериков С., прот. Указ. соч. С. 130.25 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. С. 159.26 Cuviosul Paisie de la Neamç Velicikovski. Autobiografia çi Vielle unui stareç, urmate de Açezâminte §i alte texte. Edifia a H-а. Sibiu: Deisis, 2002. P. 317-331.27 Платон схимонах. Житие блаженнейшего отца нашего старца Паисия, собранное от многих писателей. Нямецкий монастырь. 1836.28 Viaça cuviosului Paisie de la Neamç. Ia§i: Trinitas, 1997. P. 1-89.29 Cuviosul Paisie de la Neamç Velicikovski: Autobiografia §i Vieçile unui stareÇ, urmate de Açezâminte §i alte texte. Edifia a H-а. Sibiu: Deisis, 2002. P. 333-351.30 ЦД1АУК. Ф. 127. On. 1020. Cnp. 3443. Арк. 3 — 37.31 Киевская Старина. 1894. T. XLV. C. 348-350. 17



Шумило С. В.Вельми цікавою видається форма звернення прп. Паїсія до кошового отамана і старшини Війська Запорозького. Свої листи до них він починає такими словами:
«Вельможному Його Милості панові преславного Війська Запо

розького Отаману кошовому, також і високоповажним та 
шляхетнішим ІхМилостям пану судді, пану писарю, пану осавулу, 

старшині військовій та шляхетним їх Милостям панам отама
нам курінним і всьому преславному, і благочестивому, і преми- 
лостивому Війську Запорозькому, нашим премилостивим благо
дійникам. Благодать і мир від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 
і в Господі радійте»32.Закінчує свої звернення Паїсій так: «З побажаннями Вашій 
Вельможності, високоповажному та наймилостивішому благо
дійнику, всіх тимчасових та вічних благ Ваші найревніші бого
мольці та смиренні слуги, Молдовлахійської спільножительної 
Святого Духа обителі Драгомирни ігумен ієромонах Паїсій зі всі
єю у  Христі братією»33.У листах постійно підкреслюються ктиторська опіка, благодіяння і щедрість кошового отамана, старшини і всього Війська Запорозького до обителі в Драгомирні. Процитуємо деякі з цих тверджень стосовно запорожців.Петра Калнишевського прп. Паїсій неодноразово називає «найособливішим нашим премилостивим благодійником» (1768 р .)34 та «наймилостивішим нашим після Бога управите
лем» (1772 р .)35, «як Вельможність Ваша нас бідних та убогих за
хищає» (1768 р .)36.

«Ми завжди Вашій Вельможності за зроблені нашій убогості 
милостиві благодіяння з належною повагою уклінно дякували. 
Нині ж, все більше й більше пізнаючи особливе Вашої Вельмож-

32 ЦДІАКУкраїни. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.33 Там само. Арк. 99.34 Там само. Арк. 47.35 Там само. Арк. 99.36 Там само. Арк. 47.18



Автобіографія та листи при. Паїсія

пості про нас, нужденних, щире милосердне піклування, вельми 
красно дякуємо, а разом з тим із великим здивуванням схвалюємо 
дароване Богом Вашій Вельможності добре розуміння» (1768 р .)37.

«Стоячи в церкві перед престолом Божим, молимо Господа про 
здоров’я та спасіння Вельможності Вашої та за все христолюб
не Воїнство Запорозьке як за найближчих своїх благодійників» (1768 р.)38.

«Маючи в незабутній пам’яті благодіяння Ваші й милостиню, 
які творяться щодо убогої обителі нашої, удостоюємося тепер 
письмово за них принести подяку з побажанням тимчасових та 
вічних благ від Христа Господа нашого» (1771 р .)39.

«Дякуємо всемогутньому Богові, що дарував нам досягти часу, 
коли можемо Вашій Вельможності, високомилостивому благо
дійникові нашому, письмово засвідчити нашу повсякчасну бого
мольну подяку за численні благодіяння, які Ви являєте нам і бра
там нашим, що там перебувають» (1771 р.)40 41.До самого Війська Запорозького прп. Паїсій звертається такими словами: «Всьому преславному, і благочестивому, і премило- 
стивому Війську Запорозькому, нашим премилостивим благодій
никам» 41, або: «наймилостивішим благодійникам нашим, усьому 
славнозвісному православному Війську Запорозькому, докладно, 
як є істина, оголошуємо»42, «всього христолюбного Війська Запо
розького як найближчих своїх благодійників» 43, «до всього право
славного козацтва Війська Запорозького» 44З житія прп. Паїсія ми знаємо, що в період російсько-турецької війни 1768-1774 рр. обитель у Драгомирні зазнавала особливої скрути та злиднів. Ось як писав про той час отець Митрофан:37 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 47.38 Там само.39 Там само. Арк. 54.40 Там само. Арк. 93.41 Там само. Арк. 35.42 Там само.43 Там само.44 Там само. Арк. 53. 19
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«Ось постала страшна буря, до того ж і вогонь жахливий, і спа
лахнуло п і в в с е с в і т у . . .  Дві найголовніші та перші у  світі імперії, 
Російська й Турецька, збурилися, розлютившись, дихаючи вогнем, 
піднялися одна проти одної; Молдавія та Мунтянська земля за
хиталися, жителі затремтіли від страху смертного та розбіг
лися: гори, ліси та монастирі наповнилися народом»45.У період з 1769 до 1773 р. Молдова перетворюється на театр військових дій турецької та російської армій. Обитель прп. Паї- сія в ці роки стає притулком для тисяч біженців. Монастир був настільки переповнений людьми, що по його території було важко пройти46. При цьому братія, за розпорядженням прп. Паїсія, щодня намагалися всіх безкоштовно нагодувати, роздаючи біженцям хліб та іншу їжу47. Все це призвело до крайнього зубожіння й розорення монастиря. А після цього обитель спіткала 
«інша хвороба і страх смертний — моровиця, а з нею і неврожай 
хліба три роки був»48.Ці факти знайшли своє відображення і в листах прп. Паїсія до кошового отамана Війська Запорозького. Так у листі Петру Кал- нишевському за січень 1771 р. він повідомляє:

«На початку розмиру у  великому страху й трепоті були не 
тільки ми в обителі, але й уся Молдова від турецьких і татар
ських військ, що пересувалися туди й сюди на невеликій відста
ні від обителі нашої. Потім, коли Бог Своєю благодаттю дару
вав російським військам, перемігши їх, вступити до Молдови, ми 
трохи перепочили, але невдовзі від моровиці, що трапилася з Бо
жого допущення, знову подібним, ба навіть і більшим, пригнічені 
були страхом. Однак від усіх тих випадків урятував нас Господь 
Своєю невимовною милістю цілими та здоровими в обителі на
шій. Одне тільки пригнічення у  нас лишилося — велика у  всьо

45 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. Троице-Сер- гиева Лавра. С. 158-159.46 Там само. С. 159.47 Там само.48 Там само. С. 160.20
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му убогість, бо від початку розмиру земля Молдавська через різ
ні зміни в крайню бідність прийшла. Поступово й обитель наша, 
яка здавна є убогою, нині до кінця я к у  їжі, так і в одежі та в ін
ших потребах убожіє, так що браття деякі майже напівголі хо
дять, хлібом же таким харчуються, що більше шкоди завдають 
своєму здоров’ю, ніж від того підкріплення отримують»49.Також і в листі до Генерального писаря Війська Запорозького за січень 1771 р. прп. Паїсій повідомляє:

«У великому пригніченні та страху були ми в обителі нашій 
протягом тривалого часу. Спочатку від ворожих агарянських 
військ, що проходили повз нас, потім від морової хвороби, що ста
лася з Божого допущення. Однак від усіх таких випадків зберіг нас 
Господь Своєю благодаттю цілих та здорових, тільки одна у  нас 
лишилася біда — крайня убогість, скудність у  їжі та одязі, та 
й у  всіх потребах»50.У зв’язку з цим прп. Паїсій у різний час посилав з Драгомир- ни на Запорозьку Січ для збору пожертв на відновлення обителі ієросхимонаха Матвія, ієромонаха Софронія, монахів Пахомія, Гавриїла та Спиридона. Причому, як видно з листів, ці ченці перебували на Січі досить тривалий час, від півроку і більше.У листі до Калнишевського за червень 1768 р. він пише:

«При тому ж смиренно в нашому до Вельможності Вашої пи
санні повідомляємо й інше таке ж писання до всього православ
ного козацтва Війська Запорозького, і вельми смиренно просимо 
Вашу Вельможність, нехай воно буде прочитане за велінням Ва
шим у  церкві Січовій Запорозькій Свято-Покровській при всьому 
христолюбному зібранні. Іще для кращого засвідчення посилаємо 
з братом нашим монахом Псосомієм від спільноти нашої чесно
го ієромонаха Софронія та найпокірніше просимо, як цим, так 
і всім тим братам нашим, що залишилися, протягом того ча
су, аж доки зможуть вони зібратися в дорогу, щоб повертатися 
до монастиря, являти всяку вашу благодійницьку милість і лю-49 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1 .Спр. 166. Арк. 93-93 зв.50 Там само. Арк. 92. 21
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бое та в потребах, що виникають, надавати щиру, турботли
ву допомогу.

Ми ж, згідно з нашим обов’язком, за ваше до нас милосердя 
і численні благодіяння будемо повсякчасними та незабуваючими 
молитвениками до преблагого Владики при Святій Божествен
ній Тайній Жертві»51.У листі до нього ж у січні 1771 р. прп. Паїсій пише:

«Не маючи більше нізвідки після Бога надії, знову до Вашої Вель
можності, високомилостивого доброго піклувальника, звертаємо 
наше найсмиренніше моління. Знову посилаємо з обителі нашої 
двох чесних братів, ієросхимонаха Матфея та монаха Спиридона, 
випросивши їм на дорогу від Його Високографського Сіятельства 
паспорт, і просимо богомольно: нехай благоволить Ваша Вель
можність дозволити їм у  Січі Запорозькій та в інших належних 
місцях протягом деякого часу безперешкодно просити милости
ню на убогу обитель нашу від доброхітних давачів христолюби
вого Війська Запорозького. Тим же братам, які до цього часу там 
перебували, чесному монаху Гавриїлу та монаху Псосомію, нехай 
повелить Ваша Вельможність із випроханою милостинею, з цер
ковним начинням та іншим припасом прийти до нас в обитель» 52.Також і в листі до Генерального писаря Війська Запорозького Івана Глоби того ж 1771 р. він повідомляє:

«Просимо Ваше Високоблагородіє, найнадійнішого благодійни
ка нашого, як колись робили, так і тепер зробіть милість з на
ми убогими, надайте допомогу. В цій справі важко буде тим двом 
чесним братам, від обителі нашої посланим; найбільше подбай
те заради Бога про те, щоб можливо було тим братам нашим 
безперешкодно в Січі протягом деякого часу затриматись зара
ди прохання у  христолюбців милостині»53.Через рік, у березні 1772 р. прп. Паїсій знову пише кошовому отаману Війська Запорозького:

51 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 53.52 Там само. Арк. 93 зв.53 Там само. Арк. 92.22
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«Так і нині вельми ревно молимо Вашу Вельможність: пока
жіть своє звичне батьківське милосердя та щире піклування, по
сланим від нас братам Спиридону та Пахомію благоволіть про
тягом деякого часу там перебути і попросити від доброхітних 
давачів милостиню, щоб спорядити ще храми Божі одушевлені — 
братію нагу. Тому що з високої милості Вашої і доброхітних да
вачів сорочками та іншими речами вже ми споряджені, але від 
мухояру та сукна майже зовсім обдерлися, не бувши в Києві про
тягом такого часу. І  представивши це Вашій Вельможності, най- 
милостивішому нашому після Бога управителю, уповаємо без 
сумніву отримати»54.

«НАЙПАЧЕ ЖЕ О Н  ПРАБОСААЕНОИМЕНИТИЯ
СТРАНИ ЗАПОРОЖСКИЙ»

Про те, як відбувався збір пожертвувань і милостині афонськи- ми та молдавськими ченцями на Запорозькій Січі, ми маємо чимало оповідей. Зокрема, єпископ Феодосій (Макаревський) Катеринославський і Таганрозький пише, що на Січі, як і взагалі в Запорізьких землях, афонські й грецькі монахи завжди були бажаними гостями, постійно приїздили на Запоріжжя і навіть жили на Січі протягом кількох років55, відвідуючи разом з монахами козацькі монастирі, «всі слободи, всі зимівники і хутори православного козацтва для здійснення у християн церковних треб і для надання віруючим духовної розради»56. Крім того, за словами єп. Феодосія, іноді запорожці й самі мандрували на прощу не тільки в монастирі Лівобережної і Правобережної України, але й на Афон, і в буковинську Драгомирну, що входила до складу Молдовлахійського князівства57.
54 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 99.55 Макаревский Ф., еп. Згад. праця. С. 90.56 Там само. С. 85.
37 Там само. С. 92. 23



Шумило С. В.Ієромонах Леонтій (Яценко-Зеленський) згадує, як він приблизно в цей же час збирав милостиню на Запоріжжі для свого Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря. Зокрема, він повідомляє, що жили вони на Січі в окремому так званому «чернецькому палаці»58, де зупинялися ченці та священики. Зібравши пожертви, вони «виїхали із Січі караваном, пригнали звідти ж 16 верхових коней, стільки вивезли матерії, скільки й галуна, саф’я- ну, мішин та іншого», а також «з верхом два вози з рибою і два із сіллю»59. На підставі цього опису ми можемо уявити, як збирали пожертви й послані прп. Паїсієм на Січ ченці з Драгомирни.Як повідомляє першовідкривач архіву Коша Запорозької Січі А. Скальковський, «ченці приходили для збирання милостині на користь своїх монастирів. У Запорізькому архіві постійно зустрічаємо про це натяки і обрахунки, скільки грошей, риби, солі та хутра куди треба відправити»60.Про те, наскільки успішною була місія посланих прп. Паїсієм ченців на Січ, ми можемо судити за архівними документами. Так, у протоколі допиту постриженика прп. Паїсія, колишнього насельника Афонського Іллінського скиту, а на той момент уже драгомирнського ченця Гавриїла (Петки) від 17 лютого 1769 р. повідомляється, що в 1764 р ., зібравши на Запорозькій Січі пожертви для їхньої обителі на Афоні, він, після переселення о. Паїсія з братством у Драгомирну, передав йому 400 рублів61. Через два роки він знову разом із ченцем Спиридоном і послушником Михаїлом «з двома триконними возами послані з тієї обителі Драгомирни в Малоросію для справи потреб, про що тієї обителі від будівничого Паїсія свідчення дано, за яким свідченням після приїзду в Січ Запорозьку з дозволу кошового він, Гавриїл, з тим58 Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750-1751 г. /Публ. Эварницкого Д. И. Екатеринослав. 1915. С. 8.59 Там же. С. 64-65.60 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Одесса, 1841. С. 81.61 К истории обителей Паисия Величковского // Киевская Старина. 1894. Т. XIV. С. 348-350.24



Автобіографія та листи при. Паїсіямонахом Спиридоном у Січі Запорозькій милостиню питали». Під час цієї поїздки, за паспортом, виданим кошовим П. Кални- шевським, монах Гавриїл у 1767 р. їздив у м. Ромни, де на зібрані пожертви купив для Драгомирнського монастиря за 630 рублів великий дзвін62.Також і у свідоцтві Коша ченцеві Драгомирнського монастиря о. Пахомію від 20 квітня 1771 р. (№ 856) повідомляється:
«Пред’явникові цього Молдовлсосійської області Драгомирн

ського монастиря Зішестя Святого Духа монаху Пахомію дано 
це в тому, що все те, що є у  нього на чотирьох возах, а саме: залі
зо, канат, полотно, вуни, церковне начиння й посуд, два Єванге
лія та все, що тільки є — це все випрохане Війська Запорозького 
Низового в Січі від доброхітних давачів цього Війська»63.На відміну від вищої еліти Російської імперії «катерининської» доби, яка поступово відходила від православ’я під впливом новітніх гуманістичних і антихристиянських ідей, запорозьке козацтво продовжувало зберігати у своєму середовищі консервативно-патріархальний лад і традиційні релігійні ідеали64.Серед усталених традицій запорозького козацтва було надання щедрих пожертв на православні монастирі та церкви, які вони регулярно здійснювали під час паломництв або відвідування Січі православними мандрівними ченцями та священиками. Майже кожен з козаків, уникнувши смерті на війні або одужавши після поранення або хвороби, робив посильну пожертву в православні

62 К истории обителей Паисия Величковского // Киевская Старина. 1894. Т. XIV. С. 348-350.63 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 304. Арк. 26.64 Шумило С.В. 1) Православна духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів наукової конференції. Ч. 2. К., 2013. С. 377; 2) Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 35-37; 3) Духовное Запорожье на Афоне. Малоизвестный казачий скит«Черный Выр» на Святой Горе. К., 2015. С. 4 0 ---- 43; 4) Афонский скит «ЧерныйВыр» и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе // Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы междунар. науч. конф., поев. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Киев, 21-23 мая 2015 г. Русский Свято-Пантелеи- монов монастырь на Афоне, 2016. С. 214-246. 25



Шумило С. В.храми та монастирі65. Крім того, кожен запорожець, помираючи, намагався відписати на церкву або монастир пожертви «на помин душі»66. Як зазначає Д. Яворницький, «постійні відвідування богослужінь і різних молебнів запорозькими козаками, особливо людьми старшого віку, багаті пожертви ченцям, часті заповіти козаків, з огляду на близьку смерть, майна на користь церкви й духовенства, а особливо незліченні пожертви й різноманітні вклади, здійснювані Запорозькими козаками у монастирі, січові й парафіяльні церкви, руські та грецькі скити грішми, книгами, церковним одягом, посудом, іконами, хрестами, корогвами, плащаницями, підвісками, золотими і срібними зливками, перлами, коштовним камінням, дорогими тканинами, багатими коралями — все це свідчить про велику ревність запорожців до храму Божого»67.Як приклад таких щедрих офірників на православні храми дослідники дуже часто згадують кошового отамана П. Калнишев- ського, на власні кошти якого було зведено в 1763-1767 рр., принаймні, п’ять нових храмів, закінчено будівництво кам’яної церкви та дзвіниці в «козацькому» Києво-Межигірському монастирі. Багато жертвував кошовий отаман на січову Покровську церкву, Самарський, Межигірський та інші монастирі, посилав дорогоцінне начиння та пожертви на Афон і до Гробу Господнього в Єрусалим68. І, як бачимо, був ще й ктитором Свято-Духового монастиря в Дра- гомирні й благодійником самого прп. Паїсія Величковського.Як уже було сказано, послані прп. Паїсієм на Запорозьку Січ ченці збирали тут чималі щедрі пожертви. Дізнаємося ми про це
65 Скальковский А. История Новой Сечи. С. 81-82; Яворницький Д. Історія За- порізьких козаків. Т. 1. С. 19666 Яворницький Д. Історія Запорізьких козаків. Т. 1. С. 196.67 Там само. С. 194.68 Українське козацтво: мала енциклопедія. Київ — Запоріжжя, 2006. С. 222- 223; Лиман І. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775). Запоріжжя, 1998. С. 121; Шумило С.В. Православна духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва. С. 376-377; Його ж. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 36-37.26



Автобіографія та листи при. Паїсіяі з листа старця до Калнишевського, написаного в березні 1772 р. Зокрема, прп. Паїсій пише:
«Вашій Вельможності, найвидатнішому нашому благодійнику, 

за таку любов, милість і милосердя, що неодноразово виявляли
ся до убогої обителі нашої, всі разом, одностайно, подумки, наче 
тілесно припадаючи, кланяємося і дякуємо вельми, та зобов’язу
ємося до кінця життя нашого молити Його милосердну благість. 
Нехай подасть Вашій Вельможності з безсумнівною надією отри
мати ці вічні блага, призначені для тих, хто любить свого Твор
ця. Уповаємо, що й отримаєте! Бо ми добре знаємо старання та 
ревність Вашу сильну до Бога, любов же і милість гарячу до ближ
нього, і розуміння та розум у  всьому істинний і непохитний, ут 
робу щедрот, до всіх відкриту й багату. Бо ніхто від Вас не пішов, 
не отримавши, сумний та ображений, ніхто зневажений та осо
ромлений, ніхто з порожніми руками та необдарований. Ви — око 
сліпим, Ви — нога кульгавим, Ви — подорожнім притулок, Ви — 
нужденним одіяння, Ви — голодним їжа. Звідси відомо нам, на
скільки добре Ваше уповання, наскільки істинна і жива Ваша ві- 
рауХриста Творця. Бо віруєте безсумнівною душею євангельським 
спасенним словам, що Христос промовив... І ось, тут виразно ба
чимо, як на Вашій Вельможності Христові слова здійснюються, 
бо скільки подорожніх у  Вас спокій знаходять, скільки безпомічних 
та бідних від Вас милість отримують, скільки нагих у  Вас одя
гаються! Таку милість неодноразово і наша убога обитель спо- 
добляється отримати від Вашої доброхітної та прещедрої руки. 
Оскільки Ви рясно прикрасили в нашій обителі храм Святого Духа 
священицькими одежами, священними сосудами і Євангеліями та 
іншими належними святій церкві речами... Тому що з високої ми
лості Вашої і доброхітних давачів сорочками та іншими речами 
вже ми споряджені. . . І  як Ви, Ваша Вельможносте, будуєте храми, 
що відомо нам, прикрашаєте обителі, споряджаєте убогу братію 
Христову, так і самі взаємно приймете від Мздовоздаятеля, пра
ведного Судді, винагороду незрівнянно більшу»69.69 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 99. 27



Шумило С. В.Цікавий факт — у цей період Драгомирнському монастирю був подарований великий дзвін вагою понад 1100 кг. Згодом молдавські ченці дали йому назву «Запорожан», проте, звідки пішло таке найменування, пояснити не могли. На основі дослідження листів прп. Паїсія до П. Калнишевського можемо припустити, що відлито цей дзвін було саме на пожертви Запорозьких козаків, від чого він і отримав таку назву. Як уже зазначалося, посланий прп. Паїсієм на Запорозьку Січ монах Гавриїл (Петка) у 1767 р. на зібрані пожертви купив для Драгомирнського монастиря за 630 рублів великий дзвін, який він залишив на Січі, а потім привіз у Драгомирну70. Можливо, саме цей дзвін і є тим самим знаменитим «Запорожаном»71.Окремо варто відзначити, що прп. Паїсій неодноразово підкреслює у своїх листах той факт, що в його обителі в Драгомирні багато хто з братії були з колишніх запорозьких козаків:
«З них більша частина походить з руського роду, а найбіль

ше ж зі славнозвісного православного краю Запорозької Січі. Ко
жен займає своє місце на рукоділлях та послухах монастирських, 
у  кравецькій та швацькій майстерні, в паламарці, на криласі, де
які прийняли чернечий чин, деякі ж іще непострижені, у  випробу
ванні перебувають за переданном святих отців, випробовуючись, 
чи можуть понести чернецтво, а інші вже сподобилися за своїм 
достоїнством дияконського чину, які, стоячи в церкві перед пре
столом Божим, молять Господа про здоров’я та спасіння Вель
можності Вашої та за все христолюбне Воїнство Запорозьке як 
за найближчих своїх благодійників»72.Особливу увагу привертає така фраза прп. Паїсія Величков- ського: «найпаче же отъ Православноименитїя страни Запо- 
рожскїя»73. В його листах вона зустрічається двічі, причому в од70 Киевская Старина. 1894. Т. ХІУ. С. 348-350; Шумило С.В. Преподобный Паи- сий Величковский и Запорожская Сечь. С. 40.71 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 39- 40.72 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 47.73 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 41.
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Автобіографія та листи при. Паїсіяному листі він пише «страни Запорожскїя»74, а в іншому— «страни Запорожской сЬчи»75. Нині в літературі з історії запорозького козацтва цей вислів став крилатим, проте до останнього часу ніхто не звертав уваги на те, хто його автор і звідки він запозичений. Вперше його вжив першовідкривач архіву Коша Запорозької Січі А. Скальковський, який, розбираючи знайдені ним документи, виписав цей вираз і процитував в одній з версій своєї «Історії Нової Січі»76. Вже з книги Скальковського цей вираз запозичив спочатку єпископ Катеринославський і Таганрозький Феодосій (Макаревський)77, а потім і Д. Яворницький у своїй «Історії запорізьких козаків» 78. Від останнього воно перекочувало до багатьох інших праць з історії козацтва. Однак досі ніхто не міг з упевненістю сказати, звідки ця фраза взялася79.
«ЯКОЖЕ ПРИШЕДШИМ З ( Ж И Я  АФОНСКИЯ ГОРИ»

V листах до П. Калнишевського прп. Паїсій частково описує побут Д рагом анської обителі, повідомляючи деякі подробиці про неї:
«Я, хоча й при слабкому, та все ж при здоров’ї перебуваю та 

керую з Божими настановами за переданням святих отців на
шим спільножительним монастирем, наскільки дозволяє сила 
моя. Цей монастир, який зветься Драгомирна, що розташова
ний у  пристойному для спільноти місці, був виділений нам бла
гочестивим господарем Молдовлахійським та Преосвященним 
митрополитом, коли прийшли ми з п’ятдесятьма братами зі 
Святої Афонської Гори,у повне володіння з усім майном, що нале

жить до цього монастиря. Брати ж наші, як ті, що прийшли зі74 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35 зв.75 Там само. Арк. 47.76 Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. 3-є изд. Т. 1. Одесса, 1885. С. 13877 Макаревський Ф., еп. Згад. праця. С. 92.78 Яворницький Д. Згад. праця. С. 19379 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 41.29



Шумило С. В.
Святої Афонської Гори, так і ті, що тут до нас долучилися, кіль
кість яких нині є сто п’ятдесят, живуть мирно, спокійно, підко
ряючись заповідям Христовим»80.

«Усі наші спільножительні устави та обряди ми, принісши зі 
Святої Афонської Гори, встановили за переданням святих отців 
у  виділеному нам монастирі»81.

«Всі ж вони, брати наші, сто п’ятдесят, живуть мирно, спо
кійно, без будь-якої крамоли та збентеження, один одного сми- 
ряючи та один одного шануючи, пов’язані любов’ю Христовою»82.

«Ось, недавно почали будувати нам деякі христолюбні пани 
молдовлахійські кам’яну лікарню з церквою теплою поза огоро
жею монастирською заради більш просторої будівлі та більшого 
спокою хворих братів, коли таке трапиться»83.

«Я також, наскільки врозумив Бог, за силою своєю маю ста
рання правити всією спільнотою нашою та відкривати шля
хи спасіння братії за переданням святих отців. І який благоче
стивий чин, від святих отців переданий, принісши зі Святої Гори, 
в спільножительній обителі нашій установили, той і до сьогодні 
цілком зберігається. Як і те, щоб не входити жінкам у  монастир 
наш жодним чином, навіть і найшляхетнішим, це невпинно і ре
тельно пильнується, як знамення або печать Святої Афонської 
Гори, де спільножительство наше почалося»84.Про те, як інколи відбувалося поповнення драгомирнсько- го братства прп. Паїсія ченцями з України, ми знаходимо цікаві свідчення в матеріалах Чернігівської духовної консисторії. Так, у 1776 р. настоятель Пустинно-Рихлівського Миколаївського монастиря Чернігівської єпархії ієродиякон Епіфаній без благословення ігумена і священноначалія пішов у Драгомирну до старця Паїсія, а потім у його монастир Секу (відомий в Україні ще

80 ВДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.81 Там само. Арк. 35.82 Там само. Арк. 47.83 Там само. Арк. 53.84 Там само.ЗО



Автобіографія та листи при. Паїсіяяк Секул). Тут він пробув до квітня 1778 р ., але через військові дії в Молдовалахії повернувся назад до Чернігова, де його було заарештовано, допитано й покарано за самовільний відхід з Рихлівського монастиря85. Випадкй втечі ченців з обителей Лівобережної і Правобережної України в монастирі на території Молдовалахії були досить поширеними, що сприяло поповненню братства прп. Паїсія його земляками. Так, уродженцем Чернігівщини був інший сподвижник старця Паїсія — схимонах Онуфрій, який пішов у Молдавію до прп. Паїсія, а потім подвизався у Воронській пустині поблизу Драгомирнського монастиря (прославлений у лику місцевошанованих румунських святих). Збереглося послання старця Паїсія до прп. Онуфрія, яке свідчить про глибоку духовну близькість двох подвижників86. Судячи з усього, розпочавши свій чернечий шлях на Чернігівщин, Паїсій Велич- ковський зберігав доволі тісні взаємини з представниками тамтешніх обителей, а слава про нього як про старця вже тоді ширилася в цих краях87.
ГОНІННЯ І НАКЛЕПИ НА ПРП. ПАЇСІЯ

V листах до П. Калнишевського прп. Паїсій неодноразово згадує про поширені наклепи на нього й на все його братство. Судячи з того, що прп. Паїсій надає багато уваги тому, що трапилося, можна припустити, що цей факт завдав йому чимало прикрості.Зокрема, в листі за червень 1768 р. він пише Калнишевському: 
«Дивуємося ж ми вельми сильно: звідки на нашу убогу спільно

ту такий наклеп і така неправда походить, що навіть на думку 
не спадало нам, коли те почули від прибулого брата нашого мо
наха Пахомія, і хто вони, що брехливі наклепи зшивають? Хіба

ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 1147.86 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. С. 451-455.87 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 46.31



Шумило С. В.
ті, які за деяку помічену в них непостійність не були прийняті до 

спільноти нашої, або ті, які сохнуть від заздрощів» 88.В іншому листі того ж року прп. Паїсій знову привертає увагу до цієї проблеми:
«І на думку ніколи нам не спадало, і не снилося ніколи, яка не

правда від заздрісників промовляється. Сильно дивуємося: звід
ки їм це приходить, щоб такі брехливі наклепи зшивати? І хто 
вони? Хіба ті, які за деяку помічену в них непостійність не були 
прийняті до спільноти нашої, або ті, які сохнуть від заздрощів, 
таємно навчаючись від ворога роду християнського, що завжди 
ненавидить добро»89.В іншому місці він дякує Калнишевському за те, що той не піддався «злісним наклепам» і виступив як «особливий заступник і сильний захисник»:

«Невимовним Своїм милосердям преблагий Господь вдунув Д у
хом Своїм Пречистим у  серце Вельможності Вашої, щоб не при
ймали тих брехливих наклепів, що зводяться на наше бідне 
спільножительство, і дарував нам Вельможність Вашу як осо
бливого заступника та сильного захисника у  всіх злобних підсту
пах, які трапляються. Отож, дякуємо премилостивому Богу, за 
те що таку велику милість показує нам убогим через Вельмож
ність Вашу. Разом із тим ревно молимо Його незбагненну бла- 
гість: нехай, як Вельможність Ваша нас бідних та убогих за
хищає, так захистить і збереже на многії літа Вельможність 
Вашу, особливого нашого премилостивого благодійника, від уся
ких злобних та ворожих підступів, душевних та тілесних» 90.Так само й через три роки в листі за 1771 р. прп. Паїсій пише кошовому отаману Запорозької Січі:

«Два роки тому постало багато неправедних поговорів та на
клепів на убогу обитель нашу, так, можливо, і тепер різні мар
нотні та неправдиві розмови, чи то від незнання, чи то від заз-

88 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.89 Там само. Арк. 47.90 Там само. Арк. 53.32
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дрості, через деяких розголосилися. Але Ваша Вельможність за 
своїм богодарованим здоровим розумінням анітрохи до тих ко
лишніх поговорів не дослухалися та в нас не сумнівалися. Отже, 
сподіваюся, що й нині, якби й трапився зі сторони якийсь наклеп, 
не повірите» 91.На жаль, у листах до Калнишевського при. Паїсій не уточнює, якими саме були ці наклепи й обмови, що настільки непокоїли старця, і яким він так багато надавав їм уваги у своїх листах. Проте в посланнях прп. Паїсія до архімандрита Феодосія та ієросхимонаха Агафона повідомляється, що в цей час старцеві довелося виступити на захист святоотцівсько-ісихаст- ського вчення про Ісусову молитву92. За його словами, в Україні, в Мошенських горах, де здавна розташовувався козацький Мошногірський монастир і один із центрів козацько-гайдамацьких повстань (Мошногірський монастир відносився до Переяславської єпархії на Правобережній Україні, що на той час перебувала у складі Речі Посполитої. — С. Ш.) ,  з’явився якийсь чернець — «суєтний розумом філософ», що говорив про умну молитву як про єресь і «прелесть». Цього ченця і значення його вчення і дій прп. Паїсій порівнює «з клятим калабрійським єретиком Варлаамом, першим хулителем цієї священної Ісусо- вої молитви»93.За словами прп. Паїсія, цей монах з Мошенських гір «так 
ополчився хулою на цю святу молитву (на що сподвиг його ди
явол), що незрівнянно перевершив хулою і давніх, і тричі про
клятих, єретиків Варлаама і Акиндіна... Він воздвиг настільки 
страшні, й сороміцькі, й скверні хули на цю святу молитву і на 
ревнителів і діячів її, що цнотливому людському слуху вони не
стерпні. Ще ж і на ревнителів цієї молитви він влаштував таке 
велике гоніння, що деякі ченці, залишивши все, повтікали до цієї

91 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. С. 166. Л. 93.92 Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 49-50.93 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. С. 381.33
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країни» (Молдовлахії. — С. Ш .)94. Крім того, як пише прп. Паїсій, 
«не задовольняючись вимовляти богохульства самим лише все- 
скверним своїм язиком, намірився він і рукою на письмі хулити 
і спростовувати це божественне творення молитви й отцівські 
книги, що навчають про це»95.Судячи з усього, полеміка й суперечки богословського характеру спричинили серйозну смуту, яка викликала гоніння проти прихильників внутрішнього ділання і яка загрожувала цілком знищити справу всього життя прп. Паїсія з відродження втрачених традицій ісихазму. Як повідомляє сам Величковський, крім наклепів і переслідувань, противники ісихазму «дійшли до та
кого безумства», що зібрали святоотцівські книги, які навчали умної молитви, і, прив’язавши до них каміння, потопили в річці Тясмин96. Крім того, «деякі духівники під загрозою неблагословен- 
ня заборонили читати отцівські книги»97. Смута докотилася як до Драгомирни, так і до Запоріжжя. Дізнавшись про це, старець Паїсій написав у 6 розділах великий твір «Глави про умну молитву»98, який і надіслав заблудлим ченцям. Цей твір, визнаний свт. Ігнатієм (Брянчаниновим) однією з найавторитетніших апологій святоотцівського вчення «про Ісусову молитву, розумом у серці здійснювану»99, став згодом одним з основних посібників з умної молитви і здобув широку популярність у Східній Європі100.Ймовірно, саме з цими подіями й були пов’язані згадані прп. Паїсієм наклепи, що їх раніше старцеві довелося зазнати і на Афоні при відстоюванні святоотцівсько-ісихастського вчення про Ісусову молитву101.

94 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. 373.95 Там само. С. 381.96 Там само. С. 373.97 Там само. С. 373.98 Там само. С. 489-543.99 Четвериков С., прот. Згад. праця. С. 159-207.100 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 51-52.101 Там само С. 52.34
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НАСТАНОВИ ПРП. ПАЇСІЯ ХРИСТОЛЮБНОМУ 
ЗАПОРОЗЬКОМУ ВОЇНСТВУПималий інтерес привертають повчання старця Паїсія про слу- Іж ін н я  запорозького козацтва як «христолюбивого воїнства». В одному з останніх збережених листів прп. Паїсія до Калнишев- ського, датованому березнем 1772 р ., старець надає багато уваги військовим подвигам кошового отамана в період російсько-турецької війни і наставляє його й далі непохитно і з вірою боротися з «ворогами Хреста Христового».Процитуємо це повчання докладніше:

«На тверді небесній піднесене сонячне коло, на високих горах 
утверджене місто та сяюча благородством з високими чесно
тами людська душа сховатися не можуть. Цю істину настіль
ки більш ясно та відкрито бачимо непереможною, наскільки 
більш проникливо входимо в обставини справ. Бо світле сонце 
морок та імла часто покривають, а сяючу благородну з високи
ми чеснотами душу ані найтемніша злобна заздрість підступ
них сил потьмарити не в змозі. Оскільки доброчесний муж, як лев, 
уповає та не устрашиться, тому що Бог із ним, і хто ж проти 
нього! Уповав колись на Бога ізраїльський вождь Гедеон преслав
ний, і з тим упованням численні тисячі мадіанитів лише з трьо
мастами воїнів усіх тих погубив, та остаточно розсипав і зни
щив. Ваше Високородіє, уповайте і Ви, що як тоді, так і завжди, 
і до кінця віку буває і буде сприяюча в бранях всесильна та непере
борна допомога Владичня, яка захищає та зберігає життя Вашої 
Вельможності від усякого підступу.

Чули ми достатньо, які Вам дарував всесильний Бог преславні 
перемоги над ворогами Хреста Христового, і за те прославляємо 
милосердя Боже, що настільки озброїв, умудрив і утвердив Ваше 
Високородіє вірою безсумнівною, надією, міццю, хоробрістю, муж
ністю та розумінням істинним. За те, що все преславне Низове 
Запорозьке воїнство, будучи мудро наставлене Вашим премудрим 
керівництвом та Вашим мистецтвом, так завзято вбивало, ко-
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лоло, викорінювало проклятих магометан, давніх ваалітів, нече
стивих агарян, без будь-якої пощади, ревнуючи за благочестям, як  
колись Ілля за Господом Богом своїм, що краще вже і не треба, а все 
те, що буває, в тому прославляється Бог. Бо наскільки вороги Хре
ста Христового викорінюються, настільки віра розповсюджуєть
ся, наскільки Бог прославляється, настільки йраби Його славу здо
бувають. Так і Вашої Вельможності достославне ім’я скрізь відоме, 
скрізь чутне, скрізь прославляється через богодаровані Вам розум, 
хоробрість, мужність, воїнське мистецтво та інші чесноти, яки
ми обдарував Вас Дух Святий. Бо чесноти не тільки людей про
славляють, але часто і від смерті рятують, і від ворогів захища
ють, і від усякого підступу цілковито оберігають.

Чесноти до вічного блаженства приводять. Чесноти безсум
нівною надією майбутніх нагород живлять. О святість чеснот, 
вищість благородної душі та з нею споєних високих чеснот, які 
у  Вашій Вельможності виразно бачимо! Через це ми з отими чес
нотами без сумніву Ваше Високородіє вітаємо і бажаємо: нехай 
преблагий Бог, Я ки й ... сподобив Вас ціломудренно цю постову хо
ду здійснити і Страстям Його спасительним поклонитися, удо
стоїть іще й Світлим Своїм Воскресінням насолодитися, і нехай 
дарує над супостатами цілковиту перемогу»102.

ПОДАЛЬША ДОЛЯ ПРП. ПАЇСІЯ І ПРАВ.
П. КАЛНИШЕВСЬКОГО. ПЕРЕДБАЧЕННЯ «ВІНЦЯ»Л к  ми знаємо, закінчення російсько-турецької війни неодно- / I значно позначилось як на долі прп. Паїсія Величковського, так і його благодійника Петра Калнишевського. Після підписання миру між Туреччиною і Росією, частина Буковини, де розташовувався Драгомирнський монастир, опинилася під владою католицької Австрії. У зв’язку з цим, не бажаючи залишатися під владою католицької держави, прп. Паїсій з братією змушений був102 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп.1. Спр. 166. Арк. 99.36



Автобіографія та листи при. Паїсіяу 1775 р. полишити свою обитель в Драгомирні й перебратися спочатку до Секу, а потім у Нямц103.По-іншому склалася доля ктитора Д рагом анської обителі Петра Калнишевського. У роки російсько-турецької війни за проявлені героїзм і мужність він отримав подяку від імператриці Катерини, став кавалером найвищого ордена Російської імперії — Андрія Первозванного. Проте по завершенні війни Запорозька Січ була зрадницьки захоплена і спалена військами Потьомкіна, а самого кошового отамана було заарештовано. 25 років йому довелося провести в ув’язненні замурованим у холодній камері-«мішку», без світла, без права листування та спілкування104. Історики так описували місце ув’язнення останнього провідника запорозьких козаків: «Це печероподібне приміщення довільної форми від двох до чотирьох аршин завдовжки і від 1,5 до 3 аршинів завширшки. Кам’яна лавка (місце для сидіння і спання) — вся обстава. В’язень не міг лягти, витягнувшись на весь зріст, він повинен був спати у напівзігнутому стані. У приміщенні стояла вічна напівтемрява, було вогко і холодно»105.Протягом понад два десятиліття Петра Калнишевського випускали з темної камери на світло лише тричі на рік: у дні свят Різдва, Пасхи і Преображення, щоб він міг відвідати богослужіння й причаститися. Коли кошового перевели з Прядильної камери до іншого приміщення, то від нього залишилось у камері більше як на два аршини нечистот, які не прибиралися там усі роки ув’язнення. Просидівши в закритій камері без світла стільки років, він втратив зір; у нього, як у звіра, виросли великі нігті й довга борода, увесь його одяг розпався, а каптан з ґудзиками перетворився на лахміття. На волю він зміг вийти лише після
103 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие. С. 161-164; Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. С. 237-239; Четвериков С., прот. Згад. праця. С. 209-210.104Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 56-59.105 Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Історія козацтва. Держава — військо — битви. К., 2012. С. 449. 37



Шумило С. В.палацового перевороту і вбивства сина Катерини II — імператора Павла І. Указом нового імператора Олександра І від 2 квітня 1801 р. він був звільнений за амністією й отримав право на вільний вибір місця проживання. Йому йшов 111-й рік. Останні два роки життя колишній ватажок Запорозької Січі за власним бажанням прожив у Соловецькому монастирі як простий послушник106. Як було написано на його надгробній плиті: «Спочив 1803 року, жовтня 31 дня, в суботу 112 років од роду смертю благочестивою, доброю»107 108.На прикладі Паїсія Величковського і Петра Калнишевсько- го ми спостерігаємо два образи християнської святості, які хоч і різняться між собою, проте мають дуже багато спільного.Один з останніх своїх листів до Петра Калнишевського від 18 березня 1772 р. прп. Паїсій, звертаючись до майбутнього мученика, пророчо завершив такими словами:
«Створює Вам Христос храмину нерукотворну на небесах. За 

прикрашання обителей прикрасить душу Вашу вінцем нев’яну
чим, за одягнення нагих удів Христових одягне душу Вашу одежею 
нетління і сподобить у  небесному Своєму чертозі вічно насолод
жуватися Божественної Своєї слави. Ми, Ваші богомольці, при 
наших повсякчасних, хоча й короткочасних моліннях, бажаємо 
Вашій Вельможності отримати всі ці блага»10&.

*/VЯк вже зазначалося, рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 23 грудня 2014 р ., враховуючи факти народного шанування, праведний Петро Калнишевський був прославлений у лику місцевошанованих святих (пам’ять 31 жовтня /13 листопада)109.106 Українське козацтво: мала енциклопедія. С. 222-223; Шумило С.В. Православна духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва. С. 376-377.107 Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Згад. праця. С. 450.108 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. С. 166. Л. 109-109 об.109 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 11- 13, 58-63.38



Автобіографія та листи при. ПаїсіяЩодо прп. Паїсія Величковського (1722-1794), то його шанування в Румунії, на Афоні і серед численних учнів у Російській імперії розпочалося незабаром після його кончини. Інок Парфеній (Агеєв), який відвідав Нямц у 30-х рр. XIX ст., згадує, як за місцевою традицією вони прикладалися до труни шанованого тут прп. Паїсія, похованого в середині собору110. Відомо, що вже в 1858 р. в Нямецькому монастирі велася служба з читанням житія Паїсія Величковського, складеного монахом обителі Калістратом. Мощі преподобного нині зберігаються в соборі Нямецького монастиря111. Крім Румунської Православної Церкви, прп. Паїсія вшановує і Руська Православна Церква. Його канонізація була здійснена Соборами Руської Православної Церкви Московського Патріархату (1988) і Руської Православної Церкви Закордоном (1990). Пам’ять — 15/28 листопада.
НАЙПЕРШЕ ІКОНОГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ПРП. ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО|7едучи мову про прп. Паїсія і його глибоке шанування, варто І/ звернути увагу на такий важливий і маловідомий факт. Коли автор цих рядків у черговий раз перебував у болгарському Зо- графскому монастирі на Афоні, насельники обителі показали йому унікальну фреску із зображенням прп. Паїсія Величковського. Розташована вона в головному монастирському соборі (кафолі- коні) на честь св. Георгія Побідоносця праворуч в арці над проходом, що веде з притвору до центральної частини храму. Дивовижно те, що фреска ця не належить пензлю сучасних майстрів. Даний кафолікон побудований у 1801 році, а розписи в ньому були завершені в 1817 році. На відміну від фрески св. Паїсія
110 Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Т. 1. М.: Новоспасский монастырь, 2008. С. 84.111 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 62-63. 39



Шумило С. В.Великого, розташованої в цьому ж храмі, на даному фресковому зображенні не зазначено, який саме це Паїсій. Напис на ній вказує лише, що це «СТЬІЙ ПАІСЇЙ». Саме зображення святого за всіма своїми ознаками та рисами відповідає відомим портретам прп. Паїсія Величковського. У тому, що в даному разі зображення саме цього подвижника, фактично немає ніяких сумнівів. Викликає подив інше: фреска відноситься до 1817 року, тоді як на цей момент від дня смерті старця Паїсія Величковського минуло тільки 23 роки, а до його офіційної канонізації залишався 171 рік.Факт наявності серед розписів у кафоликоні Зографского монастиря фрески із зображенням прп. Паїсія Величковського свідчить про те, що на Афоні його шанування як святого (подвижник на фресці зображений з німбом над головою) поширилося дуже давно, вже незабаром після кончини старця. Імовірно, ініціатива її написання належала українським чи молдавським ктиторам обителі, які багато допомагали Зографу в цей період112. А можливо, що це є також віддзеркаленням пам’яті зографців про перебування у їхній обителі преподобного: як відомо, св. Паїсій у пошуках святоотцівських творів, зокрема слов’янською мовою, опрацював майже всі бібліотеки афонських монастирів, у тому числі Зографа, Русика та Хіландаря. Про це він, зокрема, повідомляє у своєму листі до земляка й друга дитинства ієрея Дими- трія за 1766 р ., називаючи ченців болгарського і сербського монастирів на Афоні своїми «благодійниками»113. Крім того, як вже відзначалось, у часи перебування старця на Афоні при Зографі за ктиторської допомоги Запорозької Січі та її кошового отама
112 Шумило С.В. 1) Духовное Запорожье на Афоне. Малоизвестный казачий скит «Черный Выр» на Святой Горе. К., 2015. С. 24-29, 61-64; 2) Афонский скит «Черный Выр» и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе // Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы междунар. науч. конф., поев. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Киев, 21-23 мая 2015 г. Русский Свя- то-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2016. С. 214-246.113 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. Серпухов: Наследие Православного Востока, 2014. С. 408.40



Автобіографія та листи при. Паїсіяна Петра Калнишевського було засновано український козацький скит «Чорний Вир», насельники якого підтримували тісні зв’язки з прп. Паїсієм Величковським, звертались до нього за духовними настановами і вважали своїм «духівником»114. Цей факт також підтверджує існування тісних зв’язків преподобного із Зо- графом та його насельниками (зокрема, українського походження), що також могло вплинути на появу згаданого розпису з його зображенням.Судячи з усього, Зографська фреска — це не тільки маловідоме, але й найперше іконографічне зображення прп. Паїсія Велич- ковського, написане на початку XIX ст., незабаром після смерті великого старця і просвітителя.Внесок прп. Паїсія в культуру християнського Сходу мав настільки вагоме значення, що його шанування як святого отримало справді міжнародне поширення. Зокрема, як бачимо, на церковному рівні його здавна вшановували болгари, румуни, молдавани, росіяни, греки. Це спонукає до більш глибокого вивчення духовно-культурної спадщини і пошанування цього великого подвижника і на його батьківщині, яку він уславив своїми подвигами та безцінними працями, залишеними нам у спадок.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАРЧЕСТВО 

ПРП. ПАЇСІЯ БЕАИЧКОБСЬКОГО 
В КОСТЯНТИНІВЖІИ КЕЛІЇ НА АФОНІ

А фонський період біографії прп. Паїсія Величковського є найменш дослідженим через брак необхідних документальних джерел. З цієї причини важливим доповненням до нього можуть слугувати короткі свідчення зі справи біглого насельника Чернігівського Успенського Єлецького монастиря ієродиякона Іоаса-114 Шумило С. В. Духовное Запорожье на Афоне... С. 43-49; Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 66-71. 41



Шумило С. В.фа (в миру Івана Юхимовича Петренка, спадкового козака Кисе- лівської сотні Чернігівського полку)115.З архівних матеріалів Чернігівської духовної консисторії за 1760 р .116 ми дізнаємося, що отець Іоасаф у жовтні 1756 р. вночі втік із Єлецького монастиря через самодурство ігумена обителі. З Чернігова він подався до Речі Посполитої — у Мошногірський монастир Переяславської єпархії на Правобережній Україні, а звідти за місяць — на Афон, у заснований запорожцями козацький скит Різдва Богородиці «Чорний Вир» («Мавровир»), де прожив більше року117.Зі справи ієродиякона Іоасафа ми дізнаємося про одну дуже важливу деталь. Подвизаючись у скиту «Чорний Вир», на сповідь він ходив, як сказано в показаннях, до «духівника Паїсія» з обителі св. царя Костянтина при Пантократорському монастирі. Згаданий тут Паїсій — той самий прп. Паїсій Величковський, який свого часу теж починав свій чернечий шлях на Чернігівщині, але потім утік з Любецького монастиря на підконтрольну Речі Посполитій Правобережну Україну, а звідти — в Молдавію і на Афон.Пробувши більше ніж рік на Святій Горі, ієродиякон Іоасаф вирушив у якихось справах на Запорозьку Січ, звідти — в козацький Межигірський монастир, а звідти, дізнавшись про зміну ігумена Єлецького монастиря, повернувся до Чернігова.На момент відвідання о. Іоасафом на Афоні прп. Паїсія Велич- ковського останньому виповнилося лише 35 років, проте, судячи з усього, слава про молодого подвижника вже почала ширитися серед слов’янських і молдавських святогорців, і щороку число115 Шумило С. В. 1) Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. С. 66-71; 2) Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковского во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам) // Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 3-4. Киев — Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. С. 175-185.116 ДАЧО. Ф. 679. On. 1. Спр. 762. Арк. 1-12.117 Шумило С.В. 1) Духовное Запорожье на Афоне... С. 43-49; 2) Афонский скит «Черный Выр» и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе... С. 214-246.42



Автобіографія та листи при. Паїсіябратії навколо нього стрімко зростало. У свідченнях о. Іоасафа прп. Паїсія названо «духівником», до якого той ходив на сповідь з віддаленого українського скиту «Чорний Вир». Цей факт свідчить, що молодий подвижник на той момент уже мав деякий духовний авторитет серед святогорців. Зі свідчень ієродиякона Іоасафа ми також дізнаємося, що на сповіді «духівник Паїсій» радив йому не служити й не приступати до Божественних Таїн «по-чернечому»118.Це коротке повідомлення цінне тим, що донині всі свідчення про перший час перебування прп. Паїсія у келії св. Костянтина при Пантократорському монастирі біографи старця черпали виключно з текстів Житія преподобного, складених після його смерті на основі оповіді схимонаха Митрофана119.Зокрема, до таких творів відносяться праці отців Ісаака, Григорія і Платона (молдавською та слов’янською мовами). Втім, ані о. Митрофан, ані згадані отці, що використовували його працю, не були свідками афонського періоду подвижництва старця Паїсія. Інших же документів, які б підтверджували цей факт, не було, через що неможливо було перевірити достовірність усіх розповідей про перебування старця в афонській келії св. Констянтина. Не згадує про цей факт і сам прп. Паїсій, ані в своїй автобіографії, ані в листах. Тому всі дослідники змушені були вірити на слово схимонаху Митрофану та його продовжувачам щодо перебування прп. Паїсія в Костянтинівській обителі на Афоні. Тепер же цей факт знайшов підтвердження в матеріалах справи Чернігівської духовної консисторії за 1760 р ., де ієродиякон Іоасаф у своїх свідченнях теж повідомляє про перебування на Афоні «духівника»
118 ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 762. Арк. 8,10-11.119 Див.: Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival...; Житие и писания молдавско- го старца Паисия Величковского. Москва: Изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1847; Тахиаос А.-Э. Предварительный список полной библиографии 0 св. Паисии Величковском // Cyrillomethodianum, 1993-1994, 17-18. С. 212-227; Жгун П. Б., Жгун М. А. Схиархимандрит Паисий (Величковский) Нямецкий // Prin ortodoxie §i umanism spre reintegrarea Moldovei. Materialele Conferin^ei §tiinpfico- Teologice. Chi§inäu, 2008. C. 28-29. 43



Шумило С. В.Паїсія — в обителі святого царя Костянтина при Пантократор- ському монастирі.Якраз на кінець 1757 р. його братство складалося з дванадцяти чоловік (семи молдаван і п’яти слов’ян), у зв’язку з чим попередня невелика келія св. Костянтина більше не могла вмістити всіх бажаючих долучитися до братства Паїсія Величковського120. Тому прп. Паїсій викупив у греків покинуту келію св. Іллі, яку стараннями преподобного було перетворено на скит121.Зі свідчень ієродиякона Іоасафа (Петренка) видно, що насельники заснованого колишнім запорожцем ієросхимонахом Григорієм Голубом (Голубенком) афонського скита «Чорний Вир» уже тоді підтримували тісні стосунки з прп. Паїсієм Величков- ським і також вважали його «духівником». Таким чином, можна говорити про існування негласного духовного союзу та взаємодії двох «малоросійських» обителей на Афоні та їхніх старців — Григорія Голуба та Паїсія Величковського122.
ДО ІСТОРІЇ ІГУМЕНСТВА ПРП. ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО 
В АФОНСЬКОМУ МОНАСТИРІ СИМОНОПЕТРА 
ЗА НЕВІДОМИМИ РАНІШЕ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Житіє прп. Паїсія Величковського, складене його учнем і келійником схимонахом Митрофаном, оповідає, що, коли заснований старцем на Афоні Іллінський скит не міг більше вміщати у своїх стінах усіх бажаючих бути там насельниками, преподобний з частиною братії перейшов у монастир Симонопетра.

120 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. С. 217- 219; Четвериков С., прот. Згад. праця. С. 103-105; Феннел Н., Троицкий П., Тала- лай М. Ильинский скит на Афоне. М.: «Индрик», 2011. С. 8,15.121 Шумило С. В. Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковского во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам)... С. 175-185.122 Шумило С. В. 1) Духовное Запорожье на Афоне... С. 43-49; 2) Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 66-71; 3) Афонский скит «Черный Выр» и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе... С. 214-246.44



Автобіографія та листи при. ПаїсіяНа жаль, свідчення про ігуменство прп. Паїсія в цій святогір- ській обителі вкрай скупі. З житія старця нам відомо лише, що «чесні святогорці порадили йому [Паїсію] взяти собі монастир Симонопетра. Обитель ця мала борги, і братство її було нечисленним. Блаженний подав про це прохання Собору і незабаром отримав його рішення з благословенням. Узявши половину братії, він переселився в монастир, а інших лишив у скиту. А коли по недовгому часі позичальники почули, що в монастирі зібралося братство, то одразу ж приїхати вимагати борги, і блаженний, який не був винен, віддав їм 700 левів. Незабаром, боячись інших кредиторів, він залишив монастир і повернувся у скит»123.Автор житія схимонах Митрофан, уродженець Переяслава (на території сучасної України) і вихідець із козацької сім’ї, був найближчим учнем і келійником прп. Паїсія Величковського. На послух до старця в буковинській Драгомирні він поступив 1766 р., через два роки прийняв від нього чернечий постриг і виконував різні послухи, зокрема, переписував книги святих отців у «скрипторії» преподобного. Загалом під духовним керівництвом старця він перебував близько ЗО років. За дорученням братії Нямецького монастиря житіє прп. Паїсія він писав по гарячих слідах, незабаром після смерті наставника. Воно вважається найбільш достовірним, оскільки написане близьким учнем і келійником старця на основі особистих спостережень, розповідей самого преподобного та його сподвижників. Однак, через те що о. Митрофан сам не був очевидцем перебування старця Паїсія на Афоні, цей період не описаний ним досить докладно, і його опис може мати неточності, характерні для усного передан- ня. Свою працю о. Митрофан так і не встиг до кінця виправити й  відредагувати.Після смерті схимонаха Митрофана в Нямецькому монастирі неодноразово робилися спроби завершити його роботу. Ще один учень прп. Паїсія — молдавський монах Ісаак — у 1815 р.123 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival... С. 106; Преподобный Паисий Велич- ковский. Житие и избранные творения. С. 223. 45



Шумило С. В.за дорученням братства намагався доопрацювати й виправити текст о. Митрофана, однак і він не встиг завершити задумане. Тоді братія доручила вченому монаху Григорію (Даскалу, 1765- 1834), згодом митрополиту Угро-Влахійському (канонізований Румунською Православною Церквою у 2005 р .), на основі праць отців Митрофана та Ісаака підготувати короткий життєпис старця. У 1817 р. його було видано румунською мовою в друкарні Нямецького монастиря під назвою «Коротка повість про життя блаженного отця нашого Паїсія». Крім того, існувало ще одне румунське житіє старця, складене монахом Віталієм, але воно довгий час лишалося невідомим у Нямецькому монастирі. Оскільки сильно скорочений о. Григорієм (Даскалом) текст житія не відображав у всій повноті духовний образ старця Паїсія, братство Нямецької обителі доручило ще одному учневі преподобного — ієросхимонаху Платону, який раніше був переписувачем при старці, на основі вже існуючих праць ченців. Митрофана, Ісаака і Григорія підготувати слов’янською компілятивну версію житія старця124. Вперше видана в Нямці 1836 р ., вона була перевидана в 1847 р. в Москві за благословенням старців Оптиної пустині. Саме цей життєпис став широко відомим у Російській імперії і згодом неодноразово перевидавався. Водночас перший твір схимонаха Митрофана частково забувся і вперше повністю був перевиданий лише в 1986 р. проф. А. Тахіаосом125.Як і в митрофанівському тексті житія прп. Паїсія, у всіх наступних версіях період ігуменства старця в афонському монастирі Симонопетра висвітлено вкрай скупо. В платонівському тексті є лише уточнення, що в Симонопетра прп. Паїсій «пробув тільки три месяці», а потім вимушений був залишити його під тиском турецьких позикодавців126.
124 Жгун П. Б., Жгун М. А. Згад. праця. С. 28-29.125 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine Mysticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794). Thessaloniki, 1986.126 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С. 35.46



Автобіографія та листи при. ПаїсіяБіограф старця Паїсія прот. Сергій Четверіков (1867-1947) доповнює127, що серед афонітів, які радили преподобному зайняти монастир Симонопетра, був Константинопольський патріарх Серафим II (Аніна), який жив на спокої на Афоні128. Однак прот. Сергій не уточнює, з яких джерел він почерпнув цю інформацію. Подібних згадок ми не бачимо ані в інших житійних списках, ані в документах, з чого можна зробити висновок, що прот. С. Четверіков у даному разі дещо доповнив біографію старця від самого себе.Вагомий внесок у вивчення життєвого шляху та спадщини прп. Паїсія Величковського вніс відомий філолог-славіст і спеціаліст з історії культури Румунії проф. А. Яцимирський (1873- 1925), а в наш час — видатний візантиніст, професор Фессалоні- кійського університету та член-кореспондент Афінської академії А. Тахіаос, який опублікував на цю тему понад 20 праць129.Проте і досі в біографії старця Паїсія Величковського лишається чимало «білих плям» і недомовленостей. Найменш дослідженим лишається афонський період його подвижництва. Як видно, головним джерелом свідчень про діяльність старця на Афоні127 Четвериков С., прот. Згад. праця. С. 124.128 Серафим II Аніна (грецьк. Патріар^У)<; Херафеїр В ), Константинопольський патріарх (1757-1761). Народився наприкінці XVII ст. в м. Дельвіна в албанській родині. З 8 жовтня 1746 р. був митрополитом Филиппопольським (нині Пловдив). 22 липня 1757 р. обраний патріархом Константинопольським. У 1759 р. встановив ЗО листопада свято на честь святого Андрія Первозванного, а в 1760 р. першим дав дозвіл св. Космі Етолійському розпочати місіонерські поїздки Фракією. У 1759 р. запросив Євгенія (Булгаріса) реформувати Патріаршу гімназію в Константинополі. За антитурецькі настрої був скинутий турками з Константинопольської патріаршої кафедри 26 березня 1761 р. й засланий на Афон, де поселився в келії Серай, майбутньому руському Андріївському скиту. Підтримував теплі стосунки з прп. Паїсієм Величковським. Під час російсько-турецької війни 1768-1774 років підтримав ідею створення православної держави на Балканах і в 1769 р. закликав грецьке населення повстати проти турків. Після провалу повстання в 1776 Р- через переслідування з боку турків мусив переїхати до Російської імперії, де поселився на батьківщині прп. Паїсія Величковського — Полтавщині, в козацькому Мгарському монастирі, де й помер 7 грудня 1779 р., там і похований.129 Тахиаос А.-Э. Предварительный список полной библиографии о св. Паисии Величковском С. 212-227. 47



Шумило С. В.є лише кілька версій житія подвижника, укладені вже після його смерті. Ні в Автобіографії, ні у відомих раніше листах преподобного цей момент не знайшов свого відображення.Через брак документальних джерел фактично поза увагою дослідників лишався факт ігуменства прп. Паїсія в монастирі Си- монопетра. Водночас, незважаючи на свою короткотривалість, він має важливе значення не тільки в біографії старця, а й в  історії руського чернецтва на Афоні. Як відомо, на цей час Руський Пантелеймонівський монастир (Старий Русик) вже був зайнятий греками, й осиротілі руські ченці не мали на Святій Горі власного самостійного монастиря130, гуртуючись у новоутворених на Святій Горі «малоросійських» Іллінському і Чорно-Вирському скитах, а також інших невеличких келійних обителях Афону131.По суті, перехід прп. Паїсія до Симонопетра — це була спроба відновити обитель і тим самим перетворити її на новий центр руського чернецтва на Афоні, яке гостро потребувало відновлення власного самостійного монастиря132.Судячи з наявної стислої інформації, прп. Паїсій, хоч і пробув на посаді ігумена афонської обителі Симонопетра нетривалий час, усе ж встиг надати їй досить істотну допомогу. Щоправда, борги монастирських попередників так і не дозволили старцю остаточно відновити обитель і перетворити її на новий центр руського чернецтва133.До цього часу науці не було відомо жодного аутентичного документа того періоду, що підтверджує факт ігуменства прп. Паїсія в монастирі Симонопетра. Усі свідчення про це, як уже зазначалося, грунтувалися лише на більш пізніх житійних текстах і свідченнях, написаних після смерті старця.130 Григорович-Барський В. Мандри по Святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік. К.: Основи, 2000. С. 624-625.131 Шумило С.В. 1) Духовное Запорожье на Афоне... С. 29-32; 2) Афонский скит «Черный Выр» и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе... С. 214-246.132 Шумило С.В. Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 74-92.133 Там само.48



Автобіографія та листи при. ПаїсіяСправжньою сенсацією можна вважати знайдення Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні невідомого раніше оригіналу листа прп. Паїсія Величковського за 1763 рік, а також грамот колишнього Константинопольського патріарха Кирила V (Каракаллоса) та Собору Святої Гори з підписами ігуменів 20 афонських монастирів за 1762 рік134, в яких повідомляється, що рішенням загального «Священно-Духовного всієї Святої Гори Собору» обитель Симонопетра передана духівнику Паїсію Малоросу і його «малоросійському братству», як і «тим, що приходять 
з руських країв їхніх Січі Запорозької», «у вічні роди»135.Документи ці зберігаються серед матеріалів справи Київської духовної консисторії про приїзд до Києва з Афону в 1762 р. учнів прп. Паїсія ієродиякона Парфенія (Кармазіна)136 і ченця Гавриша (Петки) для збирання пожертв по Україні та в Запорозькій Січі на відновлення обителі Симонопетра, названої у грамотах «Новим Вифлеемом». У них докладно описується перебування старця Паїсія Величковського з його «малоросійською» братією в цьому знаменитому афонському монастирі та причини їхнього вимушеного відходу звідти в подальшому.134 Шумило С. В. Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковско- го во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам) // Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 3-4. Киев -  Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. С. 175-185.135 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 6.136 Судячи з матеріалів справи, ієродиякон Парфеній (Кармазін) в минулому був уродженим козаком Омелницької сотні Миргородського полку. Спочатку став послушником у Півогородській обителі, а на четвертий рік послуху був переведений до Київського Пустельно-Микільського монастиря, де через півроку пострижений (у 1752 р.) настоятелем обителі архім. Назарієм (Солониною) у рясофор з ім’ям Памфіл. Через рік новим настоятелем архім. Никифором (Грибовським) пострижений у мантію з ім’ям Парфеній, а в 1754 р. київським митрополитом Тимофієм (Щербацьким) висвячений у сан ієродиякона. Потім перейшов до Свято-Миколаївського Пустельно-Медведовського монастиря на Правобережній Україні, а звідси з благословення ігумена Віссаріона в 1758р. вирушив на Афон, де 6 серпня того ж року був «прийнятий у вищезгаданий скит Святого пророка Ілії, підсудний монастирю Пантократорському, того скиту начальником и духівником Паїсієм Малоросом». 49



Шумило С. В.Оскільки ці документи раніше ніколи не публікувалися, зупинимося на їх розгляді більш докладно.У листі прп. Паїсія Величковського до митрополита Київського Арсенія (Могилянського) від 20 квітня 1763 р. з перших вуст ми дізнаємося про те, що монастир Симонопетра був переданий йому за рішенням Собору Святої Гори. Як повідомляє старець, «коли 
побачило братство Святої Гори в нашому малому скиту велику 
тісноту через збільшення братії1 і крайнє погіршення їхнього здо
ров’я через тяжкість повітря в тому скиту, порадились і прису
дили віддати нам один опустілий монастир, що зветься Симоно- 
петр, заради більшого утвердження нашого спільного життя»137.Цей факт підтверджується і в грамотах Собору святогірських монастирів та патріарха Кирила.Так, у грамоті «Священно-Духовного всієї Святої Гори Собору» від 3 квітня 1762 року, зверненій до «усіхулюблених Святої Пра
вославно-Східної Греко-Російської Церкви синів, усякого духовного 
й мирського чину христоіменитих людей, що в препрославленій 
самодержавній Російській імперії, в Малій Росії перебувають», повідомляється, що царська обитель Симонопетра, «впавши в пре
великі борги, до десяти тисяч рублів, дійшла до крайнього запу
стіння, тому що братія тієї обителі, будучи не в змозі терпіти 
жорстокі напади від позичальників, розійшлися, куди хто міг, за
лишивши все начиння та сосуди церковні в заставах у  позичаль
ників. І так ця прекрасна царська обитель дійшла до крайнього 
і ридання гідного запустіння, дивлячись на яке зі слізьми на очах, 
ми не могли перенести цього»138.Далі в грамоті повідомляється, що «спільним нашим священ
но-духовним всієї Святої Гори/Собором, на спільну користь усіх 
святих обителей, а найбільше про опустілу вищезгадану оби
тель за обов’язком нашим турбуючись, призвавши чесного в ієро
монахах духівника Паїсія Малоросійця, досвідченого в спільножи- 
тельному житії, при якому понад тридцять учнів у  послуху, при

137 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 25.138 Там же. Арк. 5 зв.-б.50



Автобіографія та листи при. Паїсія

ньому спільножительно, на скиту Пандократорському139 Свято
го Пророка Іллі перебувають, спільною нашою радою и ухвалою 
соборною віддали цей запустілий царський вищезгаданий монас
тир, щоб був він на утвердження їхнього спільного життя і для 
росіян, що прагнуть чернецтва, які приходять з російських кра
їв їхньої Січі Запорозької. Нехай він буде їм, як тихе та спокійне 
пристановище у  вічні роди»140.Цей історичний документ підписали «всі предстоятелі свя
щенних монастирів Святої Афонської Гори» з прикладанням мо
настирських печаток. Як сказано в самому документі: «Заради 
більшої достовірності цю нашу дану їм грамоту печатками всіх 
священних всієї Святої Гори монастирів затверджуємо. Підписа
на ця справжня грамота з прикладанням на ній дев’ятнадцяти 
Афонських Лавр і монастирів печаток»141. Зокрема, на грамоті стоять підписи і печатки «від усієї братії двадцяти монастирів... а саме з Лаври, Івера, Хіландара, Кутлумуса, Дохіара, Зографа, Святого Павла, сфигмена, Руського, Гриоріата, Ксінофа, Ватопе- да, Діонисіата, Пантократора, Ксиропотама, Симопетра, Каракала, Філофея, Кастамоніїта та Ставроникити»142.Викладені в грамоті Собору афонських монастирів відомості підтверджуються і в супровідному листі до митрополита Київського Арсенія (Могилянського) від 26 березня 1762 р ., підписаному колишнім Константинопольським патріархом Кирилом V (Каракаллосом)143, який на цей час жив у Свято-Аннінському ски

139 Треба: Пантократорському, Пантократор.140 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 6.141 Там само. Арк. 7.142 Там само. Арк. 1 0 ,15зв.143 Кирил V (Каракаллос) — Константинопольський патріарх з 1748 по 1751 рр. і з 1752 по 1757 рр. Народився наприкінці. XVII ст. У 1737 р. був обраний митрополитом Меленойконським у Македонії, а в 1745 р. переведений на Нікомидійську єпархію в Малій Азії. Брав участь у скиненні патр. Паїсія II (Кюнмуржиоглу), місце якого і зайняв 28 вересня 1748 року, але в червні 1751 р. усунутий з кафедри. Головними опонентами патр. Кирила V були єпископи патріархату, яких він обклав податками. У 1751 р. він заборонив єпископам, що входили до складу Синоду, проживати в Константинополі, зобов’язавши їх повернутися у свої єпархії. У 1749 р. під-51



Шумило С .В .ті на Афоні. Зокрема, патріарх Кирил у своєму листі повідомляє: 
«Оголошую братству твоєму, що з благословення нашого спіль
ною ухвалою всіх отців-начальників священних монастирів усієї

тримав створення на Афоні чернечої академії «Афоніада», запросивши до викладання в ній Євгена Булгаріса (пізніше наполіг на його відстороненні). Також він ініціював реформування в Грецькій Церкві чина прийому в православ’я, наполягаючи на застосуванні акривії і перехрещення до тих, хто приєднується з інших християнських деномінацій (католиків, вірменів, лютеран). Після його скинення на патріаршу кафедру знову повернувся патр. Паїсій II, але в результаті спровокованої прихильниками Кирила V смути і підкупу османських чиновників у Стамбулі той був незабаром низведений, а на його місце 7 вересня 1752 р. повернувся Кирил. Намагався протистояти посиленню філокатолицьких настроїв усередині патріархату, для чого пішов на радикальні заходи — запровадження перехрещування всіх неправославних при прийнятті до православ’я. Також він видав книгу «Відмова від окроплення», в якій засуджував поширені на Заході «обливальну» і «окроплюваль- ну» форми хрещення, наполягаючи, подібно до російських старообрядців, на дотриманні лише трикратного занурення. Ці дії викликали опір Синоду єпископів патріархату, які 28 квітня 1755 р. скликали Собор, на якому піддали різкій критиці книгу Кирила й засудили повторне хрещення над тими, хто приєднується до православ’я. У відповідь патр. Кирил оголосив дії єпископату неканонічними, розпустив Синод і відправив ієрархів у їхні єпархії, а також видав послання, відоме під назвою «Анафема тим, хто приймає папські таїнства». Потім, разом з Олександрійським патр. Матвієм Псалтом і Єрусалимським патр. Парфенієм Афінянином він підписав документ, в якому «обливальне» хрещення оголошувалося неприйнятним і «єретичним». У результаті виниклого протистояння і смути 16 січня 1757 р. на Константинопольському Соборі єпископів патр. Кирил V був усунутий з кафедри і позбавлений сану. Його наступником став Каллінік IV (Маврикій), який скасував повторне хрещення над католиками і вірменами. Після скинення екс-патріарх оселився в Свято-Аннінському скиту на Афоні. Тут він виступив головним ініціатором гонінь проти ісихастського руху отців-коллівадів, наполігши на накладенні на них заборон й вигнання з Афону. У 1774 р. під його головуванням у монастирі Кутлу- муш було скликано собор, який засудив отців-коллівадів як «єретиків» і звернувся до Синоду Константинопольського патріархату з вимогою відлучити їх від Церкви, що й було виконано новообраним патр. Софронієм II (1774-1780). У результаті гонінь багато старців-коллівадів змушенґоули залишити Афон, серед них ректор богословської академії Афоніада св. Афанасій Парійський (1721-1813), свт. Макарій Коринфський (1731-1805) та інші,Завдяки чому їхні ідеї поширилися вже по всій Греції. Лише на початку XIX ст. були зняті всі несправедливі звинувачення проти старців-коллівадів, а їхнє вчення визнане істинно-православним. Головний противник і гонитель коллівадів екс-патріарх Кирил V помер на Афоні 27 липня 1775р. незабаром після проведення Кутлумушського антиколлівадського собору. Контакти патр. Кирила V з прп. Паїсієм Величковським і листи на його підтримку до України і на Запорозьку Січ датуються періодом до початку антиколлівадської смути.52



Автобіографія та листи при. Паїсія

Святої Гори царський монастир запустілий через
великі борги, відданий на спільне життя духівнику Паїсію М а
лоросу та його учням-малоросам, яких при ньому є понад трид
цять, як мужу чесному, благоговійному, навченому та в спільно
му житті досвідченому»144.Також патріарх сповіщає, що монастир «у великі борги впав, до 
десяти тисяч рублів, і якщо їх не заплатити, важко їм буде ту 
обитель утримувати»145.Описуючи скрутне становище Симонопетрської обителі та но- вопоселеного в ньому «малоросійського» братства старця Паїсія, патріарх Кирил просить митрополита Арсенія сприяти в наданні матеріальної допомоги монастирю. Як повідомляється в листі, 
«тому з благословення нашого посилаємо від спільноти її ієроди
якона Парфенія з одним братом до Малої Росії та на Січ заради 
прохання милостині від христолюбців»146.Про посилання учнів прп. Паїсія Величковського до України і на Січ Запорозьку для збирання пожертвувань на відновлення монастиря Симонопетра і сплату боргів обителі повідомляється і в грамоті Собору афонських монастирів:

«Тому й вони, вибравши з-поміж себе чесних братій, Парфенія 
ієродиякона та монаха Гавриїла, послали до Малої Росії та на Січ 
Запорозьку, заради милостині, на відкуплення боргів монастир
ських/. . . / щоб, відкупившись від боргів, ця свята царська обитель 
була у  вічні роди від православного російського народу тим, хто 
з ревності Божої на Святу Гору заради чернецтва приходить, ві
домим надійним пристановищем; і ця ваша богоугодна милосерд
на справа всій Росії буде на велику похвалу, вам же на вічне поми
нання у  вищезгаданій святій обителі, як її новим ктиторам»147.Серед іншого, в грамоті Собору пояснюються і причини, через які «малоросійське братство» прп. Паїсія Величковського,

144 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 3.145 Там само.146 Там само.147 Там само. Арк. 6 зв. — 7. 53



Шумило С. В.постійно зростаючи чисельно, не могло більше залишатись у заснованому ними раніше Свято-Іллінському скиту:
«Тому що і скит той Святого Пророка Іллі, в якому вони досі перебувають, через тісноту свою більше братії зовсім не вмі

щає. Хоча й інші з благоговійних братій з ними разом бажають 
спільне життя проводити. Та ще й скит той, маючи нездоро
ве повітря та воду, призводить до крайнього розладу їхнього 
здоров’я»148.Про труднощі й нестерпні умови перебування в Іллінсько- му скиту свідчить у своєму листі й сам прп. Паїсій. Зокрема, він повідомляє: « ...в  нашому скиту через збільшення братій, 
яких, крім мирських послушників до сорока, з ними ж і до п ’ят 
десяти чоловік перебуває, крайню злостраждання від
шкідливого повітря, за хліб та інші необхідні потреби для до
бробуту нашого спільного життя великі витрати та зара
ди здобутку цього повсякчасне розходження братій по різних 
країнах...»149.Як бачимо, у документах жодним словом не згадується про участь колишнього Константинопольського патріарха Серафима II (Аніни) у справі переселення прп. Паїсія до Симонопетра. Таким чином, висловлена прот. Сергієм Четверіковим думка не знайшла свого підтвердження.Судячи зі знайдених документів, митрополит Київський Ар- сеній (Могилянський) жваво відгукнувся на отримані прохання зі Святої Гори. Зокрема, результатом розгляду звернень від Собору афонських монастирів і колишнього патріарха Константинопольського Кирила V було видання Київським митрополитом грамоти від 17 липня 1762 р. до «Христоіменитих православно-східної греко-російської Київської церкви духовного і мирського звання чад». Підтримавши ідею передачі монастиря Симонопетра на Святій Горі українським ченцям, він благословив посланцям прп. Паїсія Величковського збирати пожертви на від148 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 6-6 зв.149 Там само. Арк. 25.54



Автобіографія та листи при. Паїсіяновлення та облаштування обителі по єпархіях і парафіях Київської митрополії. У грамоті, зокрема, зазначалося:
«Спільною ухвалою всіх отців-начальників священних монастирів 

усієї Святої Афонської Гори царська обитель преподобного Симона, 
що зветься Симонопетр і Новий Вифлеем, яка запустіла через великі 
борги, віддана на спільне життя духівнику Паїсію Малоросу та його 
учням-малоросам, яких при ньому є понад тридцять, як мужу чесно
му, благоговійному, навченому та в спільному житті досвідченому. 
А оскільки та обитель за тимчасовими обставинами та непостій
ністю речей впала у  великі борги, до десяти тисяч рублів, і якщо їх не 
заплатити, важко буде ту обитель утримувати, тому з благосло
вення Його Святості Патріарха присланий від спільноти Афонської 
Гори скиту Святого Пророка (Іллі) ієродиякон Парфеній з одним бра
том, монахом Гавриїлом, в Малу Росію та на Січ Запорозьку заради 
прохання милостині від христолюбців»150.Благословивши збирання пожертвувань, митрополит Арсеній пише:

«Від доброхітних давачів милостинне подаяния протягом од
ного року цим ієродиякону Парфенію та монаху Гавриїлу проха
ти дозволили та на засвідчення того видали цю нашу грамоту 
за рукою нашою при печатці кафедральній із шнурозапечатаною 
книгою для вписання до неї того подаяния та імен давачів для по
минання їх у  тій обителі преподобного Симона, з наказом цим іє
родиякону Парфенію та монаху Гавриїлу в тому випрошуванні ні
якого здирництва та утиску не чинити, але поводитися смирно 
доброхітно, без найменшої спокуси»151.При цьому в грамоті зазначається, щоб «на Січі Запорозькій 
з цією грамотою тієї милостині не просити, по закінченні ж при 
донесенні тим ієродиякону Парфенію та монаху Гавриїлу цю на
шу грамоту нам подати із засвідченням того, яку кількість тієї 
милостині випрохано, і до книги записано буде»152.
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Шумило С. В.В іншому документі від 15 липня 1762 р. митрополит Арсеній пише:
«З допиту того ієродиякона Парфенія ніякого сумніву за ни

ми в тому не виявилося. Тому, виготовивши дозвільну грамоту 
їм, ієродиякону та монаху, просити в єпархії нашій, крім Січі За
порозької, протягом одного року милостиню на відкуплення ті
єї обителі, що зветься Симонопетр, подати нам на підпис, і кни
гу для вписання пожертвувань та імен давачів для повсякчасного 
поминання їх у  тій обителі з контори нашої з належною скріпою 
видати»153.Про те, наскільки успішною була місія посланих прп. Паїсієм ченців до України, ми можемо судити з листа прп. Паїсія Велич- ковського до митр. Арсенія (Могилянського) від 20 квітня 1763 р ., в якому афонський старець дякує київському владиці за нада- ! ні допомогу і сприяння:

«І тоді послали ми до Вашого Преосвященства від спільноти 
нашої чесного ієродиякона Парфенія, з монахом Гавриїлом, з про
хальною від Святішого Патріарха Константинопольського кир 
Кирила до Вашого Преосвященства грамотою про надання бла
гословення Преосвященства Вашого на прохання милостині від 
христолюбців, про відкуплення тяжких боргів, у  які впала ця 
обитель за обставинами нинішнього часу, і на це моління Свя- 
тішого Патріарха надали Преосвященство Ваше вищеназвано
му ієродиякону благословення, щоб по єпархії Преосвященства 
Вашого прохати від христолюбців милостиню. За таке найми- 
лосердніше благодіяння Вашого Архіпастирства, до нас убогих 
виявлене, лише Сам Архієрей майбутніх благ Христос, Син і Сло- . 
во Боже, в майбутньому блаженстві може віддати Вам зі всіма, 
хто любить Його, достойну винагороду»154.Проте далі в листі на ім’я митрополита Арсенія прп. Паїсій Величковський повідомляє, що, поживши зі своїм братством в обителі Симонопетра деякий час, вони змушені були залиши-153 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 13 зв. — 14.154 Там само. Арк. 25.56



Автобіографія та листи при. Паїсіяти її і знову повернутися в Іллінський скит. Лист написано старцем вже з цього скиту. Це єдиний на сьогодні документ, написаний прп. Паїсієм на Афоні. Зокрема, преподобний у ньому повідомляє:
«Коли ж, проживши там декілька місяців, побачили ми, з якою 

бідністю та злостражданням під владою іновірних утримують
ся тутешні монастирі, то вирішили, що не тільки зовсім немож
ливо нам, як чужоземцям, у  тутешньому краї монастир утри
мувати, але й користі душевної нам від того не буде, по-перше, 
тому що мало не всім братіям довелося б у  різні країни заради 
милостині розходитися, що для немічних душею було б чималим 
руйнуванням їхнього душевного устрою, по-друге, тому що безпе
рестанно звідусіль від іновірних біди та напасті приходять, і то
му була б потреба і на суд до них приходити та в них судитися, 
а тим більше від їхнього неправосуддя постійну образу терпіти, 
по-третє, тому що й усі землі монастирські, з яких монасти
рю хліб надходить з невимовними напастями та бідами, навіть 
превеликими витратами навряд чи можливо утримувати, мої
ми ж, оскільки ми чужоземці, було б і зовсім неможливо. Розгля
нувши це все та ще й численні незручності, які в цьому малень
кому писанні неможливо подати, а крім того, на ділі та досвіді 
зазнавши від іновірних позичальників тієї обителі, які собі наду
мали, ніби ми вже цілковито прийняли монастир, нелюдського 
нападу та відібрання всього необхідного для прожитку, що ми 
мали, ми ледве змогли до першого нашого скиту якраз у  зимовий 
час із чималим злостражданням повернутися і, прийшовши до 
братства Святогорського, від утримання того монастиря через 
такі незручності цілковито відмовилися»155.Далі прп. Паїсій пише, що на Афоні для розгляду скрути, що спіткала його братство, було скликано спеціальний Собор свя- тогірських монастирів, який благословив старцю та його учням, аби не погубити розпочату ними справу, заснувати новий монас
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Шумило С. В.тир у землях Молдовалахіі, під захистом молдавських православних господарів. Як пише прп. Паїсій:
«Боячись, щоб не сталося через це крайнього його зубожіння, 

ми всі разом поклалися на Промисел Божий, і зібравши нараду 
про життя наше, всі однодушно зволили з Божою допомогою, за
лишивши Святу Гору, вибрати в Волоській землі безмовне й від
далене від миру місце (яких багато і є в тій землі), щоб, там осе
лившись, могли б ми своїми трудами, обробляючи землю, мати 
найбільш пристойний собі прожиток і щоб змогло такими тру
дами упорядковане наше спільне перебування прийти до більшо
го утвердження»156.Отримавши таке благословення від Собору афонських монастирів, старець Паїсій за порадою звернувся також до колишнього Константинопольського патріарха Кирила V, який на цей час перебував на спокої у святогірському скиті св. Анни. Останній також благословив переїзд братства прп. Паїсія до Молдовалахії, відповівши так:

«Бог знає, як ми бажаємо, щоб утвердилося, а не зруйнувалося 
це ваше спільне життя, а оскільки, як ми й самі міркуємо, це свя
те місце для утвердження вашого життя з такою численністю 
братій руки не подасть, отже добрий цей ваш нехай Бог
вас укріпить і допоможе; нехай Боже благословення і наше, архі
пастирське, буде з вами»157.З цього питання зберігся і лист патріарха Кирила V до митрополита Арсенія (Могилянського) від 4 квітня 1763 р ., в якому він уточнює те, що сталося:

«Раніше писали ми до Вашого Преосвященства через такого 
собі ієродиякона Парфенія, що оскушки зі спільної згоди всіх от
ців, які живуть на Святій Афояські Горі, ухвалено заснувати 
спільножительний монастир, що зветься Симонівський, та від
дати його у  відання всечесному ієромонаху Паїсію з братією йо
го, то так і вчинено. Але той Паїсій з братією, проживши в то-156 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 25.157 Там само.58



Автобіографія та листи при. Паїсія

му монастирі декілька місяців, угледіли собі велику шкоду для 
душевного спасіння, яка випливає з трьох причин. Перша та, що 
невірний народ з усіх боків жорстоко досаждав їм вимогами від
дати борги, в які той монастир уплутався. Друга та, що ченці 
там з монастиря повиходили в близькі села й там почали жити 
з мирськими особами, з жонами, а третя та, що зрозуміли, що 
коли візьмуться тим монастирем володіти, то, звісно, змуше
ні будуть порушити чернецький і тісне
життя; з цих причин вони від того монастиря відмовились, а ви
знали за корисніше для себе шукати місця спокійного, для черне
цтва пристойного та вільного від усяких турбот і неспокоїв і до
тримуватися монастирського уставу та суворого життя»158.З цього листа ми дізнаємося, що крім непомірних боргів обителі Симонопетра перед турецькими кредиторами, у «малоросійського братства» прп. Паїсія, яке оселилося в монастирі, виникла й інша проблема — попередні насельники обителі, які на той час розбіглися по довколишніх селах, дізнавшись про відновлення монастиря прп. Паїсієм, судячи з усього, стали висувати якісь свої претензії і вимоги, що серйозно загрожувало порушенням сформованого в громаді старця порядку та устрою. З цієї причини, щоб у братстві не стався нелад і воно зовсім не розпалося, прп. Паїсій і зважився перевести його в більш усамітнені та спокійні на ті часи ліси Буковинських Карпат в Молдовалахії.У своїх листах і прп. Паїсій, і патріарх Кирил просять митрополита Арсенія (Могилянського) дозволити посланим з Афону задля збирання милостині ієродиякону Парфенію (Кармазіну) і монаху Гавриїлу (Петку) відбути в Молдовалахію до нового місця перебування братства, а також дозволити їм привезти із собою зібрані ними пожертви: «Все, щ о... було зібрано від подаяния 
христолюбців на допомогу та утвердження нашого спільного пе
ребування, до спільноти нашої принести»159.158 ЦЦІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 32-32 зв.

159 т,Там само. Арк. 25 зв. 59



Шумило С. В.Водночас у справі зазначається, що зібравши милостиню по парафіях Лівобережної України, посланці прп. Паїсія вирушили на Запорозьку Січ, звідки вже не поверталися до Києва і не повідомили митрополита про розмір зібраних пожертвувань. Зокрема, у відповіді патріаху Кирилу митрополит Арсеній повідомляє, що «яка ж кількість тієї милостині ним випрохана, в тому доне
сенні, як мало бути, не повідомив він, за тією вимогою від нього, 
згідно з тієї книгою, в яку подаяния записують, тільки він, Пар- 
феній, тієї книги не подав і вже, як стало відомо, з Києва на Запо
розьку Січ вирушив, маючи звідти повернутися до тих, хто його 
послав, і тому, скільки ним, Парфенієм, тієї милостині випроха
но, невідомо»160.Також київський митрополит уточнює, що всі зібрані в Україні кошти він благословляє передати на облаштування братства прп. Паїсія на новому місці в Молдовалахії: «а що зібрано, не
хай те все дістанеться тим, що посилали, на задоволення їхніх 
потреб»161.Про те, що зібрані на відновлення монастиря Симонопетра пожертви в подальшому були доставлені в нову обитель старця Паїсія в Драгомирні, ми дізнаємося з інших, більш пізніх документів. Так, у протоколі допиту посланця прп. Паїсія, колишнього насельника Афонського Іллінського скиту, а на той час уже драгомирнського монаха Гавриїла (Петки) від 17 лютого 1769 р. повідомляється, що в 1764 р ., зібравши на Запорозькій Січі пожертвування, він відвіз їх до о. Паїсія на Буковину в Д р аго м ан ський монастир, куди на той момент з Афону вже переселився преподобний зі своїм братством162.Про долю зібраних у цей період поясертв ми дізнаємося також з листа прп. Паїсія Величковськош вже з Драгомирни до Кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського за червень160 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 3443. Арк. 37.161 Там само.162 К истории обителей Паисия Величковского // Киевская Старина. 1894. Т. ХІУ. С. 348-350; Шумило С.В. При. Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 16-17, 33-34,40.60



Автобіографія та листи при. Паїсія1768 р ., де він зазначає: «Маючи в незабутній пам’яті безліч бла
годіянь від вас, наймилостивіиіих благодійників наших, як тих, 
що були зроблені раніше, коли ми перебували на Святій Лівон
ській Горі, так і тих, що робляться нашій убогості та бідності 
нині, коли ми з Божої волі переселилися звідти в Молдовлахійську 
землю, ми уклінно дякуємо і ніколи словом і серцем за таке ваше 
милостиве добродіяння та щире милосердне піклування про на
ше убоге спільножительство дякувати не припинимо»163.Виявлені Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні згадані документальні свідчення є цінним доповненням до житій старця Паїсія. Більш того, лист прп. Паїсія за 1763 р. — це найстаріший на сьогодні з відомих листів старця і єдиний, написаний ним не з Молдавії, а ще під час перебування на Святій Горі. Цей лист, як і інші документи, що стосуються згаданої справи, відкривають абсолютно невідомі досі сторінки як життя старця на Афоні, так і його тісних зв’язків з Україною та Запорозькою Січчю, а також ігуменства в монастирі Симонопетра. Як уже було сказано, всі відомості про перебування старця в Симонопетра раніше базувалися виключно на розповідях отців Митрофана, Іса- ака, Григорія та Платона, достовірність яких не можливо було перевірити через брак джерел, які б їх підтверджували. Тепер же цей факт біографії подвижника не викликає сумнівів.Ще один важливий документ, який містить ще одне свідчення про перебування прп. Паїсія в Симонопетра, зберігається в самій цій обителі на Афоні164. За люб’язного сприяння ігумена монастиря Симонопетра о. Єлисея та духівника обителі о. Ма- карія165 автору цих рядків вдалося отримати доступ до нього та сфотографувати.

163 ЦДІАУК. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 35.164 Шумило С. В. 1) Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 83-87; 2) Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковского во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам)... С. 175-185.165 Иером. Макарий Симонопетрский: «Жития святых — это высокий идеал, который каждый призван преломить через свою призму» // Русский Афон, православный портал. Сетевой ресурс. 1ЛИ.: http://www.afonit.info/monitoring-61
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Шумило С. В.Цей документ — монастирський «Кодекс А», який зберігає свідчення про найважливіші події в житті обителі, що мали місце між 1620 і 1800 рр.166 Вони відображені у вигляді досить коротких записів грецькою. Рукопис, написаний близько 1800 р., складається з II+294 сторінок у палітурці розмірами 21x15 см. Частина аркушів лишилася незаповненою, деякі постраждали від вологи, через що прочитати їх неможливо. У 1988 р. архівіст монастиря Симо- нопетра здійснив повну транскрипцію Кодекси грецькою мовою.На сторінці 68 рукопису коротко повідомляється про прибуття в монастир Симонопетра старця Паїсія Величковського разом із братією числом 35 чоловік — зі скиту пророка Іллі, який став затісним для їхньої громади, що розрослася167.Автор запису (грецький чернець), мабуть, мав лише опосередковані свідчення про цю подію, як і про самого преподобного, оскільки називає старця Паїсія «сербом» і не вказує, скільки часу вони залишалися в обителі та з якої причини полишили її.Разом з тим Кодекс повідомляє точну дату прибуття прп. Паїсія в Симонопетра — 15 квітня 1762 р ., чого немає в житіях старця, складених схимонахом Митрофаном, отцями Ісааком і Пла- тоном, а також в інших джерелах і дослідженнях.Ці документальні свідчення, хоч і короткі, є важливим доповненням до вищезгаданих документів, віднайдених в українських архівах.З огляду на цінність цього свідчення, наведемо його повністю (транскрипція тексту запису подається зі збереженням орфографії оригіналу) :
1762. Â7rpïXlou 15
+ T]X9êv ô 7rv£U[xaTiKoç 7ra7ra na^aioç- mpfioç \хг tovç KaXoyépouç тои \J.r\av 

TpuvTerrevvzpîa icaXoyépouç \iaï,r\ tou otou £ка0оиитаи щ  тои 7грофу]ТУ]и ÏXrjau щ  Tvjv спситгр tv]v 7гаитократоріиг]- каї грщглу щ  тсо роиасгтг]рюи paç- va ка0У]сгізті/іегот-такагу-БІтопоретку-гЬіиуа-зууаіукЬ-еіо-иуБокіі-ісІеаІ-коіогуІ-кагІїсІуі- ргігуап-ргеїотіг-скегег-зуоуи-ргігти (дата обращения: 14.12.2014).166 Архів монастиря Симонопетра на Афоні. Рукопис «Кодекс А». 1800. II+294 с.167 Там само. С. 68.62
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7Гйттотітсс та то фиХа^г]- цоуоу тсо афг]сг£т ка( гфу]угт у]<; тур М тон^ат^а- ка( феиусотта? айтої; еккХгртосгу то [дотасгт^рі каі то г!;оиача£ет тргу^Хг] Меоч168.У перекладі українською це повідомлення звучить так:
«1762, квітня 15, прийшов духівник отець Паїсій серб зі своїми 

ченцями, числом тридцять п’ять. Вони подвизалися у  Пророка 
Іллі скиту Пантократоровому і приїхали в наш монастир, аби 
поселитися в ньому довічно, доглядати його та керувати ним 
як господарі. Але не зміг, залишив його й пішов у  Молдавію. Піс
ля його від’їзду монастир закрили і ним керувала Велика Середи
на [Протат Святої Гори]».На жаль, на цьому монастирські джерела про перебування старця Паїсія в обителі Симонопетра вичерпуються. Далі укладач Кодекса переходить до опису подій, коли ігуменом монастиря став якийсь папас Іоасаф з Мітіліні, який продовжив виплачувати борги обителі, повертати її подвір’я та відновлювати монастир, а також повернув монастирську святиню — руку святої Марії Магдалини, яка після викрадення піратами зберігалася в Тріполі.Проте й така коротка згадка, як уже було сказано, має важливе значення у питанні підтвердження факту ігуменства старця Паїсія в монастирі Симонопетра та його спроб відновити на новому місці духовний центр руського чернецтва на Афоні, по суті — відновити новий Русик після того, як історичний руський святогірський Пантелеймонів монастир у середині XVIII ст. перейшов до грецьких монахів169.Як уже зазначалося, прп. Паїсій, хоч і пробув на посаді ігумена афонської обителі Симонопетра нетривалий час, усе ж встиг надати їй дуже істотну допомогу, сплативши кредиторам монастиря значну частку боргу. Завдяки цьому була вирішена частина фінансово-матеріальних проблем обителі, що дозволило їй У майбутньому відродитись до нового життя170.168 Архів монастиря Симонопетра на Афоні. Рукопис «Кодекс А». 1800. С. 68.169 Григорович-Барський В. Згад. праця. С. 624-625.170 Шумило С.В. 1) Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь... С. 74-92; 2) Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковского во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам)... С. 175-185. 63



Шумило С. В.І донині в монастирі Симонопетра глибоко шанують пам’ять їхнього колишнього ігумена прп. Паїсія Величковського. У при- ділі головного соборного храму (кафолікону) обителі праворуч знаходиться фрескове зображення преподобного.Так само і в трапезній монастиря одна з фресок зображає преподобного на повний зріст. Поряд із нею — зображення іншого афоніта та основоположника давньоруського чернецтва — прп. Антонів Києво-Печерського.На день пам’яті прп. Паїсія в монастирі відправляється на його честь особлива служба, складена гімнографом обителі, духовним сином афонського старця Паїсія (Езнепідіса, І  1994) ієромонахом Афанасієм Симонопетритом. Крім того, в бібліотеці монастиря зберігаються два томи першого видання «Філокалії», перекладені слов’янською прп. Паїсієм171.

171 Афанасий Симонопетрский, мон. Связи монастыря Симонопетра с Россией // Россия — Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной научно-богословской конференции. Москва, 1-4 октября 2006 г. М.: ПСТГУ, 2008. С. 241.64
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Справа з Чернігівської духовної консисторії.

Березень -  квітень 1760р.
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ПОВІСТЬ ПРО святий c o w
превозлюблених у  Господі отців і братів і чад моїх 

духовних, що зійшлися в ім’я Христове заради спасіння 
душі до мене, недостойного, який Промислом Божим 
перебуває у  цих святих і славних обителях: у  святій 
і великій обителі Вознесіння Господа і Спаса нашого 

ІсусаХриста, званоїНямець,тау святій обителі 
Чесного Славного Пророка Предтечі і Хрестителя 

Господнього Іоанна, званої Секул; як і чому це святе 
братство зібралося до мене, грішного і недостойного.

Р  ачачи, що кінець життя мого вже наближається, і роз- и  мірковуючи, що будь-яка річ, не закарбована на письмі, зазнає цілковитого забуття, я замислив, принаймні хоча б частково, письмово розповісти про це святе братство святих отців і братів і превозлюблених своїх духовних чад, які зібралися до мене в ім’я Христове заради спасіння своїх душ. І не тільки чадам моїм по смерті моїй , а й чадам чад моїх (якщо буде Боже благовоління зберегтися цьому святому братству) залишиться хоча б мала якась звістка про його початок і про те, яким чином воно зібралося. Також я пишу, побоюючись деяких людей, що таємно зводять наклепи на це святе братство, особливо ж деяких із народжених у неправославних країнах: щоби після відходу мого з цього життя і після кончини святих братів, які знають про мене, де я народжений, не посія-1 У назві автобіографії прп. Паїсія залишаємо слово «собор» без перекладу, але далі перекладаємо його як «братство» (у цьому контексті). 65



Преподобний Паїсій Величковськийли б вони сумнів щодо мене — в якій країні я народився. Писав я, також думаючи про те, як бажано чадам моїм духовним, які стяжали до мене справжню любов у Бозі, хоч щось трохи почути про моє народження і виховання, втечу від світу й перебування в чернечому образі до самого часу їхнього до мене пришестя і прийняття у святий послух. Того ради я замислив почасти розповісти чадам духовним і про себе самого, і про своє життя до прийняття братів, але не тому, що хотів написати своє житіє (борони мене Христос Бог, Спаситель мій, впасти в таке біснування! та й хто я такий, що жодного блага не сотворив в усі дні свого життя?!), а з вищезазначених причин; а найбільше ж — заради утвердження братів у тому, як належить, особливо в ці бідні й ридання гідні часи, наслідувати правдивий та істинний розум і мудрування Святої і Апостольської Східної Церкви в дусі Божественного Письма і вчення богоносних наших отців. І ось, із Божою допомогою, початок цієї повісті покладаю такий.Я, чернецтва і священства недостойний ієросхимо- нах2 Паїсій, був народжений і вихований у православному малоросійському граді Полтаві у благочестивих і православних батьків. Народився я наприкінці 1722 року, 21 грудня, і від купелі хрещення дано було мені ім’я Петро, на честь святого отця нашого Петра, митрополита Київського і всієї Русі. Батько мій — Іван Величковський, полтавський протопоп3. Мати — Ірина, в чернецтві названа Іуліанією. Прапрадідом моїм по батькові був Симеон, знатний і заможний козак. А прадідом — Лука Велич-
2 На той час, коли при. Паїсій писав автобіографію, він був схиархіман- дритом.3 Побутове найменування протоієрея в Російській імперії.66



Повість про святий соборковський, полтавський протопоп. По матері ж прадідом моїм був славний і багатий купець єврейського роду на ім’я Мандя, який охрестився з усім своїм домом у Полтаві, в парафії Преображення Господнього, а дідом — Григорій Манденко. Наскільки пам’ятаю, на четвертий рік після мого народження батько мій переселився від цього тимчасового життя у вічне, а я залишився з матір’ю і рідним старшим братом Іваном Величковським, який потім був настоятелем соборної полтавської церкви Успін- ня Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в якій до нього священнодіяли і батько мій, і дід, і прадід. Потім мати віддала мене навчатися читання разом із моїм молодшим братом Федором, який згодом, на сьомому році життя, відійшов до Господа. Я ж, із ласки Господа, за два з чимось роки, спочатку навчившись лише Букваря, Часослова4 та Псалтиря, почав, з Божою допомогою, навчившись у старшого брата, добре читати й інші книги, також і писати вдома навчився через деякий час. І коли знаходив вільний час між навчанням, я старанно читав книги Святого Письма Старого й Нового Завіту, житія святих, святого Єфрема зі святим Дорофеєм5, «Маргарит» святого Іоанна Златоуста6 та інші книжки, що були у вищеназваній святій церкві. І від читання цих святих книг, а найбільше житій святих наших отців, які у святому й ангельському чернечому образі догодили Богові, почала в душі моїй народжуватися, поки перебував я в ми-4 Часослов — богослужбова книга, що містить молитви та піснеспіви незмінних частин добового кола богослужінь (крім літургії), у тому числі служб, що називають «часами», звідки й походить назва цієї книги.5 Твори прп. Єфрема Сиріна та прп. Дорофея Газького (авви Дорофея).6 «Маргарит» (з грецьк. — «перлина») — дуже поширена й популярна 
Н а Русі збірка творів свт. Іоанна. 67



Преподобний Паїсій Величковськийру, невичерпна ревність до залишення його та прийняття святого чернечого образу.Потім, на тринадцяте літо від мого народження, відійшов до Господа і старший мій брат Іван, який просвя- щенствував лише п’ять років. І знадобилося моїй матері, взявши із собою мене і свого рідного брата, мого ж дядька Василя Манденка, з листами мого хрещеного батька, полтавського полковника7 Василя Васильовича Кочубея, усіх старшин і почесніших полтавських громадян, поїхати до Преосвященнішого пана Рафаїла Заборовського, який був тоді Київським митрополитом, заради підтвердження грамотою Його Преосвященства мого права на батьківську спадщину — соборну полтавську церкву. Коли я, поцілувавши його святу десницю, сміливо і з належною вимовою перед його святою особою гучно прочитав якісь вірші вченого чоловіка (що їх раніше перед своїм дядьком і матір’ю, хоч вони й дуже мене спонукали, сказати не міг), Його Преосвященство зрадів так, що благословив мене, гучно виголосивши такі слова:— Бути трбі спадкоємцем!І давши матері моїй грамоту, що засвідчувала успадкування мною церкви, він відпустив нас із благословенням, звелівши матері віддати мене до київських шкіл для навчання зовнішньої науки.Повернувшись додому в Полтаву, моя мати через короткий час послала мене вчитися до Києва, в якому я близько трьох років старанно навчався граматики. Кожного ж літа, 15 липня, за шкільним звичаєм я їхав додому до матері й, перебуваючи там близько двох місяців і маючи ціл-7 Полковником в Україні називався голова полку — територіально-адміністративної одиниці козачого війська.68



Повість про святий соборковиту свободу, ні в чому так не вправлявся, як у читанні святих книг, завдяки яким все більше й більше зміцнювався в неодмінному своєму намірі стати ченцем. Ще ж і те я абсолютно зрозумів із них, що без добрих справ, тобто без старанного виконання заповідей Христових, однією лише православною вірою спасатися аж ніяк не можна, і склав перед Богом такий завіт, що я, зміцнюваний Його благодаттю, не буду засуджувати ближнього свого (Мф. 7:1; Рим. 14:13), якщо навіть і на власні очі побачу, що він грішить, бо достеменно пізнав, що Один є Суддя живим і мертвим (Діян. 10:42; Як. 4:12) — Христос, істинний Бог наш, Який відплатить кожному за вчинками його (Мф. 16:27; Рим. 2:6; Одкр. 22:12). Той же, хто осуджує ближнього свого, зазіхає на Боже достоїнство, самого себе творячи суддею над живими і мертвими8. А що є страшнішим від цього?! Ще ж обіцяв не мати ненависті до ближнього, що, за свідченням Святого Письма, є гріх, більший за інші гріхи (Мф. 5:22; 1 Ін. 3:15), і від усього серця й душі прощати ближньому гріхи, в надії на прощення від Бога своїх власних гріхів. Бо той, хто не прощає ближньому його гріхів, ніяк не матиме прощення власних гріхів від Небесного Отця (Мф. 6:14-15).Цю мою дану перед Богом обітницю про дотримання заповідей цих, якщо через недбальство своє і не спромігся я виконати самою справою, то [зміг виконувати] тільки з Божою допомогою, розумом правим, згідним з ученням Святого Письма. Цих заповідей, як найзручнішого і нетяжкого шляху до спасіння, якомога дотримувався
8 Див.: Авва Дорофей. Повчання 6. Взагалі, юнацькі роздуми прп. Па- їсія явно навіяні саме цими, прочитаними ще в дитинстві повчаннями прп. Дорофея. 69



Преподобний Паїсій Величковськийя і дотримуюсь, бо іншого зручнішого шляху до спасіння немає.Отже, вдома, як і раніше вже говорив, я, вправляючись у читанні святих книг, наставлявся в дотриманні Божих заповідей і в істинній вірі та догматах Святої Православної Церкви, а в належний час їхав до Києва і з ретельністю перебував там у шкільному навчанні.Якщо вже й на початку навчання мав я чималу ревність і любов до чернечого життя, то за ті три роки вона розгорілася ще більше, особливо коли я знайшов кількох друзів, які мали таке саме завзяття і намір стати ченцями. А найбільше, коли я сподобився придбати собі й наставника і керівника в цій справі — побожного ієросхимона- ха отця Пахомія зі святого Братського Богоявленського монастиря, який пожив якийсь час у мандрах і в пустелі та мав у себе кілька книг святих отців. Цей отець, іноді сповненим великої користі словом, а іноді книгами, які він давав мені від себе для читання, розпалював у душі моїй цю ревність. Втім, і науку шкільну в той час я проходив ще старанно.На четвертий рік, усю зиму, до самого розпуску шкіл, який буває 15 липня, хоча я і вчив ще шкільні предмети, але вже не з таким завзяттям, як раніше, бо бажання чернецтва перемогло в душі моїй і не попускало мені далі перебувати в навчанні, але спонукало мене якомога швидше полишити світ і стати ченцем. А ще сильніше спонукала мене до цього одна історія, що трапилася тоді.Двоє наших школярів узимку таємно пішли невідомо куди. Через деякий час я дізнався, що вони пішли чернецтва заради й перебувають в одному зі скитів Києво-Печерської Лаври, званому Китаїв. О, якої невимовної радості70



Повість про святий соборсповнився я тоді і як сильно забажав піти туди й побачити їх! Знайшовши вільний від навчання час, я пішов туди, відчуваючи дорогою чималий страх, і, бережений Богом, без бід прийшов у ту святу обитель. Узявши благословення в тодішнього настоятеля, всечеснішого ієросхимонаха отця Феодосія, я побачився і з тими благословенними рабами Божими. Вони прийняли мене з великою радістю та нагодували з дороги. А як відспівали повечір’я і виконали певні послухи, коли настала ніч, ми, зібравшись у трапезній з іншими послушниками, з великою уважністю та страхом Божим чималий час читали св. Єфрема Сирі- на. Після читання, вклонившись один одному зі смиренням, усі розійшлися, залишивши мене у трапезній спати до співу утрені. Після відправи утрені й Божественної літургії, яка там правиться не дуже рано, коли була поставлена трапеза й сіли начальник із братією, і мені, як подорожньому, начальник звелів сісти за трапезу з братією. Зі страхом Божим, з великою уважністю й у повному мовчанні вся братія слухала читання із святих отців, а пред- стоящі9 послушники з благоговінням здійснювали належну їм службу. Після трапези ті два послушника, заради яких я і прийшов туди, виконавши всі свої послухи і знайшовши вільний час, за Божим напоумленням, звернулися до мене з багатьма душекорисними словами, спонукаючи мене залишити світ і те, що в ньому (Діян. 17:24), і зостатися з ними в тій обителі в послуху, сподіваючись на отримання згодом чернечого образу. Я ж і сам, без їхнього спонукання, від усього свого серця бажав залишитися в тому місці, але, точно знаючи, що від матері своєї аж ніяк не9 Послушник, який читає повчання в трапезі, а також ті, хто прислуговує братії за трапезою. 71



Преподобний Паїсій Величковськийзможу там утаїтися, не наважився так вчинити. Зоставшись іще на добу, я рано-вранці третього дня, взявши благословення від начальника і зі сльозами розпрощавшись із зажуреними моїм відходом браттями, повернувся туди, де жив. Не міг же я більше перебувати в цьому скиту, тому що якби затримався там іще, то неможливо було б утаїти моє ходіння.Повернувшись, я без усякої старанності, тільки за звичкою, продовжував учитися аж до розпуску школи. Цього четвертого літа після розпуску шкіл я не поїхав за старим звичаєм додому до матері, але для того, щоб мати цілковиту волю шукати спосіб, яким можна було б мені сподобитися чернечого образу, залишився в Києві й поселився на Подолі, біля церкви святителя Христового Миколи Доброго, в однієї старої вдовиці, яка, як друга мати, з усякою любов’ю і турботою доглядала мене. Маючи цілковиту свободу, я ходив по святих і славних київських обителях, іноді ж — до Святої Софії вклонитися мощам святителя Христового Макарія, митрополита Київського, а найчастіше — в монастир Архістратига Господнього Михаїла поклонитися мощам великомучениці Варвари. Іноді ж, заходячи і в інші славні та святі обителі й бачачи красу і благоліпність церковну, радів я душею. Найбільше ж, дивлячись на славних і святих ченців, уявляв я, що бачу Ангелів Божих, і молився Господу, щоб Він сподобив і мене Своєю благодаттю цього святого ангельського образу.Що ж скажу про святу і величну Києво-Печерську Лавру, яку я всією душею возлюбив як святе і Богом обране місце, в якому в останні часи, подібно до древніх богоносних отців, просяяли, будучи в плоті, ангельським житієм зем-72



Повість про святий соборні ангели й небесні люди — преподобні отці наші Анто- ній і Феодосій і всі Печерські преподобні, і за життя, і по смерті прославившись від Бога чудесами та нетлінням святих своїх мощей?! Частіше, ніж до інших обителей, я приходив у неї по неділях і святкових днях послухати Божественну ранню та пізню літургію, а іноді приходив і ввечері й, не маючи там знайомих, ночував як один із подорожніх у Ближній печері поблизу церкви, а іноді й у Великому монастирі біля Великої дзвіниці10 спав до дзвону на церковне правило. Входячи з початком правила в цю Небесам подібну церкву і бачачи її чудову благоліпність і благочинність і силу-силенну побожних і чесних ченців, які з усяким благоговінням стоять у ній, я радів і звеселявся душею, уявляючи, що бачу самих преподобних наших Печерських отців, і прославляв Бога, Який сподобив мене часто відвідувати таке святе місце. Після закінчення всеношної або утрені я входив у святі печери з іншими християнами для поклоніння і цілування святих мощей і мироточивих глав наших преподобних Печерських отців, які знаходяться іноді у внутрішніх церквах святої Ближньої, а іноді Дальньої печери. Слухаючи Божественну літургію, я прославляв дивного у святих Своїх Бога (Пс. 67:36) і ублажав тричі блаженні безмовність і тишу, що були у цих преподобних отців ще до заснування нового і старого монастирів, яких абсолютно неможливо мати тим, що перебувають на поверхні. І таке нездійсненне бажання займалося в душі моїй, що я хотів, якби це було можливо, ніколи не виходити з тих святих печер, але, перебуваючи там, скінчити в них своє життя. Проте, ба-10 Так за часів прп. Паїсія називалася частина Лаври, розташована на Верхній її території. 73



Преподобний Паїсій Величковськийчачи, що це неможливо, я з великим сумом і зітханнями виходив зі святих печер, а іноді, вклонившись святим мо- щам, слухав Божественну літургію і після відпусту11 йшов на Поділ, до оселі тієї Божої раби, в якої я жив.Було в мене й кілька улюблених і однодумних друзів, які мали один зі мною намір — стати ченцями. Влітку, в суботні або передсвяткові вечори, ми збиралися біля воріт святого Богоявленського Братського монастиря, бо місце це було пристойне і тихе. Знайшли ми собі там і друга — монастирського сторожа, чоловіка дуже доброчесного і сповненого страху Божого. До самого дзвону на церковне правило ми вправлялись у душекорисних бесідах, а найбільше радилися, як би виконати на ділі нашу мрію і де б знайти таке місце, в якому, постригшись за Божим благоволінням у ченці, ми змогли б жити згідно з чернечими обітницями12. Після багатьох обговорень і ретельних міркувань ми поклали у своїх душах завіт: нехай не буде наше відречення і постриг в обителі, що має достаток у їжі, і питві, і в усьому, що слугує тілесному спокою. Тому що, постригшись у таких обителях, ми не змогли б за чернечою обітницею наслідувати вбогість Христову (2 Кор. 8:9) і жити в утриманні, але, через неміч наших душ, зійшовши з вузької дороги,що веде у  ж ит т я, заблукали б на ш ирокій дорозі, що веде в погибель (Мф. 7:13- 14). І ми вважали, що краще нам бути в миру, одружившись за християнським законом, ніж, відрікшись від світу,11 Відпуст — коротке молитовне благословення священика, яким завершується богослужіння. Ієрей виголошує його на солії, після виходу з Царських врат, стоячи обличчям до народу, після чого віруючі «відпускаються» з храму.12 При постригу ченці дають три обітниці: нестяжання (некорисливості), послуху й дівоцтва (тілесноїчистоти).74



Повість про святий собордогоджаючи плоті, жити у всякому спокої та достатку на поталу чернечого образу та довічне засудження наших душ у Судний день. Тому ми твердо вирішили заради спасіння своїх душ піти з нашої батьківщини і, знайшовши в будь-якому пустельному й усамітненому місці досвідченого наставника, віддати себе йому в послух і, після належного часу прийнявши від нього постриг, перебувати з ним і між собою нерозлучно до останнього свого подиху в чернечих злиднях і всіляких нестатках найнеобхідні- шого, у злостражданні, праведною власноручною працею здобуваючи собі необхідну чернечу їжу та одяг. Поки ми проводили безмовний і тихий нічний час у таких і подібних до цих бесідах, наставало і правило церковне, після якого, по відпусті, ми розходилися по домівках.І в той час як ми перебували в такій любові та душе- корисних бесідах і часто зустрічалися один із одним, виникло в мене велике бажання знову піти до Китаївсько- го скиту і побачити улюблених мною рабів Христових. А оскільки час тоді був літній, я зміг виконати своє бажання легше, ніж першого разу. Прийшовши в ту святу обитель, я виповнився великої радості як тому, що побачився з дорогими мені послушниками Христовими, так і тому, що сподобився побачити священноліпні сивини та блідо-жовті, виснажені від посту й утримання обличчя святих отців, що жили там. Відвідуючи з ними церковне правило, я відчував чималу користь для своєї душі, бо з великою уважністю і страхом Божим, без будь-якого поспіху, вони читали і співали все послідування правила. А деякі з отців і послушників мали від Господа природний Дар солодкого співу, і не тільки стихири та інше, що співається, співали вони солодко, а й саме Господи, пом илуй,75



Преподобний Паїсій Величковський
П одай, Господи, Тобі, Господи й виспівували з такоюнасолодою, тихо і з помірною протяжністю, що й такому жорстокому і несхильному до розчулення серцю, як моє, неважко було схилитися до сліз і розчулення.Але й саме розташування і будова цієї церкви могли схилити до розчулення людську душу. Церква ця була давньою і складена хрестоподібно в ім’я преподобного і бо- гоносного отця нашого Сергія Радонезького, чудотворця. Різні насаджені навколо плодові дерева осіняли її гілками, оскільки була вона невисокою. Всередині, аж до притвору, вся вона була прикрашена іконним розписом, який зображав преподобних отців, великоруських чудотворців. Дивлячись із благоговінням на це їхнє святе зображення, хто в душі своїй не відчув би радості?! Ще ж, споглядаючи тихе й безмовне життя місцевих святих отців, і мовчання, сумирність і смиренність послушників, і їхній благоговійний, із цілковитим відсіканням своєї волі, зі смиренням і страхом Божим до всіх послух, я від щирого серця захотів жити там із цими святими отцями і братами. Хоча я достеменно знав, що не зможу тут утаїтися від своєї матері, все ж, спонукуваний дуже сильним бажанням чернецтва, я замислив залишитися там. Приступивши до настоятеля тієї обителі, що сам стояв біля церкви, і припавши йому до ніг, я старанно благав його, щоб він заради любові Божої прийняв і мене, бідного, у святу свою обитель на святий, чернецтва заради, послух. Вислухавши моє прохання, він негайно ж пішов до своєї келії, звелівши і мені йти за ним. Увійшовши в келію і за звичаєм поклонившись, я став біля дверей. А він, сівши біля столу, наказав сісти й мені, причому вище за себе13:13 Тобто на більш почесному місці.76



Повість про святий собор— Брате, сідай тут! — І рукою показав те місце, на яке звелів мені сісти.Я ж, коли почув це, жахнувся від такої несподіванки і, зніяковівши та низько схиливши голову, мовчки стояв. Він і вдруге наказав мені зробити те саме. Я ж, знову поклонившись, стояв мовчки. І в третій раз він наказав мені зробити те саме. Я ж, вельми боячись, стояв безмовний. Тоді, розкривши святі вуста, він сказав мені:— О брате! Ти благаєш мене прийняти тебе до нашої святої обителі, щоб стати в ній ченцем. І ось, я не бачу в твоїй душі і сліду чернечого настрою, не бачу в тобі смирення Христового, не бачу в тобі слухняності та відсікання своєї волі та міркування, але все супротивне їм! Бачу в тобі настрій і мудрування світу цього, бачу в тобі диявольську гординю. Бачу в тобі непослух і вчинки за власного волею та розумом, бо я тричі звелів тобі сісти вище за себе, а ти зовсім не послухався мене! Але замість цього, якби ти й один раз почув моє веління (і не тільки в моїй келії, а й навіть якщо б я захотів і в трапезі перед усією братією наказати тобі сісти вище за мене), треба було тобі в ту ж мить, відкинувши всю свою волю і міркування, послухатись мене! Ти ж, після того, як я тричі наказав тобі зробити це в моїй келії, керуючись власного волею і розумом, а ще більше — вражою гординею, лицемірно смиряючись і кланяючись, не послухався мого повеління! Не маючи слухняності та зречення своєї волі, що є свідченням істинного чернецтва, як насмілюєшся ти просити мене бути прийнятим у ченці?! Адже ті, що не мають слухняності та чинять з власної волі й міркування, не гідні чернечого образу!Сказавши мені ці та ще багато інших слів і зрозумівши, що всім цим я остаточно наляканий і стою перед ним
77



Преподобний Паїсій Величковськийпройнятий великим страхом, нічого не відповідаючи, він почав, як чадолюбний батько, з усякою любов’ю і лагідністю казати мені:— О улюблене чадо! Знай, що я заради любові Божої, бажаючи спасіння твоєї душі, влаштував тобі це випробування, щоб ти пам’ятав про нього все життя і щоб напоумити тебе й наставити в тому, що початок, корінь і основа істинного чернецтва — справжній по Бозі та за духом Божественного Письма і вчення святих отців послух і цілковите залишення й умертвіння своєї волі та міркування. І всі бажаючі сподобитися чернечого образу, подібно до того, як залишають вони світ і все, що у світі, так само повинні залишити і всю свою волю і міркування і в усьому навіть до останнього свого подиху коритися по Бозі своєму настоятелю, як Самому Богові. Ти ж, чадо, в цьому випробуванні, якому я піддав тебе, не будь малодушним, бо відомо мені, що не опираючись мені осмілився ти не послухатися мене, але або не відаючи ще сили чернечого послуху, або ж шануючи мене і святий чернечий образ, якого сподобив мене недостойного Бог. Тому будь прощений Богом і мною, грішним!Потім він почав запитувати мене, де я народився і чи немає в мене якихось перепон до чернецтва. Коли ж я коротко розповів йому все про себе, він мовив:— Улюблене моє чадо! Хоч і благав ти мене і просив прийняти тебе чернецтва заради у святу цю обитель на святий послух, але після твого оповідання я не насмілюся зробити цього, щоб не було обопільного, і нам, і тобі, клопоту, бо мати твоя, дізнавшись, де ти, може за наказом влади легко забрати тебе звідси. Не журися, що з цієї причини я не насмілюся прийняти тебе, але, маючи непо-78



Повість про святий соборрушне бажання прийняти чернецтво, поклади піклування про себе на Бога і з Його допомогою постарайся знайти таке місце, в якому не буде тобі на шляху до чернецтва ніяких перешкод. Я ж запевняю тебе, що Всемогутній Бог, 
Я к и й  хоче, щ об у с і л ю ди спаслися  (1 Тим. 2:4), приведе тебе до такого місця і здійснить твоє бажання.Вислухавши це і сам достеменно знаючи, що неможливо мені через матір жити в тій святій обителі, я більше вже не наважився обтяжувати його святиню своїм проханням, але, припавши до його святих ніг, попросив прощення, а потім, отримавши його разом із благословенням, вийшов із келії.Коли я ще був там, я сподобився почути його святі й корисні для душі слова, сказані одному братові. Стоячи у дворі тієї святої обителі з деякими отцями, він покликав одного брата з послушників (був же той брат вельми благоговійний) і сказав йому:— Посилаю тебе, брате, в Великий монастир14 за звичаєм, взяти нашому харчів і пиття на весь тиждень. Отже, підготуйся належним чином.Брат цей приготувався як личить, відкрив ворота скитського двору й почав виїжджати. А настоятель, побачивши це, покликав брата і сказав йому:— Як наважився ти, окаянний, від’їжджати без мого благословення?! А якби трапилася з тобою в дорозі, як із багатьма і трапляється, зненацька смерть, що зміг би відповісти ти праведному Судді в день Його страшного Другого Пришестя?! Поїхавши без благословення, хіба ти не знав, який великий гріх — робити послушнику що-не- будь без благословення свого настоятеля?!14 У Києво-Печерську Лавру. 79



Преподобний Паїсій ВеличковськийБрат, поклонившись, відповідав:— Прости мене, отче! Але я хотів поїхати з твоїм благословенням. Адже ти сам наказав мені поїхати в Великий монастир, щоб виконати даний мені тобою послух!— О окаянний, мало здалося тобі, що впав ти в одну яму — яму свавілля, бажаючи від’їхати на послух без благословення, і що не вибрався з неї, просячи прощення і кажучи зі смиренням: «Прости!», але впав ти і в другу яму, гіршу, ніж перша, — яму самовиправдання! А найгірше те, що, ні Бога не боячись, ні людей не соромлячись, насмілився ти до світла примішати темряву і до смирення гординю. Бо говорити: «Прости», є смирення, як вчать нас святі отці наші, а додавати до цього слова «прости» самовиправдання є гординя, вчення диявольське і змішання світла з темрявою. Я ке ж  сп іл куван н я , за словом апостола, світ ла з темрявою? (2 Кор. 6:14). Тому кожний, хто перебуває в послуху, бажаючи сподобитися чернечого образу, повинен, по-перше, дотримуватись у своєму житті цього правила: якщо настоятель або інші отці докорятимуть йому, докучатимуть йому або навіть і напасті творитимуть, повинен він, до ніг їх припадаючи, зі смиренням говорити: «Прости!», нічого до цього не додаючи, хіба тільки: «Прости мені, отче святий, згрішив!», а не так, як ти додав до цього самовиправдання!Слухаючи ці та ще багато інших слів, той благословенний брат стояв мовчки доти, поки настоятель не припинив говорити, а потім упав до його ніг, зі сльозами просячи прощення. Настоятель же, як чадолюбний батько, звернувся до нього:— Наміром моїм було, чадо, послати тебе на послух. Для того, покликавши тебе, я наказав тобі лише приготу-80



Повість про святий соборватися, а не від’їжджати. А тобі треба було виїхати після приготування, взявши в мене благословення, адже такий чин чернечого житія. Ти ж через невідання, а не знехтування хотів їхати без благословення. Так само через незнання додав самовиправдання, просячи прощення, і в цьому зі сльозами каєшся і просиш прощення. Будь же ти Богом і мною прощений і благословенний!Досить повчивши його про силу божественного послуху, він відпустив брата, який, зрадівши, прославляв Бога. Я ж, поблизу стоячи і чуючи це, отримав вельми велику користь для своєї душі й також прославляв Бога, Який сподобив мене чути такі корисні для душі слова, і вважав їх глаголами вічного життя (Ін. 6:68).Потім, узявши благословення в настоятеля і попрощавшись зі знайомими послушниками, я пішов з тієї святої обителі, сильно шкодуючи, що не сподобився залишитися там зі святими отцями і братією з вищевказаної вже причини.Прийшовши в дім, в якому жив, я залишався у своєму звичайному побуті: ходив по святих обителях і зустрічався з друзями для бесід про наш намір. Коли ж на початку вересня місяця за звичаєм почалося шкільне навчання, я, боячись, щоб не сталося якоїсь перешкоди моєму бажанню, залишив школу і не ходив до неї, але старанно дбав про те, щоб мені, чернецтва заради, піти у зручне місце. І ось, сталося тоді те, що разом із військом, що поверталося в Росію після укладення миру15, приїхав до Києва і Преос- вященніший Антоній, Молдавський митрополит. Він зупинився в палаці Преосвященнішого Київського митрополи-15 Йдеться про мирний договір між Росією і Туреччиною, підписаний після закінчення війни 1735-1739 рр. 81



Преподобний Паїсій Величковськийта, званому Кудрявець, і одного разу, побачивши у святому Братському Богоявленському монастирі знайомого мені ієросхимонаха Пахомія, впізнав його як висвяченого ним в ієромонаха і, з благословення Його Преосвященства Київського митрополита, взяв його до себе в Кудрявець. Я ж часто приходив до ієросхимонаха Пахомія як до свого у Господі наставника і сподоблявся через нього отримувати благословення Його Преосвященства, цілуючи святу його правицю. Бачачи в Його Преосвященства поряд з іншими славними, усякої поваги гідними особами ієрочернечого сану і деяких лагідних і смиренних славних юних ієродияконів, які любили мене в Бозі, я дуже радів у душі, а найбільш, коли удостоювався слухати Божественну літургію, що відправлялася молдавською мовою, коли служив її Його Преосвященство з усім його освяченим кліром. Яка радість обіймала душу мою, коли я чув славослів’я, яке співали Богу цією благословенною мовою! І — дивні діла Божі! — відтоді зародилася в моїй душі чимала любов до благословенної молдавської мови, і до цього народу, і до цієї богохранимої землі. І ще більше розгорілося в моїй душі бажання подорожування і чернецтва.І ось, поки я всю ту зиму перебував у таких вправах, наприкінці січня сталася зі мною невелика спокуса. Один школяр з мого міста, бачачи, що я запустив шкільне навчання, і жаліючи мене, пішов до Його Преподобія Сильвестра Кулябця, який був тоді начальником над школами, а потім — архімандритом Братського Бого- явленського монастиря (в якому й було училище), а потім — і єпископом Санкт-Петербурзьким, і розповів йому про мене докладно, що, мовляв, вчитися я не хочу, а мати моя марно витрачає гроші на моє утримання.82



Повість про святий соборПочувши це, він послав двох учнів зі школи привести мене до нього, а коли я прийшов, Його Преподобіє почав суворо допитувати мене, запитуючи:— Ти чому залишив шкільне навчання?!А я, будучи за єством своїм несміливим, особливо перед такими особами, сам не знаю як, усупереч своїй природі, насмілився відповісти йому, що перша причина, з якої я залишив зовнішнє вчення, — мій непорушний намір бути ченцем. Боячись невідомої смертної години, я бажаю, якби це було можливо, якнайшвидше піти в таке місце, де, з Божою допомогою, я зміг би на ділі виконати мій намір. А друга — те, що від зовнішнього навчання я не відчуваю в душі жодної користі, бо, чуючи в ньому часто згадуваних еллінських богів і богинь та поетичні байки, всім серцем зненавидів таке вчення. А якби і в зовнішньому вченні наставники вживали слова богоносних учителів Святої Церкви, навчених Пресвятим Духом, то учні сподоблялись би подвійної користі від духовної мудрості та зовнішнього вчення. А оскільки, як надруковано в «Алфавіті духовному», «нині не від Духа Святого, але від Аристотеля, Цицерона, Платона та інших язичницьких філософів розуму навчаються, і через це остаточно засліплені вони брехнею, заблукавши розумом поза шляхом праведним, і навчаються тільки говорінню словес, а всередині душі в них морок і темрява, вся ж премудрість їхня лише на язику»16, остільки, за свідченням цим, від такого навчання не відчуваючи в душі своїй користі, до того ж і побоюючись, щоб від нього, як з багатьма й трапляється, не впасти мені в розбещення розуму, я і залишив його. Третя причина: обдумуючи, які плоди16 Исаия Копинский, митр. Алфавит духовный. К., 1792. Гл. 3 , 1. 83



Преподобний Паїсій Величковськийможе принести це вчення в особах чернечого чину, і бачачи, як деякі з них, подібно до мирських сановників, живуть у великій славі та всілякому тілесному спокої, прикрашаючись дорогоцінними ризами, і їздять на добірних конях і прекрасних колісницях (не засуджуючи їх, кажу я це, нехай не буде!), я боюся, що і сам, якщо довгий час пробуду в училищах і навчуся зовнішнього вчення, ставши ченцем, зазнаю через неміч своєї душі не тільки все це, але і в тисячі разів гірше, впавши в усі душевні й тілесні пристрасті. І все це і є причиною, через яку я залишив зовнішнє вчення.Він же, як чоловік премудрий, сказав мені на це багато слів, виправляючи моє невігластво і роз’яснюючи, яку велику користь має зовнішнє вчення.— Те, що ти, — сказав він мені, — досі, як кажеш, не відчуваєш у душі користі, то не дивно, бо не дійшов ти поки до більших наук. Через деякий час, дійшовши до них і на ділі пізнавши їхню велику користь, ти зрадієш і прославиш Бога, позбувшись того невігластва, в якому нині перебуваєш!І багато інших, подібних до цих слів він сказав мені, всіляко спонукаючи мене до шкільного навчання. Нарешті, коли він побачив, що я зовсім не схилився на його умовляння, але перебуваю у власній упертості, сильно образився і хотів покарати мене за це жорстоким биттям. А я, пам’ятаючи свою повсякчасну неміч і побоявшись через покарання втратити й мале своє здоров’я, нехай і знехотя, але підкорився його волі. Ще ж і про те міркував я, що насильство наді мною триватиме недовго, а дочекавшись, з Божої волі, літа, я буду абсолютно, без будь-яких перешкод, вільний у виконанні свого наміру. І оскільки84



Повість про святий соборя навчався тепер тільки за звичкою, не мав я відтепер ніяких успіхів.Коли настало літо, я залишив навчання і поїхав у Полтаву до матері, яка, побачивши мене, невимовно зраділа й зі сльозами дякувала Богові за те, що по закінченні такого довгого часу вона ледве дочекалася побачити мене. І я сам також сильно зрадів, з Божою допомогою сподобившись побачити її, адже я дуже по Богу любив її і шанував як свою матір. Перебуваючи у себе вдома, я вправ- лявся в читанні святих книг, а ще в мене були і якісь дуже душекорисні слова, що запалюють душу ревністю до Бога і до чернечого подвигу, що їх я виписав на користь своєї душі в Києві з узятих у ієросхимонаха Пахомія книг. Часто читаючи їх, чимале заохочення до чернечого житія почерпнув я з них.Був у мене й однодумний друг із колишніх моїх товаришів на ім’я Димитрій, який також приїхав з Київських училищ до своєї матері та тривалий час у Києві жив зі мною в одному будинку. Він часто приходив до мене, і наша бесіда й рада були ні про що інше, як про те, яким чином можна було б нам, пішовши не тільки з миру, а й з батьківщини нашого чернецтва заради в мандри, сподобитися за нашим бажанням святого чернечого образу. І коли я так розмірковував, наважився я відверто оголосити про своє рішення матері, яка хоч і давно знала про нього, але лише почасти. І тому вона сподівалася, що я після закінчення, хоча й не повного, шкільного навчання залишу свій намір бути ченцем і, одружившись за християнським законом і ставши священиком, буду спадкоємцем свого батька. Про неї ж, як про свою матір, повинен я піклуватися і буду підмогою її старості та бажаною для неї втіхою.85



Преподобний Паїсій ВеличковськийА понад усе вона жадала, щоб не скінчився й сам рід наш. Бо в неї було дванадцять дітей, і всіх їх, крім мене, віддала вона Христові. А я залишився в неї єдиним із них, щоб на старість по Бозі дбати про неї і втішати її та успадкувати наш дім. І не було нікого іншого відновити рід Велич- ковських. І ось, коли я оголосив їй, що маю таку надію, що моє бажання чернецтва незаперечне, важко описати, які печаль і скорбота пройняли її душу. Бо вона ремствувала і тужила, а часто й плакала, вмовляючи мене не залишати її, щоб не перервався рід наш (що й сталося), і говорила мені, що це неминуче відбудеться, якщо я залишу світ і піду в чернецтво. Я ж, бачачи таку її печаль і скорботу, хоча й сильно любив її як свою матір і плакав за нею в душі, але в намірі своєму був непохитний. Я, скільки сили мав, умовляв її, просячи і благаючи не сумувати через моє бажання, але, ліпше, радіти про це, і веселитися, і прославляти Бога, що дав мені Своєю благодаттю такий помисел, і просив, щоб надію про своє влаштування покладала вона на Його всемогутній Промисл.Побачивши, що вона ніяк не може втішитися, але з кожним днем її скорбота росте, я сповістив про своє рішення і про її скорботу свого духівника. Він порадив мені, заради втіхи матері та щоб вона не впала в ще більшу печаль, розмовляти з нею обачніше і, на перший погляд, ніби згідно з її волею. Прийнявши від свого духівника таку пораду, я так і робив, не дерзаючи вже більше нагадувати їй про своє бажання, але говорив із нею такими словами, які були до вподоби їй і втішали її душу. Я оголосив їй, що маю спочатку закінчити школу, щоб не бути мені таким, як ті крайні невігласи, що не вміють промовити і жодного слова народу Христовому. Але нехай буду я не тільки у свя-86



Повість про святий соборхценстві, а й в  освіті, наскільки можливо, спадкоємцем прадіда, діда й батька, які, будучи вченими, трудились 
у  проповіді Божого слова! А потім, після закінчення навчання, якщо благоволить Бог, то удостоїть Він і мене, хоч і недостойного, як ступеня їхнього, так і труда в проповіді християнського вчення. Мати моя, почувши від мене такі й подібні до цих слова, чимало в душі втішилася у своїй печалі, бо сподівалася, що з часом її мрія здійсниться.

А коли настав час шкільного навчання, я почав зі своїм другом Дмитром робити потрібні приготування до від’їзду до Києва — на перший погляд, нібито для навчання, а насправді — заради виконання нашого наміру. І тоді як усе вже було готове й ми хотіли їхати, раптом, за Божим незбагненним Промислом, схопила мене лихоманка, і зовсім не міг я, хоча і всією душею бажав, виїхати разом зі своїм другом. Ми твердо домовилися, що він, вирушивши раніше за мене, шукатиме в Києві спосіб, щоб нам можна було залишити нашу батьківщину, так, щоб коли я приїду, все, без будь-якої затримки, було готове до нашого відходу. Мого ж приїзду, якщо навіть і трапиться мені через хворобу трохи забаритися, нехай він очікує з твердою надією, анітрохи не сумніваючись з причини моєї недуги, але всю надію про моє одужання разом зі мною нехай покладає на Всемогутнього Бога. А назад До Полтави, через малу затримку мою, ніяк нехай не вертається, а з твердою надією, як я вже говорив, і з радістю очікує мого приїзду до нього. Після нашої ради мій друг поїхав до Києва, а я залишився вдома, без будь-якого сумніву сподіваючись на те, що він виконає наш договір. 87



Преподобний Паїсій ВеличковськийНезабаром, через кілька днів, з Божого милосердя одужавши й належним чином приготувавшись, поїхав до Києва і я. Мати моя проводжала мене до самого містечка Решетилівки, що відстоїть на тридцять верст від міста Полтави. Переночувавши там, я вирушив у дорогу разом із матір’ю, яка вирішила ще трохи провести мене. А коли ми ненадовго зупинилися в одному місці, моя мати, ніби дізнавшись, що я йду від неї безповоротно і що вона вже більше не побачить мене в цьому швидкоплинному житті, почала зі сльозами благати мене, просячи й усіляко переконуючи не залишати її, але перебувати в шкільному навчанні до належного часу, а щоліта приїжджати до неї за звичаєм; так, принаймні, хоч малий час вона матиме втіху для своєї душі від бачення мене. Також і я, бачачи такі її невтішні сльози і точно знаючи, що я вже більше не побачу її в цьому житті, плакав і ридав від природної моєї любові до неї і, припадаючи до її ніг, просив її материнського прощення і останнього благословення. Часто, зі сльозами цілуючи її святу правицю, я обачно, за повчанням духівника, втішав її приємними їй словами. І отримавши таким чином на дорогу її материнські молитви і благословення, я розридався.Отже, вона поїхала собі додому, одночасно і плачучи, і втішаючи себе, маючи певну надію через мої слова про мою слухняність до неї, а я вирушив у дорогу, хоча й дуже жаліючи свою матір і уявляючи її майбутню нестерпну печаль і душевну скорботу через мій безповоротний вже відхід, але при цьому й радіючи і прославляючи Бога, безсумнівно сподіваючись на Нього, що за Своєю благодаттю Він сподобить мене на ділі виконати мій намір.88



Повість про святий соборІ ось, у той час, коли я з такою душевною радістю їхав своєю дорогою, зовсім несподівано я побачив свого друга, який повертався на возах із якимись людьми назад з Києва, — і з несподіванки дуже злякався. Також і він, побачивши мене, вельми засоромився. Люди ці ненадовго зупинилися, ми за звичаєм привіталися, і я, відвівши його вбік, почав з прикрістю запитувати його, навіщо він так учинив і навіщо так легко, без будь-якої причини порушив нашу таку тверду домовленість. Він же, сильно соромлячись, почав, вибачаючись, говорити до мене:— Коли я за нашою домовленістю, залишивши тебе вдома, приїхав до Києва і побув там кілька днів, тоді, не знаючи, що робити, чи починати задуману нами справу, чи ні, змалодушничав і помислив, що, можливо, ти й чималий час перебуватимеш у своїй недузі й не зможеш скоро приїхати до мене в Київ, і задумав повернутися до нашого міста, для того щоб побачити, як ти себе почуваєш (і якщо знайду тебе досі ще хворим, то чекати на твоє одужання, а якщо здоровим, то вже разом з тобою поїхати до Києва), і щоб побачити ще раз свою улюблену матір. І я, побачивши цих христолюбців, що повертаються до нашого міста, умовив їх узяти і мене з собою. Це і є причина мого повернення додому.— Тобі потрібно було, улюблений друже, — сказав я йому, — терпляче чекати на мій приїзд, бо через кілька днів я приїхав би до тебе. Але оскільки ти з малодушності повертаєшся, головним чином, через мене, якого ти, з Божою допомогою, зустрів дорогою, коли я їхав до тебе, то, зневаживши другу причину свого повернення (бо немає ніякої потреби, щоб ти ще раз побачив свою Матір) і забравши з воза свої речі, сідай на мій віз, тому89



Преподобний Паїсій Величковськийщо він доволі просторий і може легко вмістити нас обох. І Тож, усіляко радіючи, рушаймо своєю дорогою і цього разу, З Божою ДОПОМОГОЮ, без будь-яких перешкод, ВИКОНа- з ємо наш намір!Але він, понад моє сподівання, відповів мені так:— Оскільки я вже так близько від нашого міста, молю тебе, не заважай мені дістатися додому, побачити | мою матір і сподобитися від неї вже останнього материн- ' ського благословення в цю дорогу! Отримавши його, негайно, без будь-якої затримки я приїду до тебе, і сподіваюся, що застану тебе, коли ти перебуватимеш ще в дорозі.Я ж, несподівано почувши це від нього, жахнувся в душі, міркуючи, якою сильною є любов до батьків і до світу цього, що й таку тривалу ревність і палке бажання чер- ] нецтва змогла вона цілком загасити в моєму улюбленому другові. І я почав умовляти його послухатися мене, не їздити до матері, але вирушити зі мною нашою дорогою. Коли ж я побачив, що він зовсім не хоче мене послухати-1 ся, тоді почав із болем душі своєї говорити до нього:— О любий друже! Я бачу, що через неуважність твою згасла в твоїй душі свята ревність до тричі блаженного і святого чернечого житія. Бо ти полюбив свою матір і світ цей більше, ніж Христа, істинного Бога нашого. Світ цей зв’яже тебе нерозв’язними путами так, що якщо ти й розкаєшся потім і схочеш із нього вийти, то не зможеш, бо й без примусу, з власної волі візьмеш дружину, і будеш зв’язаний піклуванням про неї і про своїх дітей, і в миру закінчиш своє життя, не сподобившись чернечого образу.У відповідь на це він сказав мені:— Хіба хтось зможе утримати мене в миру, якщо я маю незмінне прагнення бути ченцем: чи світ цей, чи, як ти90



Повість про святий соборкажеш, любов до нього або до матері?! Нехай не буде цього! Бо я скоріше зазнав би смерті, ніж підкорився тим, хто бажає завадити мені отримати чернечий образ. Але ж і таких, що заважають мені, нікого немає, як і сам ти знаєш. До того ж і в миру баритися мені немає жодної потреби, тож затримкою моєю в ньому він не в змозі утримати мене в собі. Але тільки-но я візьму благословення у своєї матері, негайно ж повернусь до тебе.Коли я побачив, що він непохитний у своєму нестримному бажанні й неслуханні моєї поради, тоді, не маючи вже більш надії, що, підкорившись мені, він поїде разом зі мною, я сказав йому таке останнє слово:— О любий друже! Нехай буде так, як ти сказав: що ніхто не зможе втримати тебе в миру, але без будь-якої затримки повернешся ти до мене! Я ж тобі як і раніше говорив, так і нині кажу, що, хоча й немає нікого, хто спонукає тебе, але ця таємна любов до світу цього, яку маєш ти несвідомо в душі своїй, та втримає тебе в миру безвихідно до самої твоєї смерті. І повір мені, що вже до останнього свого подиху ти ніколи в цьому житті не побачиш мене. Я ж, більше не чекаючи тебе, піду своєю дорогою, на яку нехай наставить мене Христос Господь, мій Спаситель.І ми, поцілувавшись в останній раз і попрощавшись, розійшлися. Отже, він вирушив у свою путь, а я, йдучи своєю дорогою, сильно засмутився і нарікав на те, що позбувся свого улюбленого друга, з яким розлучив мене заздрісний світ17.
17 Пророцтво юного Петра збулося: Димитрій зостався в миру, одру- Жився й після висвячення став одруженим священиком. А проте, мрію про чернецтво він проніс через усе життя і, бажаючи хоча б під кінець днів91



Преподобний Паїсій ВеличковськийПриїхавши до Києва, я відпустив назад до матері з возом того, хто привіз мене, написавши їй, що з Божою допомогою і за її материнськими молитвами я благополучно дістався Києва. Потім я став напружено міркувати: що мені робити і куди йти? І спало мені на думку йти до бо- гохранимого міста Чернігова до свого духівника й у Бозі наставника отця ієросхимонаха Пахомія (бо він тоді перебував там із Преосвященним митрополитом, отцем Ан- тонієм), щоби прийняти від нього спасенну пораду: куди мені піти, щоб зручніше виконати мій намір.Почавши старанно піклуватися про це, я знайшов одного школяра, сина якогось священика із Новгорода-Сі- верського, що мав намір повернутися до свого батька до Новгорода-Сіверського через Чернігів. Найнявши одного старого, щоб він відвіз нас до Чернігова водою, і закупивши все потрібне для подорожі, ми сіли в його човен. Закликавши Бога на допомогу, ми відчалили від берега і, пропливши Дніпром, увійшли в річку Десну, на якій же і стоїть Чернігів. Пливучи цією річкою вгору, проти течії з величезним трудом, через десять днів ми припливли до невеликого містечка, званого Остер.І хто може описати скорботи наші, мої особливо, яких зазнали ми під час цієї подорожі?! По-перше, від холоду, бо був жовтень місяць, і було тоді дуже холодно. І присутні зі мною були добре вдягнені й не відчували таких труднощів, а я все залишив у Києві, узявши лише трохи з одежі. Всю дорогу я трясся від холоду, особливо коли йшов дощ зі снігом, і я геть увесь промокав. А якщо вночі, від-
прийняти постриг, звертався до старця Паїсія за порадою з цього питання (див.: Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. Серпухов, 2014. С. 391, 421).92



Повість про святий собортягнувши човна подалі від берега й розпаливши велике багаття (всюди було багато дров), я трохи й зігрівався, та все одно не повністю. Бо грівся тільки з одного боку, а інший від холоду замерзав. І так усю ніч я крутився біля вогню і лише ненадовго міг заснути. А супутники мої, маючи достатньо одягу, спали спокійно. По-друге, [зазнали скорботи] через втому від веслування, бо на човні, що пливе проти течії, треба було постійно працювати веслами. Супутники мої були незрівнянно сильнішими за мене й легше могли виконувати цю роботу, а я, який був від природи немічний тілом і від народження свого ніколи не трудився, намагався понад силу, тож від такого напруження все тіло моє, особливо руки та ноги, боліло неймовірно, як від сильного побиття. По-третє, від безмірного нападу вошей, від якого страждав тільки я, супутників же моїх покривав від цього Бог. На всьому моєму тілі була безліч вошей, і в усі дні, коли супутники мої міцно спали, я тряс свій одяг над вогнем і, так від них позбавляючись, на якийсь час мав спокій. Четверта ж і найбільша скорбота — страх потонути, бо той човен, в якому ми пливли, був настільки малий, що ледве міг витримати нас трьох, лише на три чи чотири пальці піднімаючись над водою. Коли ж на річці бувало хвилювання, в нього вливалося багато води, і ми рятувалися від потоплення, старанно вичерпуючи її з човна.Одного разу трапилося нам наскочити на мілину посеред річки, так що наш човен з усім нашим скарбом ледь не перекинувся. Ми вискочили на мілину в одежі й, стоячи на піску по коліна у воді, тримали наш човен і виливали з нього воду. Швидкою течією річки пісок вимивався з-під наших ніг і штовхав нас униз за течією.93



Преподобний Паїсій ВеличковськийПодивившись туди, ми відразу побачили трохи нижче за нас величезний вир, до якого ми наближалися через спливання піску. Великий страх і трепет охопили нас, що враз поглине нас водна безодня, й від великого страху ми ледь не збожеволіли. Бог же благодаттю Своєю зглянувся на нас, і, трохи насмілившись, ми почали кричати один одному, [спонукаючи один одного] йти по мілині вгору проти течії. Так, з великим, через течію, трудом, ледве змогли ми відступити вгору від тієї прірви, витягнувши нагору із собою і човен. Виливши з нього воду, ми насилу сіли в нього і так, з милості Божої, врятувалися від потоплення.У той час як ми наближалися до Остра, один христолюбець, на ім’я Данило й на прізвисько Шатило, стоячи на березі, бачив, що човен із нами ледь не занурюється у воду. Коли ж ми зійшли на землю, він почав докоряти старому, який вийшов з нами з човна:— Як ти, чоловіче, не побоявшись Бога, узявся везти цих юнаків на такому малому човні в отаку далеку путь такою великою річкою?! Ти вже старий і, поживши на світі цьому вже багато років, не піклуєшся щодо своєї смерті. Юнаків же цих, які ще молоді, не гріх тобі буде віддати на смерть передчасним затопленням у воді?! За це не тільки не гідний ти платні за свій труд, але, якщо судити по правді, гідний жорстокого покарання як згубник людського життя!Сказавши йому ці та подібні до них слова, він запросив нас до свого будинку, що стояв біля річки, й усіляко покоїв кілька днів. Отже, провідника нашого ми відпустили з миром, супутник мій віддав йому половину платні, оскільки ми пройшли з ним тільки півдороги, а я віддав94



Повість про святий соборусю плату, але таємно від товариша свого, щоб не засмучувався він, віддавши18.А христолюбець наш, знайшовши якісь великі дуби19, що прямували до Чернігова, і давши за нас платню, вмовив тих, що пливли на дубах, узяти із собою і нас, і вони радо взяли нас. Подякувавши цьому христолюбцеві за його милосердя, ми зійшли на дуб і попливли до міста Чернігова в повному спокої, бо перевізники наші, будучи христолюбцями, не вимагали від нас ніякої допомоги й надавали нам їжу та відпочинок. Але й на цьому шляху ледве не спіткала нас нагла смерть. Бо одного разу, коли ми пливли під високим берегом, люди, що везли нас, побачивши, що на наш дуб хоче відвалитися величезна брила землі, постаралися якнайшвидше погнати човен угору. І тільки-но минули ми те місце, негайно впала у воду земля і вдарила краєм по кормі, [так що] дуб наш ледь не перекинувся. Сильно злякавшись, ми прославили Бога, Який врятував нас від смерті, і відтоді вже не наважувалися ходити поблизу таких берегів.Через кілька днів діставшись Чернігова, ми вийшли на берег, подякувавши тим христолюбцям. Також із супутником своїм, розпрощавшись, ми розійшлися. Він пішов своєю дорогою, а я, увійшовши в місто, пішов до святої єпископії і, знайшовши свого духовного наставника й отця ієромонаха Пахомія, дуже зрадів душею, цілуючи його святу десницю. Він же, привівши мене до своєї келії, кілька днів покоїв мене. Знайшовши зручний час, я благав його18 Якби товариш Петра побачив, що той віддав платню повністю, він був би змушений вчинити так само, як і Петро, і в подальшому жалкував би через те, що втратив гроші.19 Великий човен, видовбаний із суцільного дерева (переважно дуба) або зроблений з дощок. 95



Преподобний Паїсій Величковськийнавчити мене: куди б мені краще піти закордон у мандри, щоб сподобитися там святого чернечого образу. Він же, зглянувшись на моє благання, дав мені таку пораду:— Якщо хочеш ти, брате, від усього свого серця вийти за межі нашої батьківщини у подорож заради більш зручного отримання чернецтва, то йди у святий монастир поблизу міста Любеча, батьківщини преподобного отця нашого Антонія Печерського. Знайди там всечесно- го ієросхимонаха отця Іоакима, який, не зрозумівши значення євангельських слів: Я к щ о  р ука  т воя сп о куш а є т ебе, 
відіт ни її  (Мк. 9:43), нібито заради збереження чистоти, з хибної ревності відтяв від своєї лівої руки чотири пальці. Він навчить тебе, бо дуже досвідчений. До того ж і монастир той розташований над Дніпром на самому кордоні, й тобі буде зручно виконати там свій намір. Зачекай до дня, коли збирається торг, і тоді, знайшовши людину, яка зможе відвезти тебе до Любеча, повідом мені.Вийшовши за його порадою під час торгу, я насилу знайшов якогось чоловіка з одного села, що було на пів- дорозі до Любеча, і найняв його відвезти мене до його будинку. Прийшовши до Пахомія, я сповістив про це його святиню. А він, жалкуючи, що я не зміг знайти людину із самого міста Любеча, який відвіз би мене туди разом із собою, звелів, утім, не турбуватися про це, сказавши мені:— Не сумуй про це, брате! Бо у змозі Господь без бід привести тебе до того святого монастиря.Я ж, припавши йому до ніг і взявши останнє благословення, вирушив у дорогу з тим чоловіком.Чоловік же, привізши, прийняв мене на нічліг у своїй хаті, а вранці я старанно благав його відвезти мене до Любецького монастиря, бо боявся сам іти в таку путь, але96



Повість про святий собораж ніяк не зміг умовити його на це. Отже, поклавши надію на Бога, я вирушив у дорогу ту з великим страхом, бо той шлях ішов через великі ліси, а я дуже боявся звірів. Але під Божим покровом я безбідно пройшов увесь той шлях і, вийшовши в чисте поле, здалеку побачив град Любеч і монастир, на три версти віддалений від міста, і сильно зрадів у душі.Коли я наблизився до монастиря, побачив прикордонні загородження, поставлені від міста до самого Дніпра, і сторожу, що стояла там, за якою і був монастир. І, сповнений страхом, я не знав, що робити, бо в мене не було ніякого письмового посвідчення, хто я і звідки, і я боявся, що буду затриманий стражниками. Я молився Богові від усієї душі: щоб одному Йому відомими шляхами Він вберіг мене від такої спокуси, і потихеньку йшов до сторожі. І ось, за Божим Промислом, несподівано я побачив одного чесного ченця, який ішов з міста до монастиря з іншого боку загородження. Підійшовши до сторожі, він зупинився, дивлячись на мене. А коли я наблизився до посту і вартові запитали мене: «Звідки ти?», він одразу ж, іще раніше, ніж я, відповів їм ніби з подивом: «Чого ви його питаєте, звідки він?! Хіба не знаєте, що він монастирський послушник і зараз повертається в монастир із послуху?!» Почувши це, вони дали мені вільно пройти. А я, підійшовши до того чесного, вклонився йому. Побачивши, що він ієромонах, я поцілував його святу правицю і подякував за таку любов, прославивши несповідимий Божий Промисл, який визволив мене від такої біди.Того чесного ченця звали Аркадій. Узявши із собою, він привів мене в ту святу обитель, а також до своєї келії до повернення ігумена, який пішов кудись у монастирських97



Преподобний Паїсій Величковськийсправах. Привівши ж мене в келію, він мав зі мною душе- корисну бесіду до самого повернення ігумена і побажав, якщо буде на те дозвіл ігумена, мати мене при своїй келії. Також і я, бачачи, що він людина духовна й розсудлива, і страху Божого сповнена, хотів, якби було те можливо, жити при ньому заради душевної настанови. Коли ж до обителі повернувся отець ігумен, отець Аркадій показав його з вікна келії, запитуючи в мене:— Ось отець ігумен наш стоїть посеред монастиря. Подивися, брате, чи так само й у вас у Києві ходять ігумени?Подивившись, я побачив прикрашеного сивиною ченця, який стояв у товстій чорній ризі, й дуже здивувався з його смирення: як він, будучи ігуменом, носить такий бідний одяг, оскільки від народження не траплялося мені бачити ігуменів, одягнених так само бідно. Потім отець Аркадій одягнув рясу й, узявши мене, привів до отця ігумена. Я припав до його ніг, попросив у нього благословення. Він же, благословивши мене, за звичаєм запитав:— Звідки ти, брате, і як тебе звати, і навіщо ти прийшов у нашу обитель?20Я ж відповів йому, що я з Києва і прийшов у цю обитель стати послушником, а ім’я моє — Петро. Він, почувши це, дуже зрадів і сказав мені:— Дякую милосердному Богові за те, що послав тебе до нас на послух. Бо досі був у нас один послушник, що мав келарський послух21, на ім’я Петро, який вже два дні з гаком як пішов з обителі. Отже, тобі, що маєш те саме ім’я, я і доручаю цей послух!
20 Традиційне перше запитання до тих, хто вступає в монастир.21 Келар — чернець, що відає келарнею — коморою, де зберігаються їстівні припаси монастиря.98



Повість про святий соборЧесний же той ієромонах, коли почув це, здивувався і каже ігумену:— Отче святий! Цей брат тільки сьогодні прийшов до обителі й зовсім не знає монастирських порядків. Якщо дозволиш, то нехай він побуде при моїй келії, принаймні, доти, поки хоч трохи не ознайомиться з монастирськими послухами й матиме від мене якесь повчання, і тоді призначиш йому послух, який захочеш.Він же відповідав йому:— Якби, брате, ми мали когось іншого, здатного на цей послух, то я з радістю виконав би твоє прохання! А раз, як ти й сам бачиш, у нас немає такого, то, отже, я через доконечну потребу призначаю на цей послух цього брата, нехай навіть він і прийшов до нас тільки сьогодні!Чесний ієромонах, почувши це, вклонився і пішов до себе в келію. А ігумен, звелівши відчинити склад, увів мене в нього і показав мені все, що в ньому було, і пояснив увесь чин цього послуху: скільки треба видавати кухарям потрібних для трапези братії варив22, риби, масла, борошна, круп та іншого. Потім він віддав мені і ключа від келарні, а я, припавши йому до ніг, узяв у нього благословення. Також він наказав мені жити в келії поблизу від нього. У комірчині тієї келії жив пречесний отець іє- росхимонах Іоаким (той, про якого розповідав мені отець Пахомій), а я з одним старим ченцем і з іншим послушником жив у великій кімнаті.Отже, я проходив цей послух старанно, хоча він був мені над силу. Бо кожного дня багато разів з великими зу-22 Варивом, судячи з контексту, при. Паїсій називає різні засолені та сквашені про запас харчові продукти. 99



Преподобний Паїсій Величковськийсиллями я знімав з варива і клав назад важкий камінь, яким воно гнітилося. І від цього, більше ніж від іншого, я сильно пошкодив і те мале здоров’я, яке в мене ще було. А бсазати про це отцю ігумену я геть не насмілювався, але, наскільки міг, терпів цей труд з подякою, благаючи Господа укріпити мене. Проходячи послух в тому мирському одязі, в якому прийшов до обителі, я сильно бажав зодягнутися в чорний і ледве-ледве знайшов одяг із простого чорного сукна. Зодягаючись в нього, з невимовної радості я не відав, що творю. Згодом же, коли помер той старий чернець, який жив зі мною, від нього залишилася товста нижня одежина із сірого сукна, яку ігумен, покликавши мене, віддав мені зі словами:— Якщо ця одежа до вподоби тобі, носи її.Я ж, поклонившись йому, взяв у нього благословення і, прийшовши у свою келію, зняв із себе і нижню свою мирську одежу й зодягнувся в цю, дану мені ігуменом, з такою великою радістю, що багато разів цілував її, як ніби якусь святу річ, і носив її завжди доти, поки вона на мені не зносилася. І я дякував Богові за те, що замість мирської одежі, яку я до того носив, Він сподобив мене пристойного для монастиря вбрання. Ходячи в ньому з радістю, я виконував даний мені послух, який починався під час утрені й закінчувався пізно ввечері. Іноді ж уночі мене кликав з келії на читання свого келійного правила чесний ієромонах Іоаким, заради якого я і прийшов у ту обитель, щоб прийняти від нього пораду й повчання щодо свого наміру. Але я геть не наважувався сказати йому про нього, навіть якщо і знаходив для того зручний час, але тільки на одного Бога покладав у тому свою надію.
100



Повість про святий соборЧерез деякий час ігумен призначив йому жити в одному з монастирських скитів — у скиту в ім’я преподобного отця нашого Онуфрія Великого, віддаленому від монастиря на п’ять верст, а ту комірчину, в якій він жив, віддав мені. Одного разу, покликавши мене, він23 дав мені розділену на сімдесят повчань книгу преподобного отця нашого Іоанна Ліствичника24, сказавши:— Візьми, брате, цю книгу, і старанно з увагою читай її, і навчайся святому послуху і всякому доброму ділу, тому що вона дуже корисна для душі.Я ж, за звичаєм вклонившись йому до землі і поцілувавши святу його правицю, взяв з його рук ту книгу з невимовною радістю, дивуючись любові його до мене в Возі й такому про користь душі моєї батьківському піклуванню, й пішов до себе в келію. І коли я прочитав лише малу її частину, моя душа відчула таку насолоду від сповнених благодаті Пресвятого Духа словес цього богоносного отця, що, розмірковуючи про те, що моє перебування в тій обителі буде лише до якогось часу і що, пішовши з неї, може бути, не знайду я в іншому місці такої книги, я задумав переписати її в нічній тиші заради щоденної користі для своєї душі. Не маючи свічок (бо в тій обителі мало не вся братія світила собі лучиною), запалював і я лучину довжиною в одну сажень25, встромляючи її в щілину в стіні. Закликавши на допомогу Бога, я почав перепи-
23 Тут незрозуміло, про кого йдеться — про о. Іоакима чи про ігумена.24 Зрозуміло, що мається на увазі «Ліствиця», розділена на «повчання» відповідно до порядку читань за богослужінням («Ліствиця» є уставним читанням, наприклад, під час Великого посту).25 Сажень — старовинна міра довжини. За часів прп. Паїсія застосовувалися такі види сажені: казенна — близько 2,16м, народна — 1,76м, церковна— 1,86 м.
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Преподобний Паїсій Величковськийсувати ту книгу, відчуваючи величезні незручності через дим, бо він, не маючи виходу, спускався вниз і наповнював мою келію. А коли дим опускався нижче моєї голови, я зовсім не міг писати далі, але відкривав вікно комірчини, виходив до великої кімнати й чекав, поки дим підніметься вгору. Увійшовши в комірчину, я зачиняв вікно й писав доти, поки вона знову не наповнювалася димом. І так я робіи& щоночі, зазнаючи при цьому занятті чималих незручностей. Згодом я знайшов кадило і, вливаючи в нього олію, писав при його світлі з трохи більшою зручністю. І до відходу свого з цієї обителі я переписав трохи більше половини тієї книги.На початку свого перебування в тій обителі, проходячи призначений мені келарський послух, до якогось часу я мав у своїй душі глибокий мир. І так було доти, поки міг я по совісті дотримувати заповідь, дану мені ігуменом, видаючи продукти за визначеною ним мірою. І кухарям потрібне на трапезу братії, і туди, куди мені веліли, тобто в монастирські подвір’я і в усі інші місця, з яких щотижня приходили в монастир, я брав у коморі все за їхніми потребами. Але коли братія пізнали мій поблажливий характер, який легко схилявся на їхні прохання, тоді почали мало не всі, не лише ченці, а й ієромонахи та ієродиякони, приходячи до мене, просити (найчастіше собі на вечерю) чого хто хотів: пшеничного борошна, пшона, круп, олії та іншого їм потрібного. А я щодо братії не мав від ігумена ніякої настанови: чи давати їм, коли хто з них просить, чи не давати. Запитати ж про це його я не смів, боячись, що він строго накаже мені без свого благословення зовсім нікому нічого не давати, а я, не зумівши зберегти його заповідь через непослух, потраплю під
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Повість про святий соборйого неблагословення та сильно згрішу перед Богом. Совість моя забороняла мені давати що-небудь братії без його відома і благословення, але, проте, бачачи настільки чесних святих отців і братів, які з таким смиренням приходять до мене, недостойного і з усіх в обителі остан- нішого, і просять у мене що-небудь собі на вечерю або на іншу свою потребу, я соромився й дивитися на їхні святі обличчя і, переступаючи свою совість, давав їм усе потрібне, що вони в мене просили, не сміючи нікому з них відмовити і не дати того, що просять. Також і кухарі, коли брали необхідне для приготування їжі на трапезу братії, проти моєї волі переконували мене видавати їм удвічі більше всього потрібного, тобто масла, риби, олії, круп та іншого, кажучи, що так для братії вийде краща трапеза. Я ж, переконаний ними, головну про це заповідь ігумена, хоч і знехотя, але порушував, видаючи їм продуктів удвічі або в більше разів понад необхідне.Отже, перед братією виставлялася більш хороша і смачна трапеза, і всі були мені дуже вдячні й любили мене за те, що за потреби виконувалися мною їхні прохання. А деякі з них казали мені, що нібито через мою до них у їхніх потребах поблажливість і через їхніх прохань виконання і в коморі, за Промислом Божим, став більший достаток усього потрібного. Я ж з усього цього удавано радів з ними, але в душі моїй не було вже, як раніше, миру, а совість часто викривала мене за невиконання заповіді ігумена і за ці, без благословення його, давання. І доки я жив там, так і проходив цей послух на осуд своїй душі.З одного тільки сильно раділа моя душа, що, перебуваючи там, вельми велику користь мав я для неї, бачачи крайнє і велике смирення преподобного і святого отця
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Преподобний Паїсій Величковськийнашого ігумена Никифора, який прийняв мене в ту святу обитель, бо, маючи звичай кликати до себе на вечерю одного з чесни^ отців тієї обителі, він багато разів кликав до себе й мене. Коди я входив до його келії і бачив його з якимось чесним отцем за трапезою, тоді не тільки не смів сісти з ними, але думав, що не гідний навіть і споглянути на їхні обличчя. Примушуваний наказом, хоча і з великим соромом, я сідав за трапезу і їв. Трапеза ж його була лише вариво, або каша з гречаної крупи, або інша подібна їжа. Пиття — квас кисличний26 або грушевий, який виставлявся й на трапезу братії, бо я не бачив іншого пиття в тій обителі, тобто меду27 або пива, крім горілки, яка подавалася братії лише у встановлені дні. Після закінчення трапези й подяки він відпускав мене з благословенням у свою келію. Також він багато разів наказував мені й читати на трапезі, і за його наказом я читав. І коли траплялися дуже зворушливі житія святих, у той час як я читав навченою у школі вимовою, багато хто з братії, розчулившись, плакали і переставали їсти. А деякі з них, вставши з-за столів і оточивши мене, слухали читання з розчуленням і сльозами. Я ж, бачачи таке їхнє захоплення душеко- рисними словами, радів душею і прославляв Бога.Під час свого перебування в тій обителі найбільшу радість у своїй душі я мав, бачачи, як преподобний отець ігумен, наче чадолюбний батько, керував братією з великою любов’ю, з лагідністю і смиренням, з терпінням і довготерпінням. Якщо й траплялося кому з братії як людині в чомусь згрішити і просити прощення, він негайно такого прощав, виправляючи його духом лагідності, й настав-26 Кислиця — дика яблуня з дрібними, дуже кислими плодами.27 Легкий хмільний напій, виготовлений з меду.104



Повість про святий соборляючи душекорисними словами, і призначаючи йому по його силі якийсь канон28. Через це і братія мала глибокий мир у душі, дякуючи за все Богу.Коли минуло приблизно три місяці мого перебування там, за велінням Преосвященнішого отця Антонія, митрополита Молдавського, який архієрействував тоді в Чернігові, був призначений на ігуменство в ту обитель інший ігумен з іншого монастиря — вчений муж Герман Заго- ровський. Він керував обителлю не так, як попередній ігумен, але владно. Пізнавши з часом його настрій, братія так жахнулися, що деякі з них зі страху й розбіглися з обителі невідомо куди. А я, залишаючись на тому ж самому послуху, завжди боявся, як би в чомусь не згрішити перед ним, чого й не уникнув.Одного разу, у Великий піст, він звелів мені видати кухарям якоїсь капусти для своєї трапези. Я ж, не почувши, яку капусту наказав він мені видати, вийшов з його келії і, не сміючи перепитати його, розповів про його бажання кухарям, а вони, знаючи, яка краще, взявши капусту, зварили її для нього. Коли ж кухар приніс в келію ігумена ту страву і поставив перед ним на стіл, той запитав, яка це капуста, і, почувши від кухаря відповідь, нічого йому не сказав, але одразу ж, покликавши мене до своєї келії і вставши з-за столу, запитав:— Хіба цієї капусти я наказав тобі видати для мого столу?!І сказавши це, так сильно вдарив мене по обличчю, що я ледве зміг встояти на ногах, а коли ж він ще й штовхнув
28 Канон (правило). Тут ідеться про молитовний чи інший труд або послух, виконуваний за вказівкою духівника з метою виправлення того, хто кається. 105



Преподобний Паїсій Величковськиймене, я впав, перелетівши через поріг його келії. Коли підвівся, він закричав на мене:— Йди геть, неробо!Я ж, вийшовши звідти, весь тремтів від страху, думаючи, що якщо за таке, що не здавалося мені великим гріхом, він так на мене розгнівався;, то чого ж тільки не зазнаю від нього, якщо раптом згрішу перед ним у чомусь більшому?! Також трапилось і слузі його, що жив зі мною в одній келії, згрішити перед ним у якійсь справі. Ігумен, гніваючись на нас обох, хвалився перед одними людьми, що покарає нас найжорстокішим побиттям. Вони ж, люблячи нас, розповіли нам про його слова. Слуга злякався, бо добре знав характер ігумена, і почав думати, куди б він міг піти від нього, розповівши про це й мені. Набравшись сміливості, я по секрету відкрив йому, що маю намір піти звідти закордон у мандри, шукати місця, де міг би сподобитися чернечого образу. Він же, почувши це, дуже зрадів. І почали ми з ним радитися, як би нам перейти кордон, який проходив по Дніпру, неподалік від якого і стоїть на горі та Любецька обитель.На шостій седмиці святого Великого посту, вночі, коли заснула братія, ми, помолившись Богові, щоб допоміг нам без будь-яких перешкод безбідно перейти через кордон, вийшли з обителі й зійшли вниз до Дніпра, над яким усюди стояла сторожа. Ми знайшли підходяще місце між стражниками і пішли по Дніпру з великим страхом, боячись, щоб вони не почули і не схопили нас, бо ніч та була дуже місячна. Відійшовши ж від берега, ми трохи підбадьорились і спокійно пішли, та й лід на Дніпрі був іще міцний.106



Повість про святий соборТак, з Божою допомогою, ми безбідно перейшли на іншу сторону Дніпра і, не знаючи куди йти, бо була ще ніч, подрімали на якомусь місці. А коли почало світати, ми, знайшовши дорогу, пішли нею і прийшли в якесь село, в якому трохи поспали та підкріпилися їжею в однієї людини, а потім пішли дорогою, що веде вниз до міста Чорнобиля через великі ліси, ночуючи в селах, що зустрічалися на дорозі. Пройшовши кілька днів, ми прийшли до чималої річки Прип’яті, на якій, на тому боці, стояв Чорнобиль, і боялися перейти через неї, бо лід був уже дуже слабкий і неміцний. Потім до річки підійшло ще кілька людей, які наважилися переходити через неї. Осмілівши, і ми пішли за ними, проте з великим страхом і трепетом, бо на багатьох місцях лід уже розтанув і було видно воду. Коли ми вийшли на середину річки, лід розсівся надвоє уздовж усієї річки на один лікоть і в тріщині було видно глибоку воду. І найбільше з усіх злякався я, думаючи, що або не зможу переступити через ту прірву, або, послизнувшись (тому що було дуже слизько), впаду в ту безодню. З дуже великим страхом, ніби бачачи перед своїми очима неминучу смерть, я ледве зміг переступити через те страшне місце.Отже, з Божою допомогою перейшовши на інший бік річки, ми сіли біля берега трохи перепочити. І в цей час почав по всій річці із сильним тріском ламатися лід і перетворюватися на якісь кручі, що пливуть униз. І зійшов на нас страх і трепет, і ми зі сльозами прославили незбагненний Божий про нас Промисл, що оберігав нас, поки ми без пригод не перейшли через річку, і не віддав нас наглій смерті. Вставши, ми безперешкодно увійшли до міста, оскільки воно було не огородженим і не охороня-107



Преподобний Паїсій Величковськийлося, і відпочили в хаті однієї людини. Була ж тоді Лазаре- ва субота, ополудні якої і прийшли ми туди.Вранці, перед обідом, тоді як ми йшли вулицею, хтось іззаду почав кликати мене на ім’я та прізвище. Я ж, почувши, сильно злякався в душі, думаючи: що ж це таке? Бо не було там у мене, як у подорожнього, жодного знайомого. Обернувшись, я зрозумів, що той, хто кличе мене, — мій земляк, син знатного громадянина з Полтави. Підійшовши, він привітав мене ніжними словами, а потім узяв нас у хату, де зупинився, і з любов’ю прийняв нас. Спершу він почав розповідати мені причину свого тимчасового перебування в Чорнобилі.— Я, — сказав він, — посланий паном полтавським полковником Василем Васильовичем Кочубеєм29 до тутешнього володаря з письмовим проханням і грошима для заготівлі придатних для будівництва дерев і доти буду тут, поки не виконаю доручену мені службу.Потім він почав говорити мені:— Мати твоя плаче за тобою і невтішно ридає, тому що ти залишив її, безвісно пішовши від неї, і тому що вона втратила тебе, єдиного свого спадкоємця. А також усі наші громадяни разом із нею жалкують за тобою.Сказавши мені ці та багато інших слів, він почав багатьма доказами вмовляти мене повернутися до матері. А я так злякався в душі, що ледве міг хоч щось сказати йому. Бо думав, що якщо тільки він захоче розповісти про це місцевому володареві, то зможе або силоміць утримати мене при собі й одразу відіслати до матері, або потім, узявши мене із собою після виконання доручення, відвезти додому.29 Хрещеним Петра.108



Повість про святий соборПісля цього він розпорядився поставити на стіл, сидячи за яким разом з моїм супутником, від сильного страху я ледве міг їсти. Вставши від трапези, він з любов’ю відпустив нас, просячи мене заходити до нього частіше, поки я буду в місті. І коли ми йшли вулицею, мій супутник, зрозумівши зі слів мого земляка, хто я є і звідки, почав дуже хвалити мене. Річ у тім, що він, ще коли я був з ним в обителі, не знаючи, хто я є і звідки, часто розповідав мені про себе: що він досить довгий час жив у моєму місті Полтаві, в школі при нашій соборній церкві Успіння Пресвятої Богородиці, і що добре знав мою матір, і мене, і моїх родичів. Чуючи це від нього, я дуже остерігався, щоб він не впізнав мене, і тому змінював і вимову свою, і трохи говорив місцевою говіркою. І він зовсім не пізнав мене, а я дуже радів, що зміг утаїтися від нього, бо мав бажання, щоб ніхто не дізнався про мене, хто я є.І ось, достовірно впізнавши мене, він хвалив мене за те, що я для спасіння своєї душі, залишивши матір і батькову спадщину, впав у таку убогість і пішов у мандри заради чернецтва. Я ж, побачивши, що й ним я вже впізнаний і він так вихваляє мене, дуже засмутився через це в думках, і аж ніяк не приємною здалася мені його похвала.А найбільше боячись, що буду утриманий земляком, що впізнав мене, я задумав того ж дня, тобто Вербної Неділі, піти з того міста. Коли ми прийшли до хати, де зупинилися, супутник мій відійшов з якоїсь потреби, а я пішов до школи біля однієї церкви пошукати провідника, який міг би повести нас із собою на Україну30. І, з Божої ласки, я знайшов одного ченця, вже готового йти туди.30 Мова йде про Правобережну Україну, яка на той час перебувала під владою Речі Посполитої. 109



Преподобний Паїсій ВеличковськийДуже сильно я благав його взяти нас із собою, повідавши йому і про мого супутника. Йдучи, я дуже благав його трохи зачекати і не йти без нас. Він пообіцяв трохи почекати нас, щоб ми незабаром ішли до нього. Довго ж чекати нас він не міг, оскільки було вже за полудень. Я швидко пішов додому і, не знайшовши там свого супутника, почав на нього чекати. Але він не приходив, і я, поклавши піклування про нього на Божий Промисл, пішов до того ченця і, заставши його, коли він уже збирався вирушати, благав почекати ще трохи мого друга, але він не послухав мене. Отже, з великим жалем залишивши мого товариша, ми з ченцем вирушили в дорогу, бо страх перед земляком не давав мені залишатися в тому місті.Переночувавши в якомусь селі, ми йшли дорогою через дрімучі ліси кілька днів, поки не почали наближатися до України. У мене, який ніколи не ходив пішки в таку далеку путь, сильно заболіла ліва нога й опухли кісточка та ступня. Так що від страшенного болю я ледве міг ходити, потроху наступаючи на п’яту, і часто відпочивав, сидячи або лежачи на землі, через що завдавав чималого смутку своєму супутнику-ченцю. Бачачи, що я йду дуже повільно, багато разів він хотів і зовсім залишити мене, але, схиляючись до милосердя у відповідь на моє слізне благання, все ж не кидав мене. Входячи ж у села, що зустрічалися на тому шляху, ми відпочивали в них по два-три дні, поки трохи не спадала пухлина на моїй нозі і не вщухав біль. Але коли, вийшовши звідти, ми йшли далі, біль виникав знову, і моя нога знов опухала. Потім, через деякий час, невимовне милосердя Боже зглянулося на мене, недостойного: біль припинився, моя нога зовсім одужала, і в подальшому я ходив легко.
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Повість про святий соборПрийшовши в один невеличкий скит, що стояв на Дніпрі, нижче Києва, що називався Ржищів і колись перебував у підпорядкуванні Кирилівського монастиря, я молив тамтешнього начальника благословити нас трохи перепочити з дороги. І коли я з його благословення був там, я захворів так, що ніяка їжа не утримувалася в моїй утробі, але, з’ївши будь-що, я незабаром усе із себе вибльовував. І як минув місяць або трохи більше того, я впав у таку тілесну знемогу і так виснажився, що, хоча й не лежав, але через велику слабкість ледь-ледь ходив. Благав же я Бога: не попустити мені закінчити там своє життя, бо дуже непокоївся, що й помру в тому місці.І ось, за Божим провидінням, три мандрівних ченці, побувши там деякий час, захотіли йти до Молдавії. Я, дізнавшись про це, дуже зрадів і настійно вмовляв їх узяти із собою і мене. Бо я від щирого серця свого бажав піти жити в цю благословенну землю. Вони, бачачи велику мою слабкість, аж ніяк не хотіли цього, але потім, зглянувшись на моє старанне благання, хоч і знехотя, але пообіцяли взяти мене із собою.Вийшовши з ними з того невеликого скиту і ледве піднявшись угору, де було величезне рівне поле й дуже хороше повітря, я негайно ж відчув полегшення своєї немочі й почав мало-помалу зміцнюватися тілом, і ходити ставало мені все легше і легше, і я від щирого серця почав підносити подяку за цю милість Божу, що не залишила мене. І в той час як я радісно йшов із тими ченцями, небо з полудня почало вкриватися дуже темними й похмурими хмарами. Побачивши їх, вони пішли дуже швидко, Щоб утекти від дощу, а я, не в змозі йти з ними так швидко, залишився сам. І в ту ж мить із великим гуркотом по-
і і і



Преподобний Паїсій Величковськийчала наближатися велика хмара, і полився сильний дощ зі страшними блискавками та громом, і випав величезний град розміром з невеликий горіх, покривши все поле мало не на п’ядь31. Я увесь вимокнув так, що вода стікала з мого одягу. Я з великим трудом ішов під градом до самої ночі й дуже пізно ледь дійшов до села, в якому й були мої супутники. І переночувавши в однієї людини, вранці я знайшов їх при школі в місцевого дяка. Побачивши мене, вони дуже зраділи, а потім почали розпитувати в дяка дорогу до Молдавії, розповівши йому, що мають намір іти туди. Він же почав говорити їм:— О святі отці, не раджу я вам іти туди нині, оскільки дуже небезпечно на дорозі. Адже через розбійників скрізь їздять солдати, і я боюся, що ви потрапите до рук тих немилосердних вояків, які не з якогось іншого приводу, але із самої ненависті до православної віри можуть сильно образити вас. Ось, наприклад, послухайте, яка історія нещодавно трапилася в нашому селі.Був при церкві до мене один блаженної пам’яті дяк. По-людському побоюючись наклепів від гонителів православної віри, він, коли на Літургії читав Символ віри, тобто «Вірую в Єдиного Бога Отця», той член, в якому говориться: «І в Духа Святого», читав так: «І в Духа Святого, Господа Животворящого, Який від Отця іст инно  виходить»32. І читаючи таким чином Символ віри, він позбувався доносів з боку ворогів православ’я33. Згодом же він був зви-31 П’ядь — давня східнослов’янська міра довжини, що дорівнювала від- стані між кінцями розтягнутих великого і вказівного пальців, або чверті аршина, або 17,78 см.32 Тобто додаючи слово «істинно».33 При швидкому і (або) невиразному читанні можна було подумати, що читається не «від Отця істинно виходить», а «від Отця і Сина виходить».
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Повість про святий соборнувачений перед володарем того села хулителями святої віри, що він не читає у Символі за богоборчою їх хулою «в Духа Святого... Який від Отця і Сина виходить»34, але тільки «від Отця іст инно  виходить». Почувши про це, володар сильно розлютився і, взявши із собою кількох воїнів, прийшов до церкви незадовго до читання Символу. А коли той блаженний диякон почав читати Символ віри, він негайно ж підійшов до нього ближче і почав уважно слухати, як же дяк читатиме його. А той, зрозумівши, навіщо володар підійшов до нього, сміливо читав Символ гучно і розмірено, а коли наблизився до цих слів: «І в Духа Святого», тоді, сповнившись Святим Духом, голосно закричав: «І в Духа Святого, Господа Животворящего, Який від Отця виходить», відкинувши і той додаток «істинно», який раніше він додавав через страх. Володар же, тільки-но почув це, закричавши, як дикий звір, умить кинувся на нього і, схопивши за волосся, кинув на землю і, немилосердно б’ючи ногами, наказав витягти його геть із церкви і бити палицями нещадно.І тоді побіг хтось, щоб швидше сповістити про те його матері. Розповів він їй і про провину, за яку били її сина. А вона, прибігши, зі сльозами благала його не слабшати в подвигу, але, прикликавши на допомогу Бога, не пощадити свого життя і віддати себе на смерть за православну віру і, цілуючи його голову, промовляла: «О сину мій улюблений! Не бійся цієї тимчасової муки, якої за сповідання православної віри зазнаєш ти нині, але зазнай
34 Додаючи сполучник «і». Мається на увазі і ї і^ и е  (філіокве) — латин- ське формулювання Символу віри, що означає походження Святого Духа «і (від) Сина» й було додане до Нікейського Символу віри. Це формулювання прийняте в Католицькій та більшості протестантських Церков. 113



Преподобний Паїсій Величковськийяк добрий Христовий воїн і саму смерть за Нього, щоб сподобитися тобі прийняти від Нього вінець мученицький у Небесному Його Царстві!» Він же відповідав матері своїй: «О люба мати моя! Анітрохи в мені не сумнівайся, бо я, у Господі, Який зміцнює мене, за віру православну готовий зазнати не тільки це побиття, а й тисячі насильницьких смертей. Як Бог, Який у Святій Трійці прославляється і Якому ми поклоняємось, Єдиний є, і, крім Нього, іншого бога немає, так само і Свята Східна Православна Церква (в ній же одній, тільки з добрими спра- вамщ є вірна надія на спасіння) єдина є і, крім неї, іншої немає! Чи ж я не намагатимусь і найлютішу смерть зазнати за неї?!»Почувши це, мати його зраділа невимовною радістю і, простягнувши до неба руки, дякувала Христу Богу за те, що сподобилася народити такого страждальця за Нього. Мучитель же, бачачи це й чуючи, ще більше розлютився і кричав воїнам, щоб вони ще сильніше били його. А проте мученик Христовий, прелютого побиття з радістю зазнаючи і нечестя західних єретиків викриваючи, а православну віру прославляючи і сповідуючи, віддав душу свою в руки Божі.Почувши це, ченці, мої супутники, злякалися йти далі та, полишивши намір іти до Молдавії, пішли вниз за течією до православних монастирів, розташованих поблизу Дніпра, два з яких перебували в області Київського митрополита, а два — в області Преосвященного Переяславського єпископа. Пішов з ними і я, дуже шкодуючи, що не зміг з вищеназваної причини йти до Молдавії.Коли ми наближалися до Мошенських гір, на яких і був один із тих монастирів, там, в одному селі поблизу тих гір,114



Повість про святий соборя знайшов одного ієромонаха і з ним і залишився, а супут- ники мої вирушили своєю дорогою. Після того як я перепочив у тому селі кілька днів, ієромонах почав розповідати мені про одного побожного самітника на ім’я Ісихій. Живучи на одному з островів на річці, що бігла під горами, він трудився на спасіння душі. Почувши про це, я від щирого серця забажав не тільки побачити його, але, якщо буде можливо, і жити в нього. І я почав старанно просити ченця, що прихистив мене, відвести мене до Ісихія, а він, зглянувшись на моє благання, пішов зі мною до того самітника, який прийняв нас із великою любов’ю і дав спочити після дороги. Потім, залишивши мене в нього, мій провідник пішов. А я, пробувши там кілька днів, доволі повчався й насолоджувався душею, бо цей чернець був справжнім рабом Божим і старанним виконавцем Його заповідей. Була в нього велика і нескінченна любов і ревність до Слова Божого і до вчення наших богоносних отців, і він заради користі душевної трудився у старанному переписуванні отцівських книг. І ось звідки можна бачити, яке завзяття мав він у цій справі.Одного разу, почувши про якусь важкодоступну, але дуже корисну отцівську книгу, що була в одній обителі Чернігівської єпархії, далеко від Чернігова та вгору віддаленій, він негайно пішов туди і великим і настійним благанням виклопотав у ігумена та собору обителі35 для списання ту книгу, яка за ревність його і за сприяння Божої благодаті й надана була йому. Прийшовши у свою келію і переписавши її дуже старанно, він відніс її назад в ту обитель і, подякувавши ігумену й собору монастиря, по-35 Мається на увазі Духовний собор монастиря — постійний дорадчий орган при настоятелі монастиря, до складу якого входить старша братія.115



Преподобний Паїсій Величковськийвернувся до себе в келію, радіючи і прославляючи Бога за те, що сподобився здобути такий корисний для душі скарб. І ні за що він вважав таку далеку свою подорож, хоча, принісши й віднісши книгу, він пройшов близько двох тисяч верст!36 Ось яка ревність до Слова Божого була в нього! Від старанного ж переписування отцівських книг він дуже пошкодив собі зір, так що ледве міг писати, та й те лише великими літерами.Бачачи його таку ревність до Слова Божого і до вчення наших богоносних отців, я міркував, що якщо віддам себе такому рабу Божому в істинну душею і тілом покору і в усьому до нього послух, то він зможе, напоумлений Божою благодаттю, наставити мене на правильний шлях до спасіння. І ось, я почав старанно благати його прийняти мене у святий послух, обіцяючи в усьому його слухатися. Але він зовсім не хотів прийняти мене, відповідаючи так:— Я, чадо, грішна людина, і пристрасна, і недостойна. Власну душу не можу я направити на шлях Божий. І як же смію прийняти тебе? Справа ця не моєї міри, тому прошу тебе не докучати мені цим!А я, окаянний, подумавши, що він через своє смирення не хоче прийняти мене на послух, ще старанніше почав просити його, з багатьма сльозами припадаючи до його святих ніг і благаючи, щоб він узяв мене, але він аж ніяк не бажав зробити цього. Я, бачачи це і щоб не докучати йому надміру, пішов на село і, не знайшовши знайомого ієромонаха, переночував у якогось христолюбця, що прийняв мене з великою радістю. Через кілька днів я зно-
36 Верста — міра довжини, у XVIII ст. вона дорівнювала 1,0668 кілометра. Отже, самітник заради однієї книги пройшов пішки близько 2 тис. 140км!116



Повість про святий соборву пішов до святого старця. Він прийняв мене як подорожнього з любов’ю, але дозволив зупинитися у нього лише на кілька днів. І я знову, знайшовши зручний час, хоча від великого сорому не наважувався й поглянути на його святе обличчя, припадаючи до ніг його і з багатьма сльозами цілуючи їх, благав прийняти мене, кажучи так:— Отче святий! Прийми мене, заради Господа, бо буду слухняним тобі в усьому, як Самому Господу! Якщо ж не буду я слухняним тобі в усьому, то, побивши, прожени мене від себе, як смердючого пса!Коли ж я бачив, що він аж ніяк не хоче прийняти мене, тоді відходив недалеко від його келії і настільки довго плакав і ридав, що, через мою негідність, не виконується моє прохання, що від великого плачу та сліз опухало й обличчя моє. І коли я знову приходив до нього, він, побачивши моє опухле від сліз обличчя і співчуваючи мені душею, говорив:— Благаю тебе, заради Господа, брате мій, не журися через те, що я не приймаю тебе! Бо не нехтуючи спасінням твоїм роблю це (знає серцевідець мій Господь!), але через неміч моєї душі не можу я взяти тебе. Поклади ж усю свою надію на всемогутній Божий Промисл, бо Він не залишить тебе, що шукаєш спасіння від щирого серця, але, благодаттю Своєю зглянувшись на твої сльози, наставить тебе на шлях Свій.Ці та багато інших духовних слів кажучи мені й утішаючи душу мою, він відпускав мене з миром, а я, плачучи та ридаючи, йшов від нього і, приходячи до христолюбця, жив у нього і не міг збагнути, що ж мені робити. Бо ієромонах пішов невідомо куди, а я один боявся йти кудись, тому що був за своєю природою боязким, а ще більше че-117



Преподобний Паїсій Величковськийрез те, що страхався ворогів святої віри, що володіють тією країною37.Замислив я ще раз піти до того святого старця, не наважуючись уже більше докучати йому благаннями про своє прийняття, але, принаймні, щоб сподобитися прийняти від нього пораду: куди мені йти і де жити. А яка дорога була до того старця — страшно і згадати про це! Бо в багатьох місцях треба було переходити через безліч річечок, причому по дуже вузьких, перекинутих через них містках. З великим страхом і трепетом, спираючись на довгу жердину, я переходив через ті води, бачачи близьку смерть перед своїми очима. Коли ж я, в той останній раз ідучи до святого старця, перейшовши всі ті річки, почав по містку переходити останню з них (а вона була найбільша та глибока), то, не дійшовши ще до половини, раптом зісковзнув із колоди, яка була дуже слизькою. Я впав у воду: одна нога — з одного боку колоди, а друга — з іншого, і сидів на ній з великим страхом і трепетом, думаючи, що ось-ось, впавши, я потону в тій річці. О невимовний Божий про мене Промисл, що не попустив мені померти наглою смертю, але влаштував так, що я послизнувся не на один бік колоди обома ногами! Тому що, коли б обидві мої ноги посковзнулися на один бік, то я потонув би в ту саму мить! Ще ж, за Божою Його милістю, і жердина залишилася в моїй руці, не впавши у воду. А якби я впустив її, то, гадаю, все одно потонув би, не маючи на що спертися, сидячи на колоді. Так само без неї я ніяк не зміг би підвестися і стати на колоду ногами, щоб іти далі. Але дякувати всемогутньому Богу, Який так про мене подбав!37 Маються на увазі поляки, що належать до католицької віри й у володінні яких на той час перебувала правобережна Україна.118



Повість про святий соборБо зміцнюваний Його благодаттю, хоч і з великим страхом, спираючись на жердину, я ледве зміг стати ногами на ту колоду й безбідно перейти на другий берег.Прийшовши до старця, я благав його зі сльозами дозволити мені побути в нього кілька днів, поки Господь сотворить зі мною за Своєю волею. Коли ж він дозволив, я залишився в нього, не дерзаючи вже більше докучати його святині, щоби прийняв мене, знаючи, що це неможливо. Але, із соромом стоячи перед ним, я плакав, благаючи Господа наставити мене на шлях Свій. І завжди, коли я приходив до нього і перебував у нього якийсь час, творив йому по силі своїй послух.І ось, за Божим Промислом, через кілька днів прийшов до старця наш знайомий ієромонах. Пригостивши його з любов’ю, я старанно просив його, щоб він відвів мене до Мошенського монастиря, і він з радістю обіцяв це зробити. Коли ж настав час останнього нашого прощання зі старцем, я, наодинці припавши до його святих ніг і зі сльозами цілуючи їх, плакав і ридав, через те що не спромігся через негідність свою бути в нього у святому послуху. Він же якомога духовними своїми словесами втішав мене, радячи покладати надію на єдиного Бога, що може спрямувати моє життя по Своїй Божественній волі. Я ж зі сльозами подякував його святині за таку душекорис- ну пораду. Потім ми з ієромонахом, подякувавши йому за любов до нас, пішли від нього і прийшли на село, в якому жив ієромонах.Зібравшись у дорогу, він відвів мене до Мошенського монастиря. Відпочивши в ньому кілька днів, я з деякими отцями пішов звідти у святий Троїцький монастир, званий Мотронинським. Побувши там кілька днів, я виру-
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Преподобний Паїсій Величковськийшив у святий монастир святителя Христового Миколая, званий Медведівським, розташований на острові річки Тясмин, в області святої Київської митрополії, де ігуменом був всечесний ієромонах Никифор. Прийшовши туди, я пішов до нього і, припавши до його святих ніг, узяв у нього благословення та почав благати його прийняти мене у свою святу обитель. Він же, як батько чадолюбний, пізнавши мій намір щодо чернецтва, не зневажаючи прохання мого, прийняв мене з любов’ю і визначив мені келію, в якій жив один послушник, щоб я жив із ним разом, і наказав ходити на загальний послух із братією.Був же тоді місяць липень, і збирали сіно. Отже, спочатку ходив я зі святими отцями на збір сіна і на жнива. Спершу вони поставили мене жати разом із собою, а коли побачили, що я різав через невміння пальці, доручили мені возити снопи на тік. Але і в тому послуху був я невправним, бо, перевозячи снопи, я, не вміючи керувати волами, перекидав віз, і снопи розсипалися полем, а я, не розуміючи, що робити, плакав, сидячи на землі. Прийшовши, братія докоряли мені як єдиному у своєму роді невігласові. Потім, побачивши мою невправність і в цій роботі, вони наказали мені возити на тік глину та воду. Цей же послух, хоча й був він мені зовсім над силу (найбільше ж возити глину), я, прикликаючи на поміч Бога, виконував з радістю. Щовечора я приходив із братією в монастир, а рано-вранці йшов із ними на послух. Визначено мені було ігуменом під час перебування в монастирі ходити й на крилас, а ще нести трапезний послух, тобто різати хліб і ставити його на стіл, носити миски з їжею та розставляти їх перед братією, після трапези збирати і мити посуд, підмітати трапезну тощо. Це все
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Повість про святий соборробив я з радістю, дякуючи Богові за те, що Він сподобив мене служити святим отцям і братії.Коли в серпні настав піст Пресвятої Богородиці, ігумен, покликавши мене до себе в келію, сказав:— Оскільки я маю намір на свято Преображення Господнього постригти в рясофор тебе і брата, з яким ти живеш у келії, то піди до духівника і сповідуй перед ним усі свої гріхи і, прийнявши від нього дозвіл, будь готовий до причастя Святих Таїн. Після цього піди до чесного ієромонаха Никодима і попроси його, щоб він був тобі при постригу восприемником38.Почувши від нього це, я припав до його святих ніг і, взявши в нього благословення, вийшов з його келії, дуже радіючи і прославляючи за це Бога, але разом і жахаючись, як через такий короткий час ігумен хоче мене, недостойного, сподобити першого ступеня чернецтва39. Отже, я пішов до духівника, висповідався у всіх своїх гріхах і прийняв від нього дозвіл і благословення на причастя Пречистих Христових Таїн. Також пішов я і до чесного того ієромонаха Никодима і, припавши до його святих ніг, благав його бути мені духовним отцем при постригу. Він же запитав мене:— Чи сам ти від себе просиш мене про це, чи за наказом отця ігумена?38 «Восприемник» — церковнослов’янське слово, що означає особу, яка приймає когось у духовне опікування. При чернечому постригу новопо- стриженого доручають старцю, або духовному отцю, так само як при хрещенні новоохрещеного доручають хрещеному батькові.39 У Православній Церкві існує три ступені чернецтва, які розрізняються за кількістю обітниць, що даються перед Богом, молитовними та аскетичними правилами, відповідним чернечим одягом: рясофор, мала та велика схима. При постриженні в кожний наступний ступінь, як правило, надається інше ім’я.
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Преподобний Паїсій ВеличковськийДізнавшись від мене, що я за велінням ігумена прийшов до нього просити про це, він радо обіцяв бути мені старцем. Ще ж він наказав мені вимити голову, оскільки від самого виходу зі святої Любецької обителі мені протя- гом п’яти місяців не трапилось не тільки помити голови, а й навіть розчесати волосся. Отже, я вимив голову і приготувався до Причастя Божественних Таїн. На свято Преображення Господнього, після часів, постриг нас отець ігумен у рясофор. І коли постригали нас, дали товаришу моєму ім’я Платон, а мені — Парфеній. Після звершення Божественної літургії ми вийшли з церкви, і братія, не почувши, переплутали імена наші й почали кликати нас: його — Парфенієм, а мене — Платоном. Прийшовши до отця ігумена, я розповів про це, і він відповів мені:— Оскільки братія, при постригу не почувши ваших імен та переплутавши їх, називає того брата Парфенієм, а тебе Платоном, то так і називайтеся, а ти анітрохи не турбуйся через це.І я, вклонившись, пішов від нього і за його велінням почав називатися Платоном, хоча, не відаючи ще сили святого послуху, почасти й тужив через це, бо хотів, якби було можливо, називатися ім’ям, даним мені при постригу. Але потім, бачачи, що всі впевнено називають мене Платоном, я залишився мирним, покладаючи провину на своє недостоїнство.Через кілька днів прийшов до мене один дуже побожний монах з Великороси і син шляхетних батьків і запитав мене:— Чи робиш ти якусь службу своєму духівникові, який був тобі при постригу восприемником?А коли я відповів, що не роблю, він сказав мені:
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Повість про святий собор— Повинен ти, брате, служити цьому старцю, тобто, коли буде потреба, маєш ти розпалювати вогонь, рубати дрова і відносити їх до його келії, ще ж носити воду, мести келію і надавати йому й інші послуги.Я ж, зрадівши з його повчання і подякувавши за нього, пішов до келії отця Никодима. Сотворивши молитву, я увійшов до келії і, припавши йому до ніг, поцілував його святу правицю і попросив вибачення за те, що через своє невігластво доти нічим йому не послужив, обіцяючи надалі робити це з радістю. Він же зовсім не захотів прийняти від мене ніяких послуг, сказавши мені:— Досить для тебе, брате, ходити на загальний послух туди, куди тобі накажуть, а я не вимагаю від тебе ніякого служіння. Бо ще дає сили мені Бог послужити самому собі.Почувши це і поклонившись, я вийшов з його келії.Той чернець (а був він в обителі еклесіархом40), прийшовши до мене і дізнавшись, що старець мій не приймає від мене послуг, знову каже мені:— Піди до нього ще раз і проси його, нехай, принаймні, призначить тобі келійне правило, бо повинен ти від нього мати про це визначення.Подякувавши йому за повчання, я пішов до свого духівника і благав його дати мені келійне правило. Він же сказав мені:— Ти, брате, грамотний. Тому я тобі правила не призначаю, але як Бог тебе напоумить, такого й додержуй правила у своїй келії.Вислухавши це і поклонившись, я вийшов від нього.40 Еклесіарх (від грецьк. «еклесіа» — «церква») — монах, відповідаль- ний за підтримання порядку та благоустрою в монастирському храмі. 123



Преподобний Паїсій ВеличковськийЦей мій старець, поживши в тій обителі після мого постригу лише один тиждень, пішов звідти невідомо куди. Потім уже більше ніколи не чув я про нього, де він є. І ось так я, окаянний, залишився, як вівця, що заблукала, без пастиря свого і наставника, проживши все життя в самочинстві та свавіллі. І не сподобився десь бути в послуху в жодного отця, хоча, як бачу, і було налаштування душі моєї в юності дуже схильне до послуху. Але через негідність свою не удостоївся я, окаянний, такого Божественного дару.Отже, я жив у тій обителі, ретельно виконуючи як загальний, так і вищезазначені в церкві та в трапезній послухи. Ще ж і за власним своїм бажанням я допомагав кухареві: іноді привозив воду в невеличкій діжці на двох колесах, а іноді рубав дрова і з радістю робив у кухні ще інші справи. Також я старанно виконував і церковне правило: вдень я робив його по можливості, коли допомагав мені в цьому Бог, а вночі не залишав ніколи.І ось, у той час, коли я тихо та мирно жив у тій обителі, з Божого попущення здійнялося гоніння на неї і на православну віру від злочестивої місцевої влади. Прийшов до обителі один вельможний пан від правителя тієї країни, наказав зібратися всім ченцям у келії ігумена й почав усілякими словами умовляти їх приєднатися до свого не- честя41. А коли побачив, що братія аж ніяк не хоче погодитися з ним, дуже розгнівався і, увійшовши до церкви, переписав усе церковне начиння і, вийшовши з храму, замкнув і опечатав його своєю печаткою. Узявши ключі від церкви, він пішов із великим гнівом і погрозами.41 Не дуже зрозуміло, про що тут ідеться: про приєднання до унії чи про навернення у католицтво. Перше, на наш погляд, імовірніше.124



Повість про святий соборЧимале збентеження сталося через це в обителі, бо коли святі отці побачили, що вже більше як місяць церква стоїть замкненою, деякі з них почали розходитися, куди хто побажав. Я ж, бачачи таке гоніння на православну віру від злочестивих, склав таку обітницю перед Богом: надалі ніколи не жити в тих країнах, де буває гоніння на Церкву Божу і на православну віру від злочестивих.І ось, я сильно забажав піти в православну і богохра- ниму Молдавську землю. Але через страх перед супостатами святої віри і тому, що не знайшов людину, яка змогла б відвести мене туди, минуло таке моє бажання, і я молився Господу: нехай лише Йому одному відомими шляхами наставить Він мене на шлях Свій. За Божим Промислом, еклесіарх тієї всечесної обителі на ім’я Мар- тирій і чесний чернець Крискент Красноспівець, який був півчим у Преосвященнішого митрополита Київського пана Рафаїла Заборовського, вирішили піти на проживання до Києва, у святу Києво-Печерську Лавру, а з ними погодився йти і я.Отже, зібравшись і прикликавши на поміч Бога, ми вийшли з обителі й пішли обраним нами шляхом. Був же грудень, випало багато снігу, і ми дуже страждали дорогою від холоду, особливо я, бо був дуже бідно одягнений. Зміцнювані Божою допомогою, ми дійшли до міста Василькова — батьківщини преподобного отця нашого Феодосія Печерського, де затримані були майже на шість тижнів. Наприкінці шостого тижня прийшов дозвіл, і ми були пропущені через кордон. Радіючи, ми пішли до бо- госпасаємого міста Києва, а коли прийшли туди, були за проханням нашим улаштовані на проживання у святій Києво-Печерській Лаврі. До розгляду прохання, пода-125



Преподобний Паїсій Величковськийного нами преподобному отцю архімандриту Лаври Тимофію Щербацькому, призначено було нам перебувати у Ближній печері. Через деякий час нас покликали на собор. І після належного випробування ми були прийняті на проживання всередині святої Лаври, де ми й жили всі разом у Соборному ряду, в наданій нам келії. Надалі отець Мартирій був призначений підекономом42, а отця Крискента було віддано під керівництво отця уставника43 правого криласа, і [веліли притому] ходити на лівий крилас44, а я тимчасово залишився в келії сам.Всепреподобніший отець архімандрит і батько мій по плоті, коли ще в юності своїй навчалися разом у Київських школах, здобули велику й невимовну любов і одностайну дружбу між собою, і таку обітницю склали перед Богом: щоб в усі дні свого життя, навіть до останнього подиху, таку саму любов мати між собою й одностайність. Отже, через свою любов до мого батька отець архімандрит явив і до мене, недостойного, свою велику любов. Тож, бажаючи, щоб я завжди перебував у святій Лаврі і щоб мене ніколи не посилали кудись на якийсь послух поза обителлю, він призначив мені при преподобному начальнику друкарні, панові ієромонаху Веніамі- ні, навчатися у всечесного ієромонаха Макарія рукоділля — зображати на міді ікони, і дав мені середню келію в економічному ряду, в якій жили ієромонах та ієродиякон. Прийнявши від Його Преподобія це призначення, я сильно в душі радів з такої його любові до мене.42 Тобто помічником економа.43 Уставник — особа, яка завідує порядком читання і співу в церкві, старший півчий на одному з криласів.44 Підвищене місце в церкві для розміщення хору й читців з правого та лівого боку від Царських врат (центральних дверей) вівтаря.126



Повість про святий соборЖивучи в келії, я двічі на день приходив до мого настав- ника-ієромонаха і навчався в нього рукоділля. Він у Возі любив мене, особливо відтоді, як абсолютно переконався в мені, що я не розголошу нікому жодного слова з його промов і розмов з тими людьми, що приходили до нього. Тому що з юності, як природний, мав я звичай: нікому не розповідати [нічого] з того, що я бачив або чув, але бути уважним до самого себе. І ось, переконавшись у цьому, він безбоязно, не побоюючись мене, розмовляв зі своїми гостями, про що хотів. І через те ще більше любив мене і старанно навчав мене рукоділля. І кожного дня, крім неділь і свят, я ходив лише на ранню літургію, а від літургії і до трапези і від трапези до вечірні, приходячи до свого наставника, я вправлявся, навчаючись вищеназваного рукоділля.Приходячи на вечірню та утреню, я завжди стояв за правим криласом, слухаючи церковне правило. І ось, одного разу, перед святим і Великим постом, коли я стояв у церкві на звичному місці, до мене підійшов канонарх45 і сказав, що мене кличе отець уставник. Розмірковуючи про те, що він мені скаже, я злякався, а коли підійшов і поцілував його правицю, він звелів мені ходити на крилас. Почувши це, я дуже налякався і сказав йому, що повний невіглас у співі, на що він відповів:— Якщо не зможеш ти співати, то, принаймні, читатимеш, що тобі скажуть.Отже, не в змозі противитися його наказу, хоча й без бажання, я ходив відтоді на правий крилас і трохи, по своїй силі, співав, що вмів, і іноді читав Часослов, а ще іноді45 Канонарх (з грец. — керуючий співом) — півчий, який виголошує перед співом глас і рядки з молитви, які слідом за виголошенням співає хор.127



Преподобний Паїсій Величковськийканони. Також я читав канони, коли для прочан відправлялися параклісиси46, а також акафісти47 та інше, що мені веліли, робив з радістю.Коли ж настав святий Великий піст, я пішов до начальника Дальньої печери преподобного отця ієромонаха Іо- анна, на прозвання Кміт, який був соборним духівником, і сповідався перед ним. Після звершення святого таїнства Сповіді та прочитання відпускної молитви він зі сльозами сказав мені:— Ось, чадо, як я зрозумів з твоєї сповіді, Бог лише Йому відомими шляхами навіть до цієї пори зберіг тебе у миру від великих гріхопадінь. І якби ти жив де-небудь у пустельній обителі під керівництвом досвідченого старця, то, можливо, з Божою допомогою, зміг би ти до самої смерті вберегтися і душею, і тілом принаймні від найголовніших гріхів. Але оскільки ти виявив бажання жити в цій святій Лаврі посеред миру і з нами, грішними, я дуже боюся, аби по молодості своїй не занапастив ти свою душу, чого не сталося з тобою, доки ти жив у миру. Причина ж такого занапащення — якщо матимеш дружбу з юними і роками, і розумом та незатвердженими душею в страсі Божому. А такій богопротивній і душезгуб- ній дружбі подаси ти привід, якщо вживатимеш якийсь п’янкий напій. Отже, якщо ти від усієї своєї душі бажаєш свого спасіння, то даю тобі пораду Божу: не пий узагалі! Бо так, з Божою допомогою, зможеш ти уникнути і дружби погибельної, і цілковитого занапащення душі.46 Параклісис (з грец. — розрада) — молебний канон, присвячений Бо- городиці, який співається та читається при душевній скорботі.47 Акафіст (з грец. — несідальний спів) — різновид церковної поезії, присвячений прославленню Ісуса Христа, Богородиці, церковного свята або святого.128



Повість про святий соборІ, промовивши це, він запитав мене:— Чи можеш ти, чадо, дотримати такої моєї поради?Я ж сказав йому, що від народження свого горілкине пив, бо і єству моєму огидне таке пиття, й зовсім не можу вживати його, і що таку корисну для душі пораду від нього, як від уст Божих, із невимовною радістю всією душею приймаю і самою справою, з Божою допомогою, виконувати буду. Дуже зрадівши цьому, говорить він мені:— Якщо ти, чадо, поради моєї, як обіцяв, дотримаєш, то вірую Богові, що благодаттю Своєю збереже Він тебе від усілякої душевної згуби. Знай, що ті, котрі захочуть із тобою приятелювати, вельми чіплятимуться до тебе, закликаючи до себе, благаючи, просячи і в будь-який спосіб переконуючи тебе випити з ними. А якщо ти зовсім не послухаєш їх, то вони докорятимуть, ганьбитимуть тебе, гніватимуться і злопам’ятствуватимуть. Але ти, Богом зміцнюваний, терпи все, волі їхній не корись і, наскільки зможеш, уникай того, щоб мати дружбу з такими, бо від цього все зло і народжується. Така спокуса долатиме тебе до певного часу. Бо вони, побачивши, що ти зовсім не п’єш (що і є приводом для некорисної дружби), перестануть тобі докучати цим і залишать у спокої, і ти матимеш глибокий мир у душі своїй.Отримавши від нього настільки корисну для душі пораду, я дуже зрадів і, подякувавши йому, вийшов, прославляючи Бога за те, що Він сподобив мене прийняти духовну настанову від такого святого чоловіка. За його порадою я не пив жодного п’янкого напою, а тільки воду або квас. І все збулося за його словом, бо тривалий час ті, що схиляли мене випити з ними, завдавали мені чимало129



Преподобний Паїсій Величковськийнеприємностей, а потім я знайшов і глибокий спокій, тихо й мирно живучи у святій Лаврі.Любили ж мене і всі старші отці тієї святої Лаври, а більше всіх преподобніший начальник друкарні пан Ве- ніамін. Чадолюбний отець, він обдаровував мене щирою любов’ю та батьківською милістю як своє духовне чадо. Побачивши згодом сильну мою нужду в одязі, він попіклувався зодягнути мене. Адже, коли я прийшов в ту святу Лавру, була зима, а в мене був лише найнеобхідніший літній одяг. І, ходячи до церкви, я понад два місяці дуже страждав від надмірного холоду та лютих морозів, трусячись усе церковне правило і не сміючи, як прибулець і прочанин, нікому розповісти про свою нужду, але Бог укріплював мене, і я терпів усе з подякою. А коли наближалося пресвітле свято Воскресіння Христового, отець начальник, як і вище я сказав уже, забезпечив мене одягом і подбав про решту моїх потреб. І став я проходити свій послух із радістю, за все дякуючи Богові.
Повіст ь про м ат ір м ою : щ о сталося  
з нею після того,я к  я  піш ов від неї

Утой час як я жив у цій святій Києво-Печерській Лаврі, настало літо, і прийшла на поклоніння до Києва разом зі своїм рідним братом Федором та дядьком моїм Симеоном Максименком моя невістка, дружина покійного мого брата священика Іоанна. І, прийшовши на поклоніння у святу Києво-Печерську Лавру, вони зайшли і до мене в келію. А коли, за звичаєм, сіли й розмовляли зі мною, невістка моя почала розповідати мені про мою матір.
130



Повість про святий собор— Мати твоя, — говорила вона, — після того як ти пішов до Києва вчитися, перебувала зі мною у себе вдома. Часом вона плакала, що не бачить тебе, а бувало, що й утішалася надією, що ти не залишиш її. А коли, всупереч очікуванням її, надійшла до неї з Києва звістка, що ти вже пішов з Києва невідь куди, тоді настільки несповіди- ма печаль огорнула її душу, що вона увесь час невтішно ридала. Потім, не знаходячи собі розради, вона вирушила холодною зимою в Київ шукати тебе. Приїхавши туди, вона старанно шукала тебе по святих київських обителях та скитах. І, не знайшовши тебе, з величезними труднощами повернулася додому, бо мало не померла в дорозі від лютих морозів. Повернувшись, вона невпинно, день і ніч плакала й ридала, й ніхто не міг утішити її. Згодом нестерпний смуток і скорбота цілковито оповили її душу, і вона, не в змозі терпіти далі, задумала не їсти й не пити доти, доки не помре. І відтоді ніхто не міг умовити її або переконати скуштувати хоч трохи їжі або пиття. Через кілька днів вона настільки знемогла від голоду, що розум її не міг уже діяти розсудливо, але почав затьмарюватися. І тому вона іноді говорила розумно, а іноді казна-що. Потім, остаточно знесилившись, вона лягла на ліжко, чекаючи швидкої вже смерті. Зібралися ж і багато хто з її родичів і були невідлучно поруч, сильно жаліючи її. Вона ж, побачивши якесь видіння, жахнулася і почала наполегливо просити родичів дати їй книгу, яка називається Акафісник48. І коли дали їй книгу, почала вголос без запинки читати Акафіст Пресвятій Богородиці, так що всі дивувались. І, закінчивши, починала читати той же акафіст знову. Коли ж вона прочитала його кілька разів, хоті-48 Акафісник — збірник акафістів.
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Преподобний Паїсій Величковськийли взяти з її рук книгу, але не змогли, бо вона дуже міцно тримала її в руках, невпинно читаючи той самий акафіст. І родичі зрозуміли, що вона щось бачить і постійним читанням акафіста захищає себе. А коли минула доба, протягом якої вона читала акафіст, і родичі сиділи коло одра й дивилися на неї, вона раптово звела очі вгору, і вони зупинилися нерухомо майже на півгодини, щось споглядаючи вгорі. Усі з цього дивувалися і дивувалися: що це? І раптом вона голосно сказала: «Якщо така воля Божа, то я віднині не тужитиму за своїм сином!»Родичі, одночасно із жахом і радістю почувши це, почали наполегливо розпитувати її, що вона бачила. Вона ж, нічого на це не відповідаючи, просила їх покликати до неї свого духівника, а коли той прийшов, то сповідала йому все, що мала на душі. Після сповіді розум зовсім повернувся до неї, і після відходу духівника в її кімнату увійшли родичі та почали знову питати, що вона бачила. Зрозумівши ж, що вона геть ослабла й ледь жива, тому не може говорити з ними, рідні стали спершу дбати про її зміцнення, наливаючи їй ложкою в уста воду. Потім почали потроху годувати, готуючи рідкий бульйон і з ложечки живлячи її своїми руками, як мале дитя, доти, доки помалу й сама вона не почала їсти. Коли ж вона трохи зміцніла, її підняли на одрі й посадили, і вона почала розповідати їм своє видіння: «Коли я остаточно вже ослабла від такого тривалого голодування і чекала швидкої смерті, охопив мене великий жах, і я побачила безліч моторошно страшних і похмурих бісів, що хотіли напасти на мене. Душа моя жахнулася від їхнього вигляду, і я почала просити у вас Акафісник. Узявши ж його, я без упину старанно читала акафіст Пресвятій Богородиці, поклав-
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Повість про святий соборши на Неї всю свою після Бога надію, і читанням акафіста захищала себе від нападу демонів. Бо, чуючи, як я читаю акафіст, вони тремтіли від страху і, стоячи далеко, аж ніяк не сміли наближатися до мене. Тому я, коли ви хотіли взяти ту книгу з моїх рук, міцно тримала її своїми руками й не віддала її вам. Адже я була впевнена, що лише читанням акафіста захищу себе від бісів.Коли день і ніч минули в невпинному читанні акафіста, раптом я вийшла із себе і, поглянувши вгору, побачила відкриті Небеса і Ангела Божого, що зійшов з Небес, як осяйна блискавка. Ставши біля мене, він почав говорити мені: “Окаянна, що ти наробила?! Замість того, щоб від щирого серця і від усієї душі полюбити тобі Христа, Господа Бога і Творця свого49, полюбила ти Його творіння, свого сина, більше, ніж Його, свого Творця! І заради своєї богопротивно! та нерозважливої любові до сина ти задумала саму себе заморити голодом і підпасти за це під вічний Божий осуд! Навіть якби син твій, залишивши тебе, ухилився б у розбійницьке життя або в інше беззаконня, то й тоді не треба було б тобі надміру тужити, бо кожен сам за себе відповість Богу в день Суду. І коли син твій з Божої волі пішов від тебе в ченці, чи личило тобі так відчайдушно тужити й губити свою душу?! Знай же, що син твій, за допомогою благодаті Божої, неодмінно буде ченцем. Треба й тобі, наслідуючи в цьому свого сина, відкинути всю скорботу про нього, відректися від світ у і усього, 
щ о у  світ і50, і стати черницею, бо така Божа воля. А якщо ти будеш противитися їй і від щирого серця та від усієї ду-

49 Див.: І люби Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією душею сво- 
єю, і всією силою своєю! (Втор. 6:5)50 Порів.: І Ін . 2:15-16.
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Преподобний Паїсій Величковськийші не відкинеш відчайдушної своєї скорботи, яку маєш ти про свого сина, то клянуся Христом Богом і своїм Творцем, що я одразу ж віддам тебе бісам, які чекають схопити тебе, щоб сплюндрувати твої душу й тіло, — нехай інші батьки теж навчаться не любити своїх чад більше, ніж Бога!”І коли Ангел Божий прорік мені такі слова, я вигукнула, що коли така воля Божа, то віднині не буду вже я сумувати за своїм сином. І тієї ж миті біси зникли, а Ангел Божий, радіючи, зійшов на Небо».Родичі, почувши це від неї, жахалися і прославляли Бога за те, що лише Йому відомими шляхами Він позбавив її такої відчайдушної скорботи й самовільної смерті й дав їй життя, і здоров’я, і бажання чернечого життя. І, радіючи з цього, вони розійшлися по домівках.— А мати твоя, — продовжувала невістка, — з Божою допомогою остаточно видужавши, хоча і плаче часто з природної любові до тебе, але, пам’ятаючи дану перед Богом обітницю не тужити за тобою надміру, намагається утримуватися від такої печалі й готується всією душею залишити світ  і усе, що у  світ і51, і піти в дівочий Покров- ський монастир, що стоїть за п’ять верст від нашого міста Полтави, аби сподобитися святого і ангельського чернечого образу. Там же перебуває начальницею монастиря жива ще її мати, а твоя бабка. [У цьому ж монастирі] і її рідна сестра, твоя ж тітка — пані Агапія черниця.Повідавши мені це, невістка моя, вклонившись святим мощам, з миром повернулася в Полтаву, до нашої хати, до моєї матері. Я ж, почувши від неї все це та інше, сильно жахнувся в душі, адже відходом своїм від матері настіль-51 І Ін . 2:15-16.134



Повість про святий соборки велику і нестерпну скорботу заподіяв душі її, що й голодом, як задумала, уморила б вона сама себе, якби всемогутній Божий Промисл не позбавив її від такої смерті. Але разом із тим і радістю невимовною зрадів я, що, підкоряючись Божій волі, вона має намір стати черницею. З Божої благодаті згодом вона це виконала. Вступивши в той монастир, вона постриглася і стала жити в одній келії зі своєю сестрою, черницею Агапією. Подвизаючись у чернецтві задля спасіння душі, вона прожила в тому монастирі років десять чи більше того і мирно відійшла до Господа.Життя в Києво-Печерській Лаврі було вельми корисним для моєї душі, бо я бачив там чимало великих подвижників з числа тамтешніх святих отців. Першим з них був уже згадуваний начальник Дальньої печери ієросхи- монах отець Іоанн, на прізвисько Кміт, соборний, тобто головний, духівник. Цей разом із покійним, блаженної пам’яті, спільним для нас усіх старцем отцем Василієм52 ще перед приходом його в Угроволоську землю прожив у пустині близько трьох років.Другий — всечесний отець ієросхимонах Павло. У миру він був священиком і вів гідне великої похвали життя, а після постригу в ченці був за свою велику чесноту посланий до Китайської держави у тамтешній монастир. Поживши в ньому певний час, він відпросився подвизатися в Києво-Печерську Лавру. Живучи в ній богоугодним життям, він мав і трохи отцівських книг. Деякі з них отець Павло давав почитати і мені, удостоюючи мене і своєї корисної для душі бесіди. Одного разу, прийшовши в його келію, я запитав у нього, що таке лагідність.52 Поляномерульським.
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Преподобний Паїсій ВеличковськийВін же, грізно поглянувши на мене, так різко замахнувся на мене рукою (неначе бажаючи вдарити по щоці), що я, здригнувшись від страху, ледве зміг встояти на ногах, думаючи, що він сильно вдарить мене.А він, бачачи, наскільки я злякався, почав лагідно і з любов’ю говорити:— Бог з тобою, чадо, не бійся! Ти запитав мене, що таке лагідність, то я і вжив цей приклад. Адже якби я відповів тобі словом, то, можливо, з часом ти б забув моє слово. І заради того щоб завжди, не забуваючи, зберігав ти моє повчання, я і вжив цей приклад. Отже, твердо знай, що лагідність — це коли якщо і вдарить тебе хто по щоці, тоді ти не тільки не гнівайся на нього, але за заповіддю Христовою підстав йому й другу53.Почувши від нього це, я дуже дивувався з розважливості, що її дав йому Бог, і подякував йому за таку настанову.Третій — син по плоті цього святого мужа, ієромонах Феоктист, начальник іконописців, благоговійнішого життя, лагідний і смиренний, і всіма чеснотами прикрашений, і великий постувальник.Четвертий — ієромонах Іларій Великорос. Живучи в одній із келій поблизу Дальньої печери, крайньою стриманістю і постом він настільки виснажив своє тіло, що, незважаючи на його священновидне обличчя, я дивувався з його виснаженості, бо думалося мені, що він вкритий самою шкірою. І від самого споглядання на нього отримувала користь окаянна моя душа.П’ятий — схимонах, що жив у тій же Дальній печері. Сорок або більше років водив він шанувальників цією53 Порівн.: І коли вдарить тебе хто у  праву щоку твою, — підстав йому 
й другу (Мф. 5:39).136



Повість про святий соборсвятою печерою і, дотримуючись найсуворішого посту, носив на голому тілі сорочку довжиною до пояса, сплетену з товстого дроту, з повернутими всередину гостри- ми краями. Унаслідок її колючості він зовсім не лежав на одрі, а трохи спав сидячи.Шостий — помічник начальника кузні, великий по- стувальник і подвижник, який носив на собі залізо вагою в сорок фунтів54. Цей у Бозі любив мене, і я, приходячи до нього, отримував користь від його духовних словес.Сьомий — отець Никандр, начальник над трапезою, також великий подвижник. І цей, у Бозі люблячи мене, часто, прикликавши мене до себе, прорікав мені корисні для душі слова. І він носив на собі залізний пояс вагою в тринадцять фунтів55.Багато було там й інших великих подвижників і посту- вальників. Я радів, дивлячись на них, і прославляв Бога за те, що Він сподобив мене жити з такими святими мужами. Ще ж радів я, дивлячись і на невимовну зовнішню та внутрішню красу святої і подібної до Неба Печерської церкви, і на незрівнянне благочиния в читанні і в солодкоголосому співі церковного правила, і на найблаголіп- ніше й часте у святкові дні соборне у великій тій церкві служіння Божественної літургії, і на чудову красу і розташування місця, і на все прекрасне всієї тієї святої Лаври облаштування. А найбільше — думаючи, що на тому святому місці і в тій святій Лаврі преподобні та богоносні отці наші Антоній і Феодосій, первоначальники Лаври, і всі преподобні Печерські подібно до древніх богоносних отців наших пожили. І Бог і в цьому житті, і після їх кон-54 1 руський фунт дорівнює 0,40951241кг; 40 фунтів = 16,38 кг.55 13 фунтів = 5,32 кг. 137



Преподобний Паїсій Величковськийчини прославив їх усілякими дарами Святого Свого Духа, і великими чудесами, і нетлінням святих їхніх мощей. Я весь розпалювався любов’ю до того святого місця і всією душею своєю дякував Богові за те, що удостоїв мене, недостойного, перебувати в цій святій Лаврі. Живучи ж у ній з невимовною радістю, я часто ходив і у святі печери заради поклоніння святим мощам. І оскільки через недо- стоїнство моє не здійснився початковий мій намір з колишніми моїми улюбленими друзями або з деякими із них піти з миру в прочанство й жити в якогось богоугодного мужа у святому послуху, і навіть сам я, пішовши на прощу, не сподобився за гріхи мої, хоча й щиро прагнув, прийнятим бути в послух до того пустельника, то, заради того, я від усієї душі дав собі слово — перебувати в тій святій Лаврі безвихідно навіть до останнього свого подиху. Живучи там, як сказав уже, з невимовною радістю, понад рік не мав я жодного щонайтоншого помислу вийти куди-небудь із неї.Але ось, одного разу, побачивши мене, всечесний із ченців помічник начальника кузні покликав мене до своєї келії і, звелівши сісти, дивлячись на мене з жалістю, почав говорити мені:— Брате улюблений! Вельми шкодую я про тебе від того, що ти з цієї святої Лаври і від нас відійдеш і підеш в інше місце, куди скерує тебе Бог.А я, несподівано почувши від нього це й дуже здивувавшись, сказав йому:— Повір мені, пречесний отче, що я і найтоншого помислу про вихід із цієї святої Лаври не маю, але бажаю, якщо допоможе мені Бог, і до останнього мого подиху безвихідно перебувати в ній! І живу я тут із радістю, дяку-
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Повість про святий соборючи від усієї душі Богові за те, що Він сподобив мене жити в цьому святому місці поруч зі святими отцями.Він же відповів мені:— Знай, брате, що незабаром слово моє збудеться насправді, й інакше не буде, і тоді ти повіриш, що я говорив тобі істину.Знаючи його як великого подвижника, не наважуючись більше перечити йому, я, вклонившись, вийшов. І, прийшовши у свою келію, дуже дивувався, як це може збутися, якщо в мене нема й найменшого помислу залишити це святе місце. Ось так кілька днів я безперестанно розмірковував про це, аж прийшов відвідати мене один із колишніх моїх друзів, люб’язний та одностайний мій друг Олексій Філевич, киянин. І коли після звичайного цілування сиділи ми разом і розмовляли, він почав говорити мені:— Улюблений мій отче56 і одностайний у Господі друже! Згадай, який заповіт поклали ми в душах наших: не приймати постриг і не жити в таких обителях, де є добрі статки задля тілесного спокою, але, полишивши світ заради прощі й постригшись у безмовності від якогось богоугодного мужа, перебувати нам у нього у святому послухові один із одним нерозлучно до останнього подиху, купуючи необхідні їжу та одяг від праведної праці своїх рук. Такий заповіт у душах наших затверджений був! І ось, як я бачу, облишив ти цей намір, бо, ставши прочанином і сподобившись чернечого постригу, замість того щоб перебувати в безмовності, ти, знову повернувшись на батьківщину нашу, живеш у цій святій обителі всупереч нашому заповіту.56 Філевич звертається до свого ровесника Величковського «отець» як до ченця.
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Преподобний Паїсій ВеличковськийЯ ж сказав йому:— Такий воістину заповіт, як сказав ти, улюблений брате, мав я в собі! Але, полишивши світ, я не спромігся піти на прощу з жодним із улюблених друзів наших. Бо люб’язний наш друг Димитрій, коли полишав я світ задля прощі, за негідність мою, не послухавши моєї поради, залишився в миру. А сам я, пішовши на прощу, не спромігся перебувати в безмовності в одного святого мужа, хоча і з багатьма сльозами благав його прийняти мене у святий послух. Хоч в одній пустельній обителі і сподобився я прийняти святий чернечий постриг, але чи від того, що не мав одностайного друга, чи з якоїсь іншої благословенної причини, через те, що сталося в тій обителі, я, повернувшись на батьківщину свою, живу в цій святій обителі.А він сказав мені:— Чи означає це, що не маєш ти наміру коли-небудь піти звідси на безмовність?Я відповів йому, що не маю про це й найтоншого помислу, але бажаю і до останнього подиху залишатися в цій святій обителі.— А якби я захотів, — запитав він мене, — пішовши на прощу, перебувати нерозлучно з тобою в пустині, то чи пішов би ти зі мною?— О улюблений друже! Якби могло збутися те, що, пішовши на прощу, ми будемо жити з тобою нерозлучно до самої смерті, я б у ту ж хвилину з радістю пішов з тобою!Почувши це, він сильно зрадів і, вставши, мовив мені:— Улюблений отче і вірний мій у Господі друже! Якщо така у Бозі любов твоя до мене, що заради мене ти наважуєшся піти звідси, де душа твоя знайшла спокій і де ти мав намір і до кончини перебувати безвихідно, то і я лем о



Повість про святий соборред Богом і перед тобою совістю своєю засвідчую, що за допомогою благодаті Божої до останнього мого подиху буду з тобою нерозлучно.Вислухавши його слова, я сказав йому:— Повір мені, улюблений друже, що я дуже сподівався в душі й життя своє закінчити в цій святій Лаврі, а про вихід звідси не мав бодай найменшого помислу! Але оскільки ти бажаєш після виходу мого перебувати нерозлучно зі мною в Бозі на безмовності, то і я з любові твоєї духовної, яку ти маєш до мене, недостойного, таку запоруку маю перед серцевідцем Богом, що до останнього свого подиху не залишу тебе. І ось, заради любові Божої до тебе, одностайного мого друга, твердий мій намір про безвихідне перебування в тутешній обителі у цю мить несподівано зовсім залишивши, з Божою допомогою в душі своїй приймаю я інше рішення — неодмінно незабаром разом із тобою, улюбленим моїм у Господі другом, піти з нашої батьківщини в прочанство!І коли я сказав йому це, він дуже зрадів і зі сльозами прославив Бога. Порадившись, ми домовилися [про те, щоб], розійшовшись по домівках, всіма силами постаратися знайти спосіб, в який можна було б нам виконати наше бажання.Після того як він пішов додому, я був вражений і здивований, що слово, сказане мені пречесним отцем, помічником начальника кузні, про вихід мій понад сподівання моє збулося насправді (що я і усвідомив від самого початку нашої бесіди з другом). І коли траплялося мені зустрічатися з тим святим отцем, я настільки соромився, що не міг і на святе його обличчя поглянути від сорому, бачачи того, хто істину мені віщував, сам же я у неправді зо-
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Преподобний Паїсій Величковськийстався. І від сорому не наважувався я відкрити йому най- потаємніше мого серця, але тайкома готувався залишити обитель. Друг же мій, вельми посприявши нашому відходу, знайшов двох учнів із київських училищ: вони, так само як і ми, мріяли стати ченцями. Один із них, на ім’я Михей, був йому другом і дуже любив його. Отже, відкривши їм свій намір бути ченцем і піти зі мною в прочанство та побачивши, що вони сильно зраділи з цього, він порадився з ними, яким би чином було можливо піти з ними за кордон. А оскільки вони й походили з-за кордону, то їм було легко виправити для себе туди пропуск у місцевої влади. Ми домовилися, що спочатку вони, вийшовши за кордон, знайдуть таку людину, яка змогла б і нас перевести до них за кордон, а знайшовши її, надішлють Олексієві звісточку, як і коли було б можна це все здійснити.Так домовившись і зібравшись, як личить, у дорогу, ті двоє вийшли за кордон. Незабаром, відшукавши там одного ченця-прочанина, вони розповіли йому наші плани і молили його, щоб заради спасіння своєї душі він постарався перевести нас до них за кордон. Коли ж вони побачили, що він з радістю старається зробити це, сильно зраділи і просили його піти у Київ до мого друга і про все з ним домовитися. Погодившись, він прийшов у Київ до мого друга, а той привів ченця до мене. Побачивши його, я дуже зрадів і прославив Бога. Домовилися, що він, перетнувши кордон, знайде надійну людину і, найнявши її, з повідомленням надішле в певний час із саньми до мого друга в Київ. А після того людина, виїхавши з Києва, нехай чекає нас за Свято-Троїцьким Кирилівським монастирем і, підвізши нас до певного місця і показавши нам зручний шлях за кордон, нехай нас там і залишить.
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Повість про святий соборСам же той чоловік, переїхавши за рубіж, нехай оголосить ченцеві про наш вихід із Києва, і вони обидва — він сам і та найнята людина — вийдуть до нас вночі і шукатимуть нас, коли ми підемо назустріч. А знак, за яким зможемо ми без сумнівів упізнати їх, нехай дадуть нам своїм свистом, і в такий спосіб ми знайдемо їх, а вони — нас; і, відшукавши, вони зможуть спокійно перевести нас через кордон.Отже, відповідно до цього плану, той чернець, вийшовши за кордон, знайшов таку людину і в певний час прислав її зі звісткою до мого друга в Київ. Він же, відправивши ту людину з Києва і велівши їй чекати нас у призначеному місці, прийшов до мене з усім приготованим. Зрозумівши, що вже настав час відправлення в бажаний нам шлях, підготувавшись і помолившись зі своїм другом всемогутньому Богу нашому Ісусу Христу: нехай молитвами Пресвятої Своєї Богоматері, преподобних і богоносних отців наших Антонія і Феодосія Пе- черських і всіх святих подасть нам Свою благу допомогу для здійснення нашого бажання, я вийшов зі святої Києво-Печерської Лаври. Вийшовши з міста, ми найняли візника, який незабаром привіз нас до Свято-Троїцького Кирилівського монастиря. Розплатившись із ним і відпустивши, трохи пройшовшись, ми знайшли людину, що очікувала нас. Після того як ми сіли в сани, цей чоловік довго віз нас по дорозі і привіз до того місця, де дорога роздвоюється. В один бік треба було їхати йому за кордон, а в інший треба було йти нам. Коли ми вийшли із саней, він показав нам найзручніший шлях і сказав, аби ми йшли праворуч понад річкою, яка впадала в ріку, що розділяє країни, а коли побачимо якісь людські оселі, то щоб
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Преподобний Паїсій Величковськийухилялися від них ліворуч і йшли по бездоріжжю лісами, щоб хто-небудь не побачив нас; пройшовши ж трохи лісом, щоби ми знову йшли праворуч до тієї річки й щоби так робили, поки не пройдемо всі ті будинки.— Я ж, — сказав нам той чоловік, — оминувши кордон, вийду назустріч вам уночі разом із ченцем, і ми, недалеко від кордону зустрівшись із вами, благополучно переведемо вас через нього.Сказавши нам це, він залишив нас і пішов. Зоставшись самі, ми пішли своєю дорогою, всю свою надію поклавши на Бога, молячись, щоб Його милосердя покрило нас від усього супротивного. Ми пройшли чималу відстань, і настала місячна ніч. І коли ми бачили якісь будинки на своєму шляху, то, згадуючи дану нам настанову, обходили їх зліва лісами по снігу з чималими труднощами (бо сніг був тоді майже до коліна) та знову поверталися на колишню дорогу. Пройшовши таким чином кілька будинків, ми наблизилися до обійстя знайомого мого друга із Братського Богоявленського монастиря і, ухилившись від нього ліворуч, пішли лісами як зазвичай. Ідучи тривалий час і вирішивши, що монастир залишився вже далеко позаду нас, ми повернулися назад і побачили, що зовсім ще не пройшли того подвір’я. І коли ми хотіли знову ухилитися від нього, раптом випадково зустріли нас на шляху двоє служивих людей, що були вартовими на подвір’ї, і запитали нас, хто ми та звідки й куди ідемо. Ми ж, злякавшись, відкрили їм всю істину: що, мовляв, спасіння заради наших душ ідемо за кордон на прощу шукати пустельне місце, де, зоставшись, ми хотіли догодити Богу. Почувши це, вони похвалили наш намір і сказали нам, що шлях цей понад річкою доведе нас до самого кордону,
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Повість про святий соборі не можна нам від нього нікуди ухилятися, і так ми благополучно перейдемо за кордон. І наставивши нас словами: «Нехай Бог допоможе Вам!», залишили нас вільно йти. Подякувавши їм за таку розважливість і виявлене до нас милосердя, ми пішли своєю дорогою, ні в чому подум- ки їх не запідозривши, і прославляли Бога, Який урятував нас від небезпеки. А коли, пройшовши вже всі людські оселі, ми обходили лісами останню з них, раптом, далеко за північ, почули ми людський свист і дуже зраділи. Друг мій, залишивши мене на місці, пішов уперед подивитися, чи це чернець із провідником нашим, за домовленістю нашою, вийшли назустріч нам. Побачивши їх, він негайно прибіг до мене, з великим страхом і трепетом, весь у сльозах, та й каже:— Горе мені, окаянному! Разом із ченцем і людиною побачив я і свого двоюрідного брата, що живе за кордоном! Він, затримавши мене, сповістить мою матір, а вона, приїхавши, поверне мене додому, і згине моя мрія, і розлучать мене з тобою, люб’язнішим моїм отцем і другом!І в той час як із плачем він говорив мені ці слова, ось і брат його з ченцем та провідником прийшли до нас. Побачивши, що брат його ридма ридає, почав він утішати його, вдаючи, ніби й він радіє з цієї його ревності, що заради спасіння своєї душі він залишає матір свою і хоче в чернецтві догоджати Богу. І став обіцяти йому, що заради спасіння своєї душі він зовсім не сповіщатиме про нього його матір, але з радістю відпустить у призначений шлях. І коли він сказав йому це все і неначе трохи втішив його, ми знову рушили в дорогу. Я і мій друг ішли попереду, а його брат з іншими йшли позаду, немов наші охоронці. Коли ж ми наближалися вже до кордону, ті145



Преподобний Паїсій Величковськийдва стражники наздогнали нас, тихо йдучи за нами, не взявши із собою нічого, крім палиць. Вони думали, що ми йдемо удвох і беззбройні і що буде неважко нас обібрати або ж, як багато разів трапляється, і вбити, бо в мого друга був хороший одяг. А коли вони побачили, що ми не самі, але маємо трьох захисників, тоді, зневірившись напасти на нас, голосно закричали:— Хто ви є і звідки? Чи не по-злодійському йдете за кордон?!Почувши такий несподіваний крик і поглянувши на тих, які кричали, ми побачили, що вони — вартові, що зустрілися нам на шляху, і зрозуміли, яка була виявлена ними «любов», від котрої премилосердний Бог несповіди- мими Своїми шляхами зберіг нас неушкодженими. Брат Олексія, маючи в руці жердину з наконечником, кинувся на них разом з іншими, бажаючи налякати їх, і вони, злякавшись, відскочили і дуже швидко побігли від нас до застави, за своїм звичаєм постійно вигукуючи:— Караул! Караул!Ми ж, побоюючись, що сторожа нападе на нас, бо неподалік був пост, пішли швидше і скоро прийшли до річки, що проходила по кордону. З Божою допомогою перетнувши її, ми прийшли в будинок брата мого друга; оселя стояла над тією рікою. Ввівши в будинок, брат люб’язно влаштував нас. Уже наближався ранок. Ми з моїм другом дуже втомилися від цієї подорожі й ненадовго заснули, бо надмірна скорбота від зустрічі друга з його братом не дозволила нам спати довго.Вставши вранці від сну, ми сильно тужили, достеменно знаючи, що скоро нас розлучать. Брат же Олексія негайно потайки від нас послав у Київ до його матері звістку, щоб
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Повість про святий соборякнайшвидше приїжджала до нього за кордон і забрала сина додому. Всіляко про нас піклуючись і пригощаючи, він різноманітними лестощами втішав свого брата і вмовляв його, щоб він не сумував, а був у доброму настрої, обіцяючи йому після трьох або двох днів відпочинку відпустити з великою любов’ю разом зі мною в дорогу. Чернець, що перевів нас через кордон, дізнавшись, що мій друг — брат того пана, який прийшов із ним, аби перевести нас, сильно злякався, щоб не було йому від нього або від матері мого друга якого лиха, і відразу ж зник невідь куди. А друг мій почав наполегливо випитувати у свого брата, звідки він дізнався про його відхід. І брат не приховав від нього, але відкрив усю істину.— Чернець, разом з яким я вас перевів, — розповів він, — повернувшись із Києва, часто приходив до мене і пив у мене горілку. А одного разу, напившись, він почав хвалитися, що виводитиме за кордон одного молодого ченця з Києво-Печерської Лаври, а з ним буде молодий панич із Києва, який також бажає стати ченцем.А я, — продовжував він, — почувши це, почав невідступно розпитувати його, хто той панич, і якого роду, і які в нього ім’я та прізвище. Але він приховував і аж ніяк не хотів сказати мені, хто він є. А якось раз, гарненько пригостивши його, я почав знову наполегливо просити його розповісти мені, хто він є, обіцяючи йому, що цю таємницю не знатиме ніхто, крім нього й мене. Тоді, повіривши моїм словам, він відкрив мені всю правду: що ім’я того панича — Олексій, а прізвище — Філевич. Почувши від нього, я сильно зрадів і не відкрив йому, що ти — мій брат. Але я старанно просив його прийняти і мене у співтова- риші в цій святій справі, щоб разом із ним і з провідни-
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Преподобний Паїсій Величковськийком ми перевели вас, побоюючись, щоби ви не постраждали від кого-небудь. І нині я радію з цього і прославляю Бога, що був і я разом з вами при вашому переході, бо хтозна, що зробили б вам ті стражники або чернець із тією людиною? Адже я зовсім не був упевнений і в них, що вони без бід переведуть вас через кордон.Розповівши це своєму братові, він умовляв його не засмучуватися, але, скоріше, радіти, обіцяючи з усією радістю відпустити нас. Незабаром він пішов у своїх справах, а ми сильно тужили, знаючи, що невдовзі доведеться нам розлучитися. Двоє наших друзів, учні київських шкіл, які поперед нас пішли за кордон, дізнавшись про наше прибуття, прийшли до нас. Дізнавшись причину нашої печалі, вони дуже сумували і плакали через швидку розлуку з другом і вмовляли його і мене, якщо навіть і поверне його мати додому, не засмучуватися через це до відчаю і мати безсумнівну надію на всемогутній Божий Промисл, в силах якого дивовижними своїми шляхами здійснити намір піти з миру в чернецтво. І нехай не припинить же він, з Божою допомогою, усіляко шукати спосіб, в який зміг би полишити мирське життя. А полишивши, нехай шукає нас у Мотронинській обителі в ім’я Живоначальної Трійці, бо ми обіцяли чекати його там до самого повернення його до нас. Після цієї корисної для душі бесіди вони пішли в дім, де на час зупинилися, а я залишився з Олексієм, чекаючи прибуття його матері, яка і приїхала туди через два дні. Побачивши мене й подумавши, що я забрав від неї сина, вона почала з великою люттю докоряти мені, обіцяючи до того ж іще й бити мене без милості. З чималими труднощами мій друг, а її син зміг вгамувати її гнів, склавши всю провину на ченця, що перевів нас через кордон і втік,
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Повість про святий соборпереконавши ї% що той чернець і є винуватцем його втечі, а зовсім не я. Аж тільки тоді перестала вона докоряти мені. А я, бачачи, що вже й насправді настала наша гірка розлука з другом, розпрощався з ним, плачучи багатьма невтішними сльозами (і він ридав так само), пішов від нього і прийшов до знайомих учнів.Зібравшись, ми вирушили в дорогу, часто поглядаючи на будинок неподалік, в якому залишився наш друг. І коли ми відійшли приблизно на одну версту та озирнулися, то побачили нашого друга, що біг слідом за нами. Наздогнавши нас і впавши на землю, він почав голосно й невтішно плакати і ридати, б’ючи себе в груди. І тут він став із багатьма сльозами просити нас про неможливе — не залишати його, але взяти із собою! І ми теж із багатьма невтішними сльозами плакали й ридали і, прощаючись із ним, просили його та вмовляли повернутися на час до матері, кажучи йому, що ми не можемо взяти його із собою, бо одразу ж прибіжать за ним послані його матір’ю і силоміць заберуть від нас.— Боїмося, що поб’ють нас через тебе! — говорили ми йому, але він аж ніяк не хотів повернутися.І тієї ж миті ми озирнулися і побачили, що його брат, а з ним і інші люди скакали до нас на конях. Прискакавши, вони силою взяли нашого друга, який плакав і ридав і не бажав розлучатися з нами, і відвели до матері. Ми ж, злякавшись, що вони зроблять нам яке-небудь зло, пішли своєю дорогою, проливаючи багато сліз через розлуку з нашим улюбленим другом.З Божою допомогою благополучно прийшли ми в названу вище святу Мотронинську обитель, де нас із радістю прийняв засновник тієї обителі — пречесний схи-
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Преподобний Паїсій Величковськиймонах Ігнатій. Прийшли ж ми туди на початку святого Великого посту. Там, в одному скиту неподалік монастиря, ми знайшли пречесного ієросхимонаха, старця отця Михаїла, який жив у безмовності. Цей духовний муж добре розумівся у Святому Письмі та вченні наших богоно- сних отців. Часто відвідуючи його, ми отримали велику користь від його порад, прославляючи Бога, Який сподобив нас побачити такого старця, наповненого духовною премудрістю. Маючи безліч повчальних і святоот- цівських книг, він зі своєї духовної до мене любові давав мені їх почитати, особливо деякі з отцівських. Я приходив до нього і один і чималу користь та настанову отримував для бідної своєї душі від духовних бесід із ним. Цей блаженної пам’яті старець тривалий час пожив у пустині в Росії, а потім, деякий час поживши в Мотронинській та Мошенській обителях, з іншими полум’яними ревнителями такого житія прийшов у Молдавську і Мунтянську землю57.1, проживши там з учнями довгий час, він повернувся в Мотронинську обитель, думаючи знову повернутися в Мунтянську землю. Тоді і я, часто, як говорив уже, буваючи там і користуючись його духовними настановами, розповів йому свій помисел: що я маю бажання піти в названі вище землі й там, де Бог благословить, перебувати. Старець, дуже зрадівши з цього і похваливши мій намір, порадив мені йти в Мунтянську землю, в розташований недалеко від міста Фокшани скит Трейстени, в якому перебуває його учень ієромонах отець Дометій
57 Мунтенія (М итепіа; від рум. тиш епі — горці, ти ш е — гора) — історична область Румунії, східна частина історичної області Валахії, між ріками Дунай (на сході та на півдні) й Олт (на заході) і Карпатськими горами. Межує з Олтенією, Молдовою і Трансильванією.
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Повість про святий соборз братією, і там очікувати приходу і його святині. Бо він мав намір неодмінно, з Божою допомогою, повернутися в цей свій скит. Почувши від нього таку пораду, я сильно зрадів і чекав, коли закінчиться святий Великий піст.Після пресвітлого свята Воскресіння Христового, коли настав уже час відходу мого звідти, я прийшов до цього святого старця взяти благословення в дорогу і старанно благав його про свого духовного друга Олексія: якщо Бог несповідимими Своїми шляхами, вивівши його з миру, приведе мого друга до його святині, то нехай прийме він його до себе, як чадолюбний батько, як своє духовне чадо і, взявши із собою, приведе у згаданий вище скит. Я детально розповів йому про нього від самого початку до самої, гідної багатьох сліз нашої розлуки, про яку і на початку мого приходу до його святині зі шкільними учнями багато йому вже розповідав. Товариші ж мої, залишившись при старці, чекали прибуття до них мого друга. Старець, усіляко радіючи, обіцяв на ділі виконати моє прохання, а я, зрадівши, сильно дякував йому за це. А коли я хотів взяти у нього благословення в дорогу, він сказав мені:— Я, чадо, піду в одну свою пустельну келію, яка далеко від цього монастиря, а ти, прийшовши зі своїми супутниками в цю келію, разом із ними приймеш від мене благословення в дорогу.Вклонившись старцеві, я вийшов від нього і, прийшовши в обитель, домовився про все з чесними ченцями Ан- тонієм, Феодулом та Ієрофеєм. Приготувавшись у дорогу і взявши благословення у будівничого58 і творця тієї
58 Будівничий — настоятель тільки-но затвердженого або невеличко- го монастиря (після реформи 1764 р. — настоятель понадштатного монастиря).
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Преподобний Паїсій Величковськийсвятої обителі пречесного отця схимонаха Ігнатія, через кілька днів ми вирушили в дорогу і, за велінням старця, прийшли в його пустельну келію. З великою любов’ю прийнявши нас і добре пригостивши тілесною їжею та духовною бесідою, він відпустив нас із молитвами та отців- ським благословенням. Ми ж, припавши до його святих ніг і поцілувавши його святу правицю, з великим страхом і трепетом пішли своєю дорогою, остерігаючись наклепу ворогів святої віри. З Божою поміччю ми безперешкодно й безбідно пройшли Україну, а коли нижче Могильова переправилися через Дністер і прийшли в Молдавську землю, то невимовно зраділи від того, що сподобилися прийти в православну країну. І, відкинувши всілякий страх, прославляючи Бога, ми радісно йшли своїм шляхом.Переправившись через Оргей, ми прийшли в один зі скитів обителі святого Кипріана, під назвою Кодриця, що ним керував чесний отець ієромонах Миколай, який з радістю прийняв нас і любовно почастував. Два отці з моїх супутників, Феодул та Ієрофей, залишилися там, а ми з отцем Антонієм, подякувавши отцю начальнику і попрощавшись із ними, пішли далі і, з Божою допомогою, вчасно дісталися Нікорештів. Переправившись через річку Сереєт, ми зайшли в Одубешти і там, перетнувши кордон у Мунтянську землю, радісні прийшли в один скит в ім’я святих Архангелів, іменований Долгоуци. Цей скит був під духовним управлінням живого тоді ще, блаженної пам’яті, старця отця схимонаха Василія59, а начальником у ньому був його учень, чесний отець ієромонах Дорофей, який з великою радістю прийняв нас і гостинно почастував. Декілька днів мого перебування там я отримував59 Поляномерульського.
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Повість про святий соборкористь для своєї душі від богоугодного способу життя тамтешніх святих отців, і від благочинного і зі страхом Божим звершуваного церковного правила, і від побожної їх трапези з мовчазним і старанним слуханням читання, і від іншого у всьому благочиния.Бог сподобив мене побачити там і деяких отців-пу- стельників. Один із них — ієромонах Рафаїл, що жив поблизу скита, чоловік вельми праведний і страху Божого сповнений. Він вправлявся в переписуванні отцівських книг, заробляючи цим собі на тілесні потреби. Інший — муж, дуже вправний у міркуванні духовному й розумінні вчення богоносних отців наших, чернець на ім’я До- сифей, який проживав з одностайним йому ревнителем схимонахом Тимофієм далеко від скиту за горою, в одній глибокій долині, на невеликій, але прекрасній галявині. Сіючи на ній кукурудзу та різне насіння і трави, вони здобували потрібний їм харч. Згодом і я сподобився відвідати їх і на власні очі побачити це місце, і пізнати їхнє безмовне життя. Цей муж, розуму й міркування духовного сповнений, любов’ю Божою до ближнього свого спонукуваний, бачачи, що я юний і невіглас, неодноразово довго говорив мені духовні й корисні для душі слова про дотримання Божих заповідей та канонів нашої Святої Церкви. Слухаючи їх, я з повною впевненістю і без будь-якого сумніву, з радістю приймав його словеса як такі, що виходять із уст Божих. І потім напучувався ними все своє життя для правильного розуміння вчення Святої Православної Церкви й дякував Богові, Який сподобив мене зустріти у своєму житті настільки розважливого чоловіка. І зовні він був настільки благовидий та преблагословен- ний, що навіть від одного його споглядання я отримував
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Преподобний Паїсій Величковськийчималу користь для душі. Усі ж вони були учнями преподобного старця і наставника схимонаха Василів.Ми із супутником нашим, ченцем отцем Антонієм, поживши в цьому скиту кілька днів і подякувавши отцю начальнику, пішли, взявши у нього благословення. І незабаром, як і мали намір, з Божою допомогою прийшли у скит святителя Христового Миколая, що зветься Трей- стени, на віддаленні трохи менше денного шляху від залишеного нами скиту. Начальник його, ієромонах отець Дометій, з великою любов’ю прийняв нас. І там я сподобився вперше побачити правило церковне, благочинно з великим благоговінням і страхом Божим звершуване по чину Святої Афонської Гори. Я дуже зрадів цьому в душі та прославив Бога, Який сподобив мене перебувати там зі святими отцями. З них дванадцять отців жили в громаді у скиту, а решта (приблизно п’ятнадцять братів) пу- стельничали поблизу скиту, маючи необхідні для життя одяг та їжу від праведної праці власних рук. На всі ж церковні правила спільножительні ченці й пустельники збиралися разом.Один із них був схимонах Протерій, малорос, родом з міста Решетилівки Полтавського полку. В миру він за професією був золотих справ майстром, а в чернецтві виробляв і продавав дуже гарні ложки і з невимовною любов’ю приймав та пригощав мандрівних ченців. Від великого свого милосердя він щедро частував усіляких птахів, подаючи їм у певний час їжу. А вони, злітаючись до його келії, щодня чекали цієї години. І коли вона наставала, Протерій відчиняв вікно своєї келії, а птахи, влітаючи в неї без жодного страху, дзьобали подавану їм поживу. И будь-якого він брав на руки, пестив і відпускав. І пта-154



Повість про святий соборхи зовсім його не боялися, а потім, наситившись, відлітали. Коли ж він ішов на церковне правило, безліч їх, зібравшись, проводжали його до церкви, або сидячи на голові та плечах його, або ж літаючи навколо нього і співаючи при цьому на різні голоси. Входив він у двері церковні — всі вони, злетівши на церкву, чекали його виходу. Виходив він із церкви — вони негайно зліталися і, сидячи на ньому, як і раніше, проводжали його до самої келії. Бачачи це, я разом з усіма дуже дивувався і прославляв Бога за те, що Він сподобив мене побачити такого Свого угодника.Іншим пустельником був там схимонах Іоанн, великорос. Цей від праведної праці своїх рук виставляв іноді всім братам частування, а перед трапезою, входячи до них з посудиною і вмиваючи ноги, цілував кожного з них із любов’ю.Інші ж із них переписували отцівські книги й від цього заняття мали собі на прожиток.На той час ті, що жили в скиту, будували собі келії, і сам начальник перший працював із братією на будівництві, як і в будь-якій іншій справі. А мені, як немічному і слабосилому, він доручив більш легку справу, що її я й намагався ретельно робити. Жив же я в трапезній, і через нестачу будівель була вона і куховарнею, і пекарнею. Перебуваючи в ній і бачачи братів, що по черзі ставали на цей святий послух, тобто готувати їжу і пекти хліб, я дуже боявся в душі, аби й мене не призначили на той же святий послух. І не тому що зневажав його, зовсім ні! А тому що в тій справі був повним невігласом і думав, що я ніколи не зможу навчитися цієї святої справи. І чого боявся, того й не уникнув! 155



Преподобний Паїсій ВеличковськийСталося якось, що всі брати разом із начальником протягом кількох днів ходили в ліс для заготівлі дерева на будівництво келій. Покликавши мене, начальник звелів мені певний час варити братам їжу, а я, геть налякавшись, з великим соромом сказав йому про своє невігластво в цьому святому послухові. Почувши про це, він залишив зі мною одного брата, щоб він показав мені порядок цього послуху, а той, трохи навчивши мене, пішов до братів у ліс. Я, до краю невіглас, від свого цілковитого невміння забув його настанови й не знав, що личить робити спочатку, а що потім. Й іноді, бажаючи прибрати з вогню збігаюче вариво, обпалював руки й перевертав горщик і зітхав про це та плакав. І знову ставив горщик на вогонь і варив їжу, а брати, прийшовши у звичайний час і не знайшовши готової їжі, трохи погорювавши, самі її доварювали й виставляли на стіл. А іноді я ставив перед братією зовсім не придатну їжу, і вони, хоча й їли її, однак нарікали на мене через моє невігластво й багаторазово показували, як треба готувати. Вельми засмучений через своє невміння і старанно слухаючи їхні настанови, я, з Божою допомогою та святими їхніми молитвами, мало-помалу навчився цьому святому послуху. І яка ж радість була в душі моїй, коли я сподоблявся втішати святих отців і братів своїм недостойним служінням!Хліб же випікати я не вмів зовсім. Але коли начальник побачив, що я трохи навчився кухарської служби, він захотів, щоб я навчився і пекти хліб. І ось, коли заради названої вище потреби знову всі разом йшли в ліс, начальник покликав одного брата, найвправнішого у випічці хліба, звелів йому показати мені, як пекти хліб, а мені — спекти його, і щоб до трапези він був готовий. Брат, пояснивши мені все докладно, наливши в казан води й пока-
156



Повість про святий соборзавши лотки з просіяним борошном і горщик із закваскою, сказав:— Коли, зігрівши воду і вливши її в лотки з борошном, ти почнеш місити, тоді і всю закваску з горщика вклади в борошно і замішуй все разом.Сказавши це, він пішов у ліс до братів. А я, окаянний, після його відходу, зігрівши воду і вливши її в борошно, зовсім забув додати закваску, і коли почав місити, тієї води виявилося обмаль, а борошна забагато. Не маючи досвіду й не подумавши, що можна було, зігрівши, додати ще трохи води, але думаючи, що брат той поклав таку міру води і борошна, що не можна аж ніяк ні додати до неї, ні відняти, я з величезним трудом спробував замісити все те борошно. І настільки круте було тісто, що неможливо було навіть пальця вкласти в нього, а борошно в лотках все ще залишалося! Не знаючи, що робити для того, аби зовсім не лишилося жодного залишку борошна, я різав тісто ножем на частини і клав на стіл. І, підсипаючи під них борошно, я бив їх палицею і в такий спосіб ледве зміг змішати з тістом усе борошно. Зібравши все тісто в лотки, я ледь зміг поставити їх на піч, щоб воно скоріше зійшло в теплі. Прочекавши чималий час, я заправив піч, щоби підготувати її до випічки, але, хоча згоріло вже чимало дров, хліб усе ще не сходив. Я сумував про це і не розумів, чому ж не сходить хліб, але залишається твердим і нерухомим, немов камінь. А коли настав уже полудень, прийшов із лісу один брат (не той, хто показав мені, як пекти хліб, але інший), посланий начальником дізнатися, готовий хліб чи ні. Він запитав мене, чому хліб досі не готовий, я ж відповів йому, зітхнувши, що ще й досі він не зійшов. Знявши разом зі мною лотки з печі та спробувавши рукою, він по-
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Преподобний Паїсій Величковськийбачив, що тісто замішане круто, як камінь. Довідавшись у мене, чому так вийшло, він засміявся і сказав мені:— О невігласе! Коли ти побачив, що замало води, треба було тобі, поза всяким сумнівом, додати води або відняти борошна. І так би в міру, як потрібно, замісив би ти все тісто.Потім він запитав мене:— А чи поклав ти в тісто закваску?!Коли я почув його слова, о! які страх і сором напали на мене! Такі, що я ледве зміг сказати про те, що забув про це! А він, бачачи мене переляканим, будучи розважливим, почав мене втішати духовними словами.— Не сумуй про це, — говорив він мені, — бо не через недбальство, але через невігластво твоє ти помилився!Потім, зігрівши води і вливши в тісто, він почав розмішувати його разом зі мною, додавши в нього й закваску. І з великими труднощами ми зовсім небагато розмісили його, бо неможливо було повністю розмісити те тісто через його велику крутість. А опісля, навчивши мене, що робити з ним далі, він пішов у ліс до братів.Коли, почекавши чималий час, я подумав, що тісто вже трохи зійшло, я зліпив з нього хліби і поклав їх на стіл. Потім, також досить почекавши, я вигріб вугілля з печі, яка була настільки розпалена, що з неї вилітали іскри. Вимівши їх і трохи, але не як належить загасивши піч, я поставив у неї хліб, сподіваючись, що він добре пропечеться. Але хліб від сильного жару негайно ж почорнів і почав горіти. І згорів зверху та знизу приблизно на два пальці. А я, не знаючи вже, що робити, сильно засмутився. По-перше, від того, що своїм невіглаством приніс святій обителі такі збитки в борошні, а по-друге, що святі отці, прийшовше



Повість про святий соборши з лісу втомлені, не знайдуть, що поїсти. Витягнувши з печі обгорілий зусібіч хліб, я зі страхом очікував приходу братії. А коли вони прийшли з лісу й побачили, що я наробив через своє невігластво, то який же страх і сором напали на мене тоді! Й, не знаючи, що робити, я припав до їхніх святих ніг, просячи прощення. Отець начальник зі святою братією, наслідуючи Христове милосердя, простили мені й, розрізавши один хліб та побачивши, що він зовсім не придатний в їжу, зварили собі мамалигу60 та пообідали нею.Надалі мені більше вже не веліли пекти хліб, але я сам, одного разу переживши все це, відтоді старанно приглядався, як печуть хліб, і так, з Божою допомогою, навчився цього ремесла. Те, що сталося зі мною через невмілість мою, описав я для тих наших братів, які приходять в обитель, щоб вони не боялися свого невміння в цій та інших роботах. Адже, докладаючи свою старанність, зможуть і вони, з Божою допомогою, навчитися виконувати визначений їм послух.В той час як я жив у цьому скиту, прийшов до нас провідати братів благоговійний чернець отець Досифей, великий ревнитель канонів Святої Церкви, який і раніше вже неодноразово задля користі духовної повчав мене. Він, побачивши мене, відвів мене одного вбік і сказав:— Якби ти, улюблений у Господі брате, захотів прийняти від мене настанову, то я дав би тобі пораду зі священних канонів на користь твоєї душі.І коли я сказав йому, що з повною впевненістю прийму від нього пораду, як із уст Божих, він, сильно зрадівши цьому, сказав мені:60 Мамалига — кукурудзяна каша.
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Преподобний Паїсій Величковський— Сповіщаю тобі, брате, що у спільного всім нам отця і наставника старця схимонаха Василія був один учень — блаженної пам’яті Паїсій, котрий третій вже рік як відійшов до Господа. Він зростав при старці від самого дитинства, і той сильно любив його, бо Паїсій незрівнянно всіх перевершував і в дотриманні заповідей Христових, і в правильному та істинному розумінні Божественного Письма і вчення святих отців. Старець же, через крайню нестачу священиків серед своїх братів, переконав його всупереч бажанню прийняти священство раніше встановлених святими канонами років61. А після його смерті старець багато тужив і плакав як через те, що нема серед братів нікого схожого на нього, так і від того, що знову став украй потребувати священиків. І ось, наш старець за звичаєм своїм скоро приїде сюди для відвідування братів. І коли він побачить тебе, тоді всіляко забажає взяти тебе й через духівника твого духовно допитуватиметься, чи нема в тебе якоїсь встановленої священними канонами перешкоди для прийняття священства. І якщо виявиться, що в тебе нема такої перешкоди, то всіляко умовлятиме тебе піти до нього жити. І якщо ти підеш, то через нестачу священиків будуть і тебе старець із братією постійно просити та примушувати до прийняття священства. І так, хоч і знехотя, прийнявши його передчасно, не матимеш уже мирної совісті все своє життя через не- збереження священних канонів, встановлених Святим Духом у Своїй Святій Церкві через святих апостолів і святі Вселенські й Помісні Собори, та [незбереження61 Згідно 11-го правила Неокесарійського Собору і 15-го правила П’я- то-Шостого (Трульського) Собору, не раніше ЗО років.160



Повість про святий соборправил] святих отців62.1 щоб була мирною твоя совість, я раджу тобі постаратися від щирого серця і всієї душі, як зіницю ока, без порушень зберігати священні канони Святої Церкви. Ось навіщо викладаю я тобі таку пораду: якщо ти впевнений, що в описаних мною обставинах зможеш непорушно зберегти постанови святих канонів, то йди жити до нашого святого старця, а якщо ж ні, то, принаймні, доживи до встановлених Святою Церквою для священства років там, де допоможе тобі Бог. А після зможеш піти жити до старця, і це буде тобі на користь.Він говорив мені ці та багато інших слів, а я, подякувавши йому за таку корисну для душі пораду, відкрив йому, що маю намір, якщо допоможе мені Бог, і до самої своєї смерті, через недостоїнство своє, не вступати у свя- щеницький чин. Почувши від мене це, він зрадів і сказав мені:— Нехай Бог допоможе тобі, брате! Йди!Через кілька днів приїхав у скит для відвідин братів блаженної пам’яті спільний нам усім учитель і наставник — преподобніший і святий старець схимонах Васи- лій. Подвизавшись Богу спершу в Росії і в Мошенських горах та інших пустелях чималий час із великими любителями чернечого життя, він прийшов на проживання в Мунтянську землю разом зі згаданим вище своїм учнем, пречесним старцем ієросхимонахом Михаїлом. Цей богоугодний муж у пізнанні Божественного Письма, і вчення богоносних отців, і в розважливості духовній, і в до-
62 Досифей має на увазі Правила святих апостолів, святих Соборів Все- ленських і Помісних і святих отців, що складають корпус православного канонічного права.
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Преподобний Паїсій Величковськийстеменному знанні священних канонів Святої Церкви, і в правильному їх розумінні відповідно до тлумачень Зо- нари і Феодора Вальсамона та інших [тлумачів] незрівнянно всіх перевершував. Усюди розносилася слава про його вчення та богоугодне напучування на шлях спасіння. Зустрівши його, я від щирого серця прославив Бога за те, що Він сподобив мене, недостойного, побачити такого святого мужа.Отець начальник із усією братією з невимовною радістю прийняли його, а з ними і я, припавши до його святих ніг, сподобився цілувати його святу правицю. Побачивши мене, він сильно зрадів, а побувши у нас кілька днів, закликав начальника отця Дометія і попросив його запитати мене на сповіді, чи не маю я чогось такого, що забороняє прийняти священство. Коли ж після моєї сповіді він дізнався через начальника, що в мене нема якоїсь великої перепони для прийняття священства, тоді, зрадівши цьому, благав отця Дометія, щоб він у будь-який спосіб умовив мене піти до нього жити. І той, виконуючи послух, наполегливо умовляв мене послухатися. А я, твердо утримуючи в душі своїй пораду отця Досифея, мовчав, не погоджуючись на це. Старець, дізнавшись про це і подумавши, що я нібито тому не погоджуюся прийти до нього жити, що боюся, як би він не змусив мене прийняти священство раніше визначених Церквою років, обіцяв мені через начальника анітрохи не примушувати мене на це до встановленого часу, але терпіти доти з усілякою радістю. Коли ж я через начальника сповістив старця, що маю намір, якщо й доживу до тих років, не вступати в такий страшний і жахливий сан до самої своєї смерті, то він, як муж сповнений духовної розважливості, не став більше кликати
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Повість про святий собормене до себе, але залишив у спокої при власній думці. Це і є причина, чому я не спромігся жити з таким святим мужем. Адже якби я був у нього в послуху, то, хоча і згодом, ніяк не зміг би уникнути цього священного сану, якого паче смерті, через недостоїнство своє, я боявся і дрижав.Під час перебування там старця я сподобився кілька разів чути корисні для душі та сповнені духовної розважливості, звернені до братії слова його, якими дуже надихався, вважаючи їх словами вічного життя. І, пробувши у нас недовгий час, він поїхав у свою обитель, а всі брати проводжали його.Незабаром після від’їзду старця прийшла радісна звістка, що пречесний старець ієросхимонах отець Михаїл з побожним своїм учнем ієромонахом Олексієм, і з другом моїм прелюб’язнішим Олексієм Філевичем, та з іншими послушниками вже наближається до обителі. Почувши про це, отець начальник і вся у Христі братія сильно зраділи і, вийшовши назустріч, сподобилися, припавши до святих його ніг, прийняти від нього батьківське благословення, яке і я, окаянний, разом із ними, як останній з усіх, удостоївся з невимовною радістю отримати. Потім, за звичаєм увійшовши до церкви, ми піднесли подяку премилосердному Богу за їхнє благополучне прибуття. І було всім невимовно радісно й весело. А після частування, знайшовши зручний час, я покликав свого улюбленого друга і, коли ми поцілувалися в Господі, благав його розповісти мені, як Господь сподобив його залишити батьківщину. Він же з радістю оповів мені все докладно, розповівши таке:— Коли я розлучився з тобою, улюблений мій у Господі друже й отче, гіркою цією розлукою, вартою великого
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Преподобний Паїсій Величковськийплачу та ридання, мати моя силоміць відвезла мене до нас додому. І таку печаль і скорботу нестерпну мав я завжди в душі своїй, що впав від них у лихоманку і благав зі сльозами Бога: нехай одними Йому відомими шляхами виведе мене, окаянного, з миру. І ось, за Його всемогутнім Промислом, дізнавшись про мою недугу, прийшов до нас у дім відвідати мене, недостойного, один зі шкільних учнів, люб’язніший мій друг, тезка мій Олексій Мелесь і відкрив мені, що й сам він, як і я, бажає чернецтва. Почувши це, я сильно зрадів і просив його частіше приходити до мене. І коли він з любові своєї приходив до мене, я радився з ним про вихід наш з мирського життя, а скорботу, що завжди була в душі моїй, за його порадою, приховував від матері. А мати моя сильно любила його, вважаючи, що я за його настановою облишив уже свій намір бути ченцем, і дуже раділа.Коли ми дочекалися весни, мій друг, який старанно піклувався про наш вихід, із Божою допомогою знайшов одного ченця-мандрівника і, оголосивши йому про наше бажання полишити світ задля чернецтва, умовляв його заради любові Божої вивести нас. Він же, обіцяючи з любові Божої заради спасіння своєї душі зробити це, дав нам пораду купити човен, бо він може легко доставити нас на ньому по Дніпру до неподалік від річки розташованого Мотронинського монастиря. Почувши ці слова, я дуже зрадів і прославив Бога, Який влаштував нам Своїм Божественним Промислом такий легкий вихід із мирського життя. Отже, купивши човна, взявши в дорогу все необхідне і в церкві святителя Христового Миколая помолившись про благополучну нашу подорож, сівши в човен, ми взялися за весла, — і милосердний Бог молитвами свя-
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Повість про святий собортителя Свого Миколая Чудотворця в той же час позбавив мене від лихоманки.І в той час як ми пливли вниз по Дніпру і минули Три- поль, ми побачили служивих людей, що стояли на сторожі. Вони голосно кричали нам і кликали до себе. Ми сильно злякалися, що будемо, після строгого допиту, затримані ними, адже в нас не було із собою жодних документів. Не в змозі оминути їх, з великим страхом ми попливли до них, усією душею молячись Богу покрити нас від арешту Своїм всемогутнім Промислом. Коли ж ми наближались до них, чернець, що віз нас, пильно вдивляючись, упізнав деяких із них і тихо сказав нам: «Бог з вами, не бійтеся, мені знайомий дехто з них». Коли ж ми підпливли до них, вони, впізнавши нашого ченця і привітавши, запитали його: «Куди пливеш, отче, на цьому човні?» Він же відповів: «У село ім’ярек Свято-Троїцького Кирилівського монастиря посланий для управління вдруге, де і перш був уже, про що вам відомо». І воістину було так, бо чернець той жив у цьому монастирі деякий час і ніс послух управителя того села. Потім вони запитали його: «А ці, які пливуть з тобою, хто?» «А оце — мої писарі, їх дав мені отець ігумен у помічники», — сказавши це, він добряче пригостив їх горілкою, ще ж і відлив їм її в бутель (горілку, що була в нас, ми купили саме для такого випадку). Також він дав їм і хліба, і іншої їжі, і трохи грошей. І вони, подякувавши йому за це, відпустили нас із радістю. Ми ж, від’їхавши від них, зі сльозами дякували Богу, що покрив нас від неприємностей Своїм Божественним піклуванням.Пливучи по Дніпру, ми трималися правого боку і, пропливши благополучно кілька днів, вийшли на берег навпро-
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Преподобний Паїсій Величковськийти Мотронинського монастиря. Продавши на узбережжі човна, ми з невимовною радістю пішли до монастиря. Прийшовши ж у монастир, ми за звичаєм взяли благословення у всечесного будівничого і творця тієї святої обителі — схимонаха отця Ігнатія, який прийняв нас у свою обитель з радістю на час до оголошеного йому нами нашого відходу в Молдавію. І, за його благословенням, ми пішли до всечесного ієросхимонаха отця Михаїла, який перебував в одному зі скитів поблизу монастиря. Він же, побачивши нас, виповнився великої радості і прийняв нас із любов’ю, як батько чадолюбний своїх духовних дітей, і тримав нас при собі, наставляючи словом Божим на шлях спасіння та опікуючись подвійно — душевно і тілесно — в усіх наших потребах. Зустріли ми там і шкільних наших товаришів, один із яких, на ім’я Михей, був моїм другом. З ними, як ти знаєш, і вийшли ми за кордон, коли мати повернула мене до себе. Живучи з ними у цього всечесного старця, ми очікували нашого від’їзду до Молдавії.Коли ж прийшов цей, такий бажаний для нас час, тоді наш святий духовний отець і після Бога наставник, повністю зібравшись і взявши із собою, привів нас до всечесного будівничого обителі. Подякувавши йому за наш тимчасовий притулок в обителі, попрощавшись із ним і випросивши собі і нам благословення в дорогу, він вирушив з нами в бажаний нам шлях.За допомогою Божої благодаті ми без бід пройшли Україну та Молдавію і благополучно прийшли в цю православну і Богом бережену Угроволоську землю і в цей святий скит святителя Христового Миколая, іменований старцями Трейстени. У ньому ж і тебе, улюбленого мого в Господі отця і друга, який перше, ніж я, сюди прийшов
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Повість про святий соборі чекав з радістю мого до тебе прибуття, сподобився я побачити з невимовною радістю і [удостоївся] в одній [з тобою] обителі при такому святому мужі в послуху перебувати. Зі сльозами підносимо подяку Богові за те, що після такої тривалої, за Його волею, багатоплачевної з тобою розлуки Він всемогутнім Своїм Промислом сподобив мене не тільки з тобою побачитися, але і жити в одній святій обителі!Почувши ці слова, я зі сльозами прославив Бога за те, що Він несповідимими Своїми шляхами на ділі виконує рішення істинно бажаючих чернецтва, хоча б і трапилися їм усілякі перешкоди на цьому шляху, що і збулося на цьому улюбленому моєму другові. І понад очікування, я сподобився з радістю побачити його після нашої мимовільної і жалості гідної розлуки. Взаємно поговоривши з ним про нашу душевну користь, ми розійшлися і стали жити у святому спільному послухові.Я дуже дивувався з того, що друг мій, живучи в миру, був дуже слабкий тілом і немічний, а полишивши світ задля чернецтва й перебуваючи в названій вище обителі на послухові, був настільки здоровий і міцний тілом, що зовсім вільно виконував важкий послух: для спільної кухні носив на собі з лісу дрова такої ваги, що я жахався від самого лише погляду на його працю і дякував Богові, що дарував йому таку міць.Одного разу прийшов до обителі для відвідин всечес- ного старця і братії ієромонах Осія, який раніше жив на Святій Афонській Горі. Залишаючи після частування обитель, взявши у старця благословення та попрощавшись із братією, він, трохи відійшовши й повернувшись до отців, 
Що сиділи за трапезою (стояли перед ним і три послуш-
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Преподобний Паїсій Величковськийники: друг мій Олексій і двоє друзів його, Олексій та Михей), сказав:— Отці святі, залишайтеся з Богом! Залишайтеся з Богом і ви, три святі отроки!І мовивши це, він пішов своєю дорогою. Старець63 же, здивувавшись, каже:— Отці святі і братія! Розумійте думку цього мужа, бо не просто так трьох наших братів він назвав трьома святими отроками, але, розглянувши початкові літери їхніх імен, які схожі з початковими буквами імен трьох святих отроків, найменував їх так. Адже імена святих отроків починаються з тих же букв, що і в них, тобто ті — Ана- нія, Азарія і Мисаїл, а ці — Олексій (або Алексій), Олексій і Михей64.Через деякий час, у рясофор їх постригаючи, він нарік їх цими іменами. Тільки Михея, через вік, як із них найстаршого, перед постригом старець нарік Мисаїлом. Після нього Олексія — Азарією, а потім вже і друга мого Олексія, як наймолодшого з них, нарік Ананією, на ділі виконавши наречения імен ієромонахом Осією.Весь час, поки я жив у тій обителі зі своїм другом, ще до постригу його, я з величезним нетерпінням чекав, чи не почне він бесіди про нашу обіцянку, дану перед Богом ще в миру, а особливо в Києво-Печерській Лаврі: після виходу з батьківщини нашої бути нерозлучними один з одним до останнього свого подиху. Адже саме з цієї причини, а не з якої-небудь іншої, я пішов з Києво-Печерської Лаври, облишивши свій намір закінчити там своє життя.
63 Ідеться про ієросхимонаха Михаїла.64 Невідповідність в початкових буквах виникає через переклад імен, внаслідок чого вони змінюються з «А» на «О».
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Повість про святий соборЯ сподівався, [що ми з моїм] одностайним другом, перебуваючи всі дні життя разом, [станемо] спонукати один одного до ревності Божественної, і на духовний чернечий подвиг, і на всяке добре діло, вправляючись завжди в читанні Святого Письма і вченні наших богоносних отців, добуваючи їжу і все потрібне від праведної власноручної праці. З несповідимим бажанням чекаючи, що він заговорить зі мною про те наше рішення, я через недостоїн- ство своє не спромігся почути від нього хоча б одне слово, ані перед його постригом, ані тим більше після. Але, не бачачи в ньому й сліду спонукання поговорити про це, я сильно дивувався: як же він зовсім забув про нашу обіцянку один одному?Я не знав, що ж мені робити, бо я вже почасти й розкаювався, навіщо пішов з Києво-Печерської Лаври, коли Божими невідомими долями не спромігся своє бідне життя проводити зі своїм улюбленим другом. Нагадати ж йому про перед Богом дану нашу обіцянку я геть не наважувався (оскільки в юності мав дуже несміливу і скромну вдачу), але, довіривши себе всемогутньому Божому Промислу, благав Його милості влаштувати моє життя, як завгодно Його святий волі. Бажання ж моє про спільне і нероздільне перебування з моїм другом не таке було, щоб, відлучившись від святих отців і братів, де-небудь наодинці без послуху та поради духовного отця жити нам або щоб я був йому наставником — нехай не буде цього! — але щоб, живучи в послухові якомусь духовному мужу, богонатхненному і в Писанні, і у вченні богоносних отців наших, спонукали б ми один одного на всі благі справи. Таке було моє бажання, а не інше. Однак і цього не спромігся я через своє недостоїнство.
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Преподобний Паїсій ВеличковськийУнаслідок же того, що не здійснюється моє бажання, не було в мене і найтоншого скорботного помислу на свого друга, але, всю провину покладаючи на свою негідність, я перебував там до часу в загальному святому послуху, уважно слухаючи духовні слова, що виходять з уст блаженної пам’яті старця ієросхимонаха отця Михаїла. Був же у нього такий звичай: в недільні та святкові дні, після трапези, він виходив з келії та сідав біля церкви на зеленій траві під садовими деревами, що росли навколо храму; а коли приходили братія і сідали біля нього, він починав з ними розмовляти, і братія, з великою увагою і страхом Божим слухаючи його духовні бесіди, ставили безліч і своїх питань. А він, у духовному міркуванні, даному йому від Бога, надавав на них відповіді з учення наших богоносних отців. Бесіди були на різні теми. Наприклад, як потрібно тлумачити і розуміти вчення Єдиної і Святої і Апостольської Східної Церкви, а також про віру православну і про добрі справи, тобто про старанне дотримання душекорис- них Христових заповідей і передань апостольських і церковних, і про ретельне дотримання святих постів, переданих святими апостолами і усією Церквою Божою, і про інше, необхідне для спасіння. І такі корисні для душі бесіди бували не тільки у святкові дні, але інколи і в місячні ночі. Братія, зібравшись, розмовляли зі старцем до півночі, а я, сидячи позаду і уважно слухаючи, радів невимовною радістю і зі сльозами прославляв Бога за те, що Він сподобив мене в юності моїй чути з вуст такого духовного мужа ці духовні та корисні для виконання слова, що були мені настановою все моє життя.Коли ж настав піст Успіння Пресвятої Богородиці, старець ієросхимонах Михаїл постриг в рясофор мого лю-
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Повість про святий соборбого друга Олексія разом із його товаришами Олексієм і Михеєм. Божественну літургію служив всечесний отець ієромонах Олексій. Пощастило і мені бути на ній і бачити їхній постриг, на якому нарекли їм імена Ананія, Аза- рія і Мисаїл, але тільки в описаному вже мною порядку, відповідно до їх віку. Хоча я і не спромігся через недосто- їнство своє за наміром нашим жити разом з другом, але зрадів великою радістю, що зміг побачити свого друга, який почав свій святий ангельський чернечий образ, тобто рясофор, чин, в якому і сам я тоді ще перебував.Пречесний начальник скиту отець Дометій у слушний час призначив мене на святий послух стерегти скитський виноград, що знаходився на рівному місці, вгорі від скиту, на відстані трохи менше версти. Дав же він мені і заповідь: не їсти навіть грона, перш ніж я не з’їм хоча б трохи хліба. А після того як я з’їм його, він дав мені дозвіл і благословення їсти виноград скільки захочу і до, і після трапези. А зробив він так, з одного боку, від того, що в нашій місцевості, де я народився, дуже мало виноградників і мені лише декілька разів доводилося вельми потроху куштувати його. З іншого ж боку, він, як чадолюбивий отець, розуміючи мою неміч, дав мені таке благословення, бо побачив, що у мене було настільки велике бажання їсти виноград, що я думав, що ніколи не зможу насититися ним настільки, щоб зникло у мене навіть бажання.Отримавши від нього таку заповідь і благословення, я, з’ївши шматок хліба, їв виноградні грона у великій кількості і до трапези, і після неї, вибираючи ті, що були з ягодами, які не з’єднані між собою, але мали між собою невеликий зазор, бо такі були солодші за інші. І я так при- страстився до винограду, що іншої їжі і не бажав. І коли
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Преподобний Паїсій Величковськийприходив у скит на трапезу, я дуже мало що їв, а виноград з великим задоволенням їв до перенасичення. І, вживаючи весь той час до самого збору винограду іншої їжі зовсім небагато, я впав у сильну тілесну неміч і схуднув, наче від якоїсь хвороби. А коли після збору винограду я перестав їсти його і став приймати з братією звичайну їжу, то почав з кожним днем відчувати себе зміцнілим і незабаром знову повернувся до свого попереднього здоров’я.Ще перед збором винограду отець начальник дав мені одну келію над джерелом, що знаходилася неподалік від скиту. З неї не було видно церкву. І одного разу я, коли спав, не почув клепання65 на утреню, а була неділя. А коли прокинувся, одразу ж прийшов до храму і почув, що вже прочитали Євангеліє і почали співати канон. І не посмів я через сором увійти до церкви, а повернувся в келію, нарікаючи і засмутившись через цю несподівану спокусу. І такий невимовний сором охопив мене, що я не міг піти і на Божественну літургію, але, відійшовши подалі від келії, сидів на землі і плакав. Після відпусту Божественної літургії, з наближенням часу трапези, всечесний отець і начальник з братією, бачачи, що я не прийшов ні на утреню, ні на святу Літургію, дивувалися цьому. І старець сказав братії:— Отці святі і братія! Молю вас заради Господа потерпіти трохи з трапезою, доки ми не дізнаємося, що сталося з братом нашим Платоном.І, сказавши це, він послав ченця Афанасія, переписувача отцівських книг, шукати мене. Після довгих пошуків знайшовши мене зі сльозами на очах, він запитав мене про причину моїх сліз. А я, не в змозі від сорому сказа-65 Звук ударів по дерев’яному билу.
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Повість про святий соборти йому що-небудь, плакав ще сильніше і ледве зміг після довгих вмовлянь відкрити причину своєї скорботи. Він же, духовно втішаючи мене, дуже сильно просив мене не сумувати про це і швидше прийти в скит до святих отців, що чекали на мене, як сказав він, і навіть не снідали. Я ледве зміг відповісти йому:— І як можу я, отець святий, піти до святих отців, і з яким обличчям з’явлюся я перед ними, вчинивши такий гріх на вічний мій перед Богом і перед ними сором?!І я зі сльозами благав його залишити мене і не примушувати йти до отців. Але він, не перестаючи, старанно вмовляв мене не сумувати і все ж таки примусив мене, хоча й проти волі, піти в скит. Отже, вставши, плачучи і ридаючи, я пішов з ним, а коли прийшов до скиту і побачив старця з усією братією, які сиділи за столами, тоді ще більший безмірний страх і сором напали на мене! І я, невтішно плачучи і ридаючи, впав перед ними навколішки.Старець і отець начальник з братією, дізнавшись від ченця, який привів мене до них, причину моїх сліз, вставши з-за столу, поставили мене на ноги. І почав старець, як чадолюбивий отець, втішати мене духовними словами, благаючи і просячи аж ніяк не сумувати через цю мимовільну подію. І, віддавши Богу подяку за те, що знайшли мене, вони почали снідати, звелівши і мені сісти разом з ними. Однак від сорому я зовсім не міг їсти, а після трапези ледь зміг проковтнути трохи їжі. І з того часу я, поки жив там, боячись [повторення] подібного випадку, не наважувався вночі спати, лежачи на одрі, але, сидячи на лавочці, лише трохи дрімав.Написав же я про це, щоб спонукати святих отців і братів (особливо ж юних), що у святому послуху в мене пе-
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Преподобний Паїсій Величковськийребувають, старанно вставати і ходити на церковне правило. Але горе мені, окаянному, що нетривалий час була у мене в юності така ревність! А в які лінощі і сон ненаситний впав я незабаром після цього, розкаже наступне моє слово.У жовтні місяці прийшов до скиту святителя Христового Миколая, де я мешкав, всечесний отець схимонах Онуфрій зі скиту святого Архістратига Христового Михаїла, званого Кирнул. Скит цей був у горах, вгору за течією річки Бузева і приблизно в двох годинах пішого ходу від неї. Отець Онуфрій спочатку перебував довгий час і в пустинях Молдовлахії, і на високих горах в Угровлахіі, а в той час перебував у пустині поблизу скиту Кирнул, на відстані від нього близько однієї години пішого ходу.Прийшов же він, щоб відвідати всечесного отця іє- росхимонаха Михаїла і отця начальника з братією. І з благословення старця розмовляючи з братією і розповідаючи про красу того місця, і про користь повітря і води, і про інші зручності до життя, він подвиг мене, окаянного, на бажання жити в тому місці. Бо я, бачачи, що немає вже надії за нашим колишнім наміром на спільне проживання з моїм другом, задумав піти в інше місце до того часу, поки Божий Промисл не влаштує корисне для моєї душі. А коли братія дізналися, що я вирішив зі схимонахом Онуфрієм перейти в його скит, тоді деякі з них, а саме: два товариша мого друга, Миха'їл і Азарія, а також переписувач отцівських книг Афанасій і супутники мої з Мотро- нинського монастиря ченці Симон і Ієрофей, які незадовго до цього прийшли зі скиту Кодриця в скит, де я жив нині, — також захотіли перейти в скит Кирнул. Блаженний старець, ієросхимонах отець Миха'иі, розуміючи, що
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Повість про святий соборвсі ми, крім отця Симона, юні, зглянувся на нас, як чадолюбний отець, і заради настанови духовної дав нам по закінченні зими свого давнього учня — всечесного отця ієромонаха Олексія. Подякувавши зі сльозами його святині за таку любов і отцю начальнику за те, що прийняв мене в свою святу обитель і весь цей час виявляв любовдо мене, ми, взявши у них благословення в дорогу і попрощавшись з братією (особливо ж невтішно я плакав через розлуку зі своїм любим другом), вирушили в дорогу через дрімучі ліси і через галявини по прекрасним високим горам і, з Божою допомогою, прийшли в скит Кирнул.Його начальник, всечесний отець ієромонах Феодосій, прийняв нас з радістю. І коли ми, поклонившись за звичаєм у церкві та поцілувавши святі ікони, вийшли з неї, пригостив нас з радістю і влаштував по можливості з усілякими зручностями. А вранці він визначив нам і пустельні келії для проживання: одні біля скиту, інші ж — віддалені від нього трохи подалі. І почали жити66 кожен у своїй келії. Мені ж із отцем Азарією дісталася одна келія близько скиту, а після того як я деякий час пожив у ній, отець начальник дав мені іншу келію, що знаходилась на півверсти від скиту вгорі.Церква в скиту Кирнул була кам’яна, невелика, але дуже красива, побудована благочестивим угровлахським господарем воєводою Іо Мірчєю в ім’я Архістратига Божого Михаїла. Повітря в цьому скиту дуже чисте, як і вода смачна і чиста, одне велике постійно поточне джерело і достатня кількість менших, що виділяють подібну ж воду. Ще великий яблуневий сад з п’ятнадцятьма сортами66 Ідеться про життя в келії за скитським уставом на відміну від спільно- жительного і відлюдницького житія.
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Преподобний Паїсій Величковськийяблунь, безліч великих і найсолодших слив, багато горіхів і рясний урожай овочів.Чин же цього скиту був подібний до чину святогор- ських скитів, лише у неділю і святкові дні братія збиралась на церковне правило і після Божественної літургії відбувалася загальна для всіх трапеза, а після вечірні братія розходилися по своїх келіях, і кожен вичитував у ній своє правило. І так кожну неділю або свято, знову зібравшись у церкві, всі читали загальне правило. Якщо траплялося, що хто-небудь подавав милостиню, тобто са- рандар67 або іншу яку-небудь милостиню, то начальник вичитував церковне правило з братією, що мешкала поруч, а інші брати, які мешкали далеко від скиту, приходили на службу за власним бажанням. Але по неділях і святкових днях, як я вже сказав, братія збиралась у церкві разом на правило.Під час мого перебування там я разом з іншими братами приходив у встановлений час до всечесного отця ієромонаха Олексія, який іноді читав нам отцівські книги і пояснював зміст прочитаного в розлогих бесідах, а іноді за власним, даним йому Богом розсудом розмовляв з нами і наставляв на різні добрі справи не лише словом, а й ділом. Бо був він чоловіком лагідним, тихим і смиренним, милостивим і братолюбним. Маючи хист утішати словом, міг він втішити і сильно страждаючу душу. В інший же раз він водив нас до чесного отця Онуфрія-пу- стельника, що жив на горі в мовчанні в пустельній своїй келії на відстані від скиту близько години пішої ходьби. Стежка до нього йшла через прекрасний ліс, а келія йо-67 Сарандар (з грец. — «сороковина») — різновид милостині або подаяния для поминання на сорокоусті.
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Повість про святий соборго стояла на самій вершині гори, так що від неї далеко вдалину було видно прекрасні дикі гори, пагорби і долини, що поросли дрімучими лісами. Нижче його келії било джерело, і отець Онуфрій спускався до нього по східцях набрати води. Жив він, вправляючись у молитві, читанні і псалмоспівах. Займався він і рукоділлям, бо знав кілька ремесел і робив ложки, тарілки і чаші та великі і маленькі коробки з кришками з липового лика. Був же він чоловіком, і в бесідах своїх вельми цікавим, бо докладно розповідав братам, які запитували його, як він жив один на найвищих горах і в найглибших пустелях і як влітку приносив собі їжу, достатню для прожиття протягом восьми місяців, бо протягом усього того часу не міг побачити жодного людського обличчя.Слухаючи розмови отця Олексія та інші корисні для душі слова, чималу розраду мав я в душі своїй. І, досить послухавши їх і попрощавшись, ми розходилися по своїх келіях.У той час коли я так жив там, пізньою весною прийшла від всечесного старця отця Михаїла звісточка учневі його, всечеснішому отцю Олексію, яка кликала його назовсім повернутися до нього і сповіщала, що він має намір перейти звідти в Молдовлахію, в Поляноворонську обитель. Тоді разом з духівником пішли і ченці Азарія і Мисаїл, а я, сильно шкодуючи про нашу розлуку, з багатьма сльозами прощаючись із ними, взяв благословення у отця Олексія і залишився в скиту з отцями Афанасієм, Симоном та Іє- рофеєм, як сирота, що втратив духовне піклування.Потім пішов зі скиту і начальник його, отець Феодо- сій, а на його місце став рідний брат отця Онуфрія-пу- стельника, на ім’я Варфоломій. З самого дитинства він
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Преподобний Паїсій Величковськийбув учнем всечеснішого старця ієромонаха Стефана, багато років прожив у пустині в Чернігівських межах. Коли ж у Росії заборонили жити в затворі68, тоді він зі всечес- нітпим старцем схимонахом Василієм69 і з іншими ревнителями, прийшовши в Угровлахію, оселився в одному скиту під назвою Валя Штиополуй, де і закінчив життя. У цьому скиту він висвятив свого учня Варфоломія в ієромонаха через Преосвященного єпископа Бузевсько- го. І ось звідти, за архієрейським благословенням, отець Онуфрій і привів свого рідного брата в скит Кирнул на начальство. Прийнявши скит, він оповив усю братію належною любов’ю, бо був він дуже братолюбним чоловіком. Не маючи пристойної келії, в якій він міг би приймати братів для душекорисної розмови, а іноді і для частування, він почав власноруч працювати і будувати собі келію, а братія, всяк по своїй силі, допомагали йому з доброї волі. А коли вона була побудована, всі ми в ній багато разів пригощалися як корисною бесідою, так і тілесною їжею. Бо, дістаючи у христолюбця кисле молоко і сир, він у дозволені дні робив невелике частування для всіх братів. Замість же хліба братія і на загальній трапезі, і окремо їли тільки мамалигу, а риби в скиту не було зовсім, і тільки один раз за весь час мого перебування там трапилося мені поїсти її, коли отець начальник привіз рибу з подвір’я.Навесні я посіяв квасолю, боби і цибулю. Цибуля, через те що була посіяна на невідповідному місці, не вро-68 За хронологією, ченці залишили Росію після Указу 1723 р ., за яким заборонялося постриження у ченці, а на звільнені місця наказано було розміщувати жебраків, інвалідів, ветеранів війни. Відлюдницьке життя у Росії було заборонене до 1771 р.69 Поляномерульським.178



Повість про святий собордила, хіба що зовсім небагато. Боби вродили добре, але миші поїли майже всі. Квасолі зібрав одну коробку. Яблуні та сливи вродили гарно. Горіхи помірно. Фрукти всі брати збирали разом з начальником, і разом сушили сливи, і розділили їх усім порівну, в тому числі і начальнику. А для частування мандрівників виділили начальнику ще одну частину. Те, що залишилося після розподілу між братією яблук, яких було чимало, і безліч незібраних слив начальник продав одному купцеві за вісім левів70. Цей купець відвіз дванадцять возів яблук, а зі слив нагнав близько п’ятдесяти відер ракії71. Горіхів перепало всім братам по вісім тисяч, а прекрасних сушених слив — по чотири або по п’ять ульїв72. Горіхи братія купцеві не продавали, а продали трохи сушених слив. Горіхи коштували чотири пари73 за тисячу, а сливи — одна пара за чотири оки74. Склавшись по чотири тисячі горіхів, братія вибили масло і розділили його по чотири оки чистого масла на кожного. А якщо братії не вистачало хліба, то, з благословення начальника, вони просили у христолюбців кукурудзяного борошна, і ті подавали їм з більшою ретельністю — не тільки кукурудзяне борошно, а й пшеничне, ще ж і з інших злаків. Приносили ми подаяния самостійно. І так, дякуючи Богові, проводили своє життя. Також я зібрав усі необхідні для виготовлення ло-
70 Лев (румунський варіант — лей) — у XVIII ст. таку назву мала нідерландська монета «ІееишепйааИег», на котрій був зображений лев.71 Ракія — самогон із фруктів.72 Улій — мабуть, міра ваги або об’єму.73 Пара — турецька срібна монета, яка приблизно дорівнює двом копійкам.74 Ока — міра об’єму. Одна ока дорівнює 300 мілілітрам. Також міра ваги, що дорівнює 1283 грамам. 179



Преподобний Паїсій Величковськийжок знаряддя і навчився трохи цьому ремеслу. Однак робив я їх зовсім небагато, бо не було нікого, хто б спонукав мене на це заняття.Перезимувавши в цьому скиту, я, коли настало літо, з благословення отця начальника піш ов...75

75 На цих словах єдиний відомий рукопис «Повісті про святий собор», з якого власне і перекладений цей текст, обривається. Імовірно, автор помер, не встигнувши дописати автобіографію.
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ЛИСТИ ПРИ. ПАЇСІЯ 
И Л И Ч К О Щ О Г О

невідомий лист
п р п . П а ї с і я  В е л и ч к о в с ь к о г о  д о  м и т р о п о л и т аК и ї в с ь к о г о  А р с е н і я  ( М о г и л я н с ь к о г о )

від 20 квітня 1763 р.Ясновельможному в Бозі Преосвященнішому Великому /ІПану кир митрополиту Арсенію Київському, Галицькому та Малої Росії, нашому наймилостивішому отцю та архіпастирю і найвизначнішому благодійнику, у Христі Ісу- сі, Господі нашому, миру, здоров’я та спасіння бажаючи, найсмиренніше кланяємося.Преосвященніший архіпастирю! Коли побачило братство Святої Гори в нашому малому скиту велику тісноту через збільшення братій та крайнє погіршення їхнього здоров’я через тяжкість повітря в тому скиту, порадилися та присудили віддати нам один опустілий монастир, що зветься Симонопетр, заради більшого утвердження нашого спільного життя, і тоді послали ми до Вашого Преосвященства від спільноти нашої чесного ієродиякона Парфенія, з монахом Гавриїлом, з прохальною від Святішого Патріарха Константинопольського кир Кирила до Вашого Преосвященства грамотою про надання благословення Преосвященства Вашого на прохання мило-181



Преподобний Паїсій Величковськийстині від христолюбців, про відкуплення тяжких боргів, у які впала ця обитель за обставинами нинішнього часу, і на це моління Святішого Патріарха надали Преосвященство Ваше вищеназваному ієродиякону благословення, щоби по єпархії Преосвященства Вашого прохати від христолюбців милостиню. За таке наймилосердніше благодіяння Вашого Архіпастирства, до нас убогих виявлене, лише Сам Архієрей майбутніх благ Христос, Син і Слово Боже, в майбутньому блаженстві може віддати Вам зі всіма, хто любить Його, достойну винагороду. Але, втім, восени, коли наблизився час збирання плодів оливкових, пішли ми в монастир, по-перше, щоби плодів тих дерев назбирати, по-друге, щоби, побувши там деякий час, дізнатися на власному досвіді, чи зможемо ми, як чужоземці, що зі звичаями тутешніх країв необізнані, зі зручністю утримувати монастир, якби він відкупився від боргів, щоб не було в нас, що не пізнали на ділі та досвіді такого утримання, після прийняття монастиря якогось розкаяння. Коли ж, проживши там декілька місяців, побачили ми, з якою бідністю та злостражданням під владою іновірних утримуються тутешні монастирі, то вирішили, що не тільки зовсім неможливо нам, як чужоземцям, у тутешньому краї монастир утримувати, але й користі душевної нам від того не буде, по-перше, тому що мало не всім братіям довелося б у різні країни заради милостині розходитися, що для немічних душею було б чималим руйнуванням їхнього душевного устрою, по-друге, тому що безперестанно звідусіль від іновірних біди та напасті приходять, і тому була би потреба і на суд до них приходити та в них судитися, а тим більше від їхнього неправосуддя постійну образу терпіти, по-третє, тому що і всі землі мо-
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Листинастирські, з яких монастирю хліб надходить з невимовними напастями та бідами, навіть превеликими витратами навряд чи можливо утримувати, моїми ж, оскільки ми чужоземці, було б і зовсім неможливо. Розглянувши це все та ще й численні незручності, які в цьому маленькому писанні неможливо подати, а крім того, на ділі та досвіді зазнавши від іновірних позичальників тієї обителі, які собі надумали, ніби ми вже цілковито прийняли монастир, нелюдського нападу та відібрання всього необхідного для прожитку, що ми мали, ми ледве змогли до першого нашого скиту якраз у зимовий час із чималим злостражданням повернутися і, прийшовши до братства Святогорського, від утримання того монастиря через такі незручності цілковито відмовилися; вбачаючи ж і в нашому скиту через збільшення братій, яких, крім мирських послушників до сорока, з ними ж і до п’ятдесяти чоловік перебуває, крайню тісноту, злостраждання від шкідливого повітря, за хліб та інші необхідні потреби для добробуту нашого спільного життя великі витрати та заради здобутку цього повсякчасне розходження братій по різних країнах, і побачивши, що це святе місце через ці [...] не подасть нам руки для утвердження спільного нашого життя з такою численністю братій, та боячись, щоб не сталося через це крайнього його зубожіння, ми всі разом поклалися на Промисел Божий, та зібравши нараду про життя наше, всі однодушно з б о л и л и  з  Б о ж о ю  д о п о м о 

г о ю ,  залишивши Святу Гору, вибрати у Волоській землі безмовне й віддалене від миру місце (яких багато і є в тій землі)1, щоб, там оселившись, могли б ми своїми трудами, обробляючи землю, мати найбільш пристойний собі1 Дужки автора.
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Преподобний Паїсій Величковськийпрожиток і щоб змогло такими трудами упорядковане наше спільне перебування прийти до більшого утвердження. Коли ж ми однодумно провели цю нараду, то пішли до спільного нашого архіпастиря, що найбільше після Бога любить нас, Святішого Патріарха Константинопольського кир Кирила, який подвизався в безмовності у великому пустинножительному скиту Святої Анни, щоб повідомити про це Його Святість і попросити благословення на такий наш намір. Його ж Святість, вельми прихильно вислухавши розповідь про намір наш, богомудро відповів: «Бог знає, як ми бажаємо, щоб утвердилося, а не зруйнувалося це ваше спільне життя, а оскільки, як ми й самі міркуємо, це святе місце для утвердження вашого життя з такою численністю братій руки не подасть, отже добрий цей ваш задум; нехай Бог вас укріпить і допоможе; нехай Боже благословення і наше, архіпастирське, буде з вами». Ми ж, припавши до ніг такого великого світила всесвіту, дякували Його Святості за таку його до нас недостойних безмірну любов, і знову молили Його Святість писати прохальну грамоту до Вашого Преосвященства, щоб Ви брату нашому отцю Парфенію ієродиякону із зібраною милостинею з високої Вашого Преосвященства милості звеліли до нас від’їхати заради утвердження нашого спільного життя, і одразу з великою радістю, спочатку промовивши багато похвальних слів Преосвященству Вашому за виконання свого прохання за першою від себе до Вашого Преосвященства через нас посланою грамотою, написав своєю власною рукою цю грамоту до Вашого Преосвященства і, прочитавши перед нами, скріпив своєю патріаршою печаткою та, вручивши її нам, промовив такі слова: «Уповаю на милосердя Боже й на велику
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ЛистиЙого Преосвященства до нас любов, що все, про що просили ми в цьому писанні, від Його Преосвященства отримаєте насправді». Ми ж, прийнявши з рук Його Святості грамоту до Вашого Преосвященства та щиро подякувавши Його Святості за таку до нас безмірну любов, відійшли та, прийшовши до свого скиту, написали оце наше писання до Вашого Преосвященства, і, подумки припадаючи до ніг Вашого Архіпастирства, найсмиренніше молимо, щоб, виявляючи крайню любов та милість Вашого Преосвященства до нас убогих, благоволили Ви повеліти брату нашому отцю Парфенію ієродиякону до нас прийти у Волоську землю, де Бог призначити з б о л и т ь  перебування життю нашому, і все, що вкрай сильними молитвами Вашого Преосвященства було зібрано від подаяния христолюбців на допомогу та утвердження нашого спільного перебування, до спільноти нашої принести. За таке Вашого Преосвященства батьківське премилосердне нам останнім зроблене благодіяння зобов’язуємося про здоров’я та спасіння Преосвященства Вашого безперестанно Бога молити. При цьому ж, віддавши себе Вашого Архіпастирства щирому батьківському піклувальному милосердю, залишаємось.Вашого ясновельможного в Бозі Преосвященства недо- стойні раби та найостанніші монахи:^  Ієромонах Паїсій Величковський та вся у Христі братія.
Н аписано при від ’їзді н аш ом у  

зі С в я т о ї Гори у  В олоську зем лю  
1763 , квіт ня 2 0  числа,

у  П а нт ократ орськом у скит у  
Свят ого П ророка Іллі
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ЛИСТИ ПРЕПОДОБНОГО ПАЇСІЯ БЕЛИЧКОБСЬКОГО
ДО КОШОВОГО ОТАМАНА ВіЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО
Петра Калнишевського та 
Генерального писаря Івана Глоби

1.1-й лист від 2 червня 1768 року17ельможному Його Милості панові преславного Війсь- и  ка Запорозького Отаману кошовому, також і високоповажним та найшляхетнішим їх Милостям пану судді, пану писарю, пану осавулу, старшині військовій та шляхетним їх Милостям панам отаманам курінним і всьому преславному, і благочестивому, і премилостивому Війську Запорозькому, нашим премилостивим благодійникам.Благодать і мир від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і в Господі радійте.Маючи в незабутній пам’яті безліч благодіянь від вас, наймилостивіших благодійників наших, як тих, що були зроблені раніше, коли ми перебували на Святій Афон- ській Горі, так і тих, що робляться нашій убогості та бідності нині, коли ми з Божої волі переселилися звідти в Молдовлахійську землю, ми уклінно дякуємо і ніколи
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Листисловом і серцем за таке ваше милостиве добродіяння та щире милосердне піклування про наше убоге спільножи- тельство дякувати не припинимо.Бо настільки рясне благодіяння ваше до нас і любов, що відкрито повстала заздрість, яка має звичку переслідувати всяке добре починання. Дивуємося ж ми вельми сильно: звідки на нашу убогу громаду такий наклеп і така неправда походить, що навіть на думку не спадало нам, коли те почули від прибулого брата нашого монаха Па- хомія, і хто вони, що брехливі наклепи зшивають? Хіба ті, які за деяку помічену в них непостійність не були прийняті до спільноти нашої, або ті, які сохнуть від заздрощів, таємно навчаючись від ворога роду християнського, що завжди ненавидить добро. І як вони не страшаться Господа, Який говорить: «За пусте слово дасте відповідь у день судний»? Якщо ж за пусте слово треба буде дати відповідь, то неправдомовці явно всіляко покарані будуть. Бо написано: «Погубить Господь усіх, хто говорить неправду».Але молимося до премилосердного Бога, нехай врозу- мить Своєю благодаттю всіх тих, які ворогують і обмовляють нас, і дарує їм прийти до розуміння істини та цілковитого покаяння від їхнього злобного умислу. Щоб вони, цілком віддавши себе злобі, й самі не загинули жахливим чином. Отож, нині наймилостивішим благодійникам на- ''чпим, усьому славнозвісному православному Війську Запорозькому, докладно, як є істина, оголошуємо: «Нехай замовкнуть уста неправдивих!»Я, хоча й при слабкому, та все ж при здоров’ї знаходжуся та керую з Божими настановами за переданням святих оттт,і в нашим спільножительним монастирем, наскільки дозволяє сила моя. Цей монастир, який зветься Драго-
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Преподобний Паїсій Величковськиймирна, що знаходиться у пристойному для громади міс- ці, був виділений нам благочестивим господарем Мол- довлахійським та Преосвященним митрополитом, коли прийшли ми з п’ятдесятьма братами зі Святої Афонської Гори, у повне володіння зі всім майном, що належить до цього монастиря. Брати ж наші, як ті, що прийшли зі Святої Афонської Гори, так і ті, що тут до нас долучилися, кількість яких нині є сто п’ятдесят, живуть мирно, спокійно, підкоряючись заповідям Христовим. Більша частина з них походить з руського роду, а найбільше ж зі славнозвісного православного краю Запорозького. Кожен займає своє місце на рукоділлях та послухах монастирських, деякі з них уже пострижені до чернечого чину, деякі ж іще у випробуванні перебувають, випробовуючись за переданням святих отців, чи можуть понести чернецтво. Інші ж із них уже сподобилися за своїм достоїнством дияконського та священицького чину, які, стоячи в церкві перед престолом Божим, ревно молять Господа про здоров’я та спасіння всього христолюбного Війська Запорозького як найближчих своїх благодійників.Збентеження ж або переміни в монастирі нашому ніякої не було, і сподіваємося на милість Божу, що й не буде. Тому що всім нашим спільножительним уставам та обрядам, які ми, принісши зі Святої Афонської Гори, встановили за переданням святих отців у виділеному нам монастирі, як сам благочестивий господар і Преосвященний митрополит, так і всі найславетніші властителі Мол- довлахійської землі духовного й світського чину не тільки ні в чому не перешкоджають, але й вельми радіють цьому та схвалюють. І бажають, щоб і навіки так затвердити, і того знамення Святої Афонської Гори, де колись спільно-
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Листижительство наше почалося, аби жінкам жодним чином, навіть найшляхетнішим, у монастир наш не входити, не відкидають, але й дуже про це благоволять, і сприяють у будівництві монастирському, в розбудові келій, оскільки братію, що збільшується благодаттю Христовою, вже не вміщають келії.Коли ж побачив споконвіку ненависний ворог роду людського таку кількість братій, що у Христі поєдналися, що ходять у смиренності та простоті, що стараються виконувати заповіді Христові, що тісним і скорботним шляхом ідуть, і церкви Божественні та обителі, що належним начинням благоліпно прикрашаються, почав заздрістю терзатися й давню злобу виголошувати. Не маючи змоги всередині спільноти створити якусь капость і збентежити стадо Христове, бо проганявся силою Животворящего Духа, знайшовши на стороні послідовників своєї волі, почав намовляти їх складати брехливі наклепи та ворожнечі, щоб так принаймні засмутити смиренне, Богом зібране спільножительство. Та іншим благочестивим, які б могли мати звідси душевну користь, хоче завдати шкоди, щоб, відщепивши нас убогих від вас, наймилостивіших давніх наших благодійників, залишити нас нагих, босих, непокритих. І вас самих за ту велику милість, яку створили ви обителі нашій з ревності та любові Божої, позбавити вічної нагороди, а саму церкву Божу залишити не- прикрашену, як належить, пристойними, благоліпними святими сосудами та священними одежами, які велику душевну користь подають усім, хто добре дивиться, коли вони бачать таку велику славу й окрасу церковну в нарочиті Божественні дні. Бо розмірковують, наскільки ж більше прикрасить Бог у майбутньому тому нетлінно-
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Преподобний Паїсій Величковськийму віці прикрасою тих, хто любить благоліпність храмів Божих.Але дякуємо всемогутньому Богу, що наставляє на добрий розум вас, вірних рабів Своїх, і просвітлює серця ваші розуміти істину і не приймати брехливих наклепів, що приносяться від спільного християнського ворога. Отже, і молимося до премилосердного Бога: нехай завжди дає вам бачити волю Його святу і нехай збереже вас в усі дні життя вашого від усяких душевних і тілесних підступів. А нас убогих нехай не позбавить і надалі звичного вашого доброчинного благодіяння, яким ми обдаровані, завжди при Безкровній Страшній Божественній Жертві вашими незабутніми молитвениками будемо.
З  н ай щ и ріш и м и  побаж анням и наш им  

вим благодійникам  т им часови х і в іч н и х  благ, ваш і бо
гом ольці, М ол довл ахійської спільнож ит ельної З іш ест я
Свят ого Д у х а  обит елі Д р аго м и рн и будівник ієром онах

П а їсій  зі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

1768 р оку, червня 2. З  М олдовлахії.
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Листи
2. 2-й лист від 2 червня 1768 року

Напис на конверті:Вельможному Його Милості пану Отаману кошовому Війська Запорозького Петру Івановичу, Його Вельможності в Січі Запорозькій. З великою повагою.
17 ельможному, високородному та високоповажному и  преславного Низового Війська Запорозького великому панові Отаману кошовому, також і нашому високомило- стивому благодійнику та доброчинцю.Благодать і мир від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і в Господі радійте.Ми завжди Вашій Вельможності за зроблені нашій убогості милостиві благодіяння з належною повагою уклінно дякували. Нині ж, усе більше й більше пізнаючи особливе Вашої Вельможності про нас, нужденних, щире милосердне піклування, вельми красно дякуємо, а разом із тим із великим здивуванням схвалюємо дароване Богом Вашій Вельможності добре розуміння. Адже стільком наклепникам і неправдомовцям, що повстали на убогу громаду нашу, не лише зовсім не повірили, але для кращого засвідчення наказали брату нашому Пахомію не- гайно йти до монастиря, і з уст його таке почули, що й на думку ніколи нам не спадало, і не снилося ніколи, яка неправда від заздрісників промовляється.Сильно дивуємося: звідки їм це приходить, щоб такі брехливі наклепи зшивати? І хто вони? Хіба ті, які за деяку помічену в них непостійність не були прийняті до громади нашої, або ті, які сохнуть від заздрощів, таємно навчаючись від ворога роду християнського, що завжди
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Преподобний Паїсій Величковськийненавидить добро. І як вони не страшаться Господа, Який говорить: «За пусте слово дасте відповідь у день судний»? Якщо ж за пусте слово відповідь дати треба, то неправдо- мовці явно всіляко повинні бути покарані, бо написано: «Погубить Господь усіх, хто говорить неправду»! Але молимося до премилосердного Господа, нехай усіх тих, які ворогують і обмовляють нас, врозумить Своєю благодаттю і дарує їм прийти до розуміння істини та цілковитого покаяння від їхнього злого та заздрісного умислу. Щоб вони, цілком віддавши себе злобі, й самі не загинули жахливим чином!Нині про себе докладно, як є істина, оголошуємо, що я при здоров’ї, хоча й слабкому, знаходжуся, і браття живі й здорові, нерозлучно в спільножительстві перебуваючи. Збентеження ж або переміни в монастирі ніякої не було, і сподіваюся на милість Божу, що й не буде. Бо коли прийшли ми зі Святої Афонської Гори до Молдовлахії з п’ятдесятьма братами і були милостиво прийняті, від благочестивого господаря та Преосвященного митрополита цієї землі доручили монастир давній Драгомирну як найзручніше місце для чернечого спільножительного перебування, і дали його нам у повне володіння зі всім майном, що належить до цього монастиря. Потім, час від часу примножуючись, братія збільшилася, з благодаттю Христовою, до ста п’ятдесяти, з яких більша частина походить з руського роду, а найбільше ж — зі славнозвісного православного краю Запорозької Січі. Кожен займає своє місце на рукоділлях і послухах монастирських, у кравецькій та швацькій майстерні, в паламарці, на кліросі, деякі прийняли чернечий чин, деякі ж іще непостриже- ні, у випробуванні перебувають за переданням святих от
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Листиців, випробовуючись, чи можуть понести чернецтво, а інші вже сподобилися за своїм достоїнством дияконського чину, які, стоячи в церкві перед престолом Божим, молять Господа про здоров’я та спасіння Вельможності Вашої та за все христолюбне Воїнство Запорозьке як за найближчих своїх благодійників. Усі ж вони, брати наші, сто п’ятдесят, живуть мирно, спокійно, без будь-якої крамоли та збентеження, один одного смиряючи та один одного шануючи, пов’язані любов’ю Христовою.Я також, наскільки врозумив Бог, за силою своєю маю старання правити всією спільнотою нашою та відкривати шляхи спасіння братії за переданням святих отців. І який благочестивий чин, від святих отців переданий, принісши зі Святої Гори, в спільножительній обителі нашій установили, той і до сьогодні цілком зберігається. Як і те, щоб не входити жінкам у монастир наш жодним чином, навіть і найшляхетнішим, це невпинно і ретельно пильнується, як знамення або печать Святої Афонської Гори, де спільножительство наше почалося.Усім же нашим спільножительним уставам та обрядам як сам благочестивий господар, так і Преосвященний митрополит і всі найславетніші властителі Молдовла- хійської землі духовного та світського чину не тільки ні в чому не перешкоджають, але й вельми радіють цьому та схвалюють, і дбають, щоб і навіки так затвердити. Надають нам допомогу в будівництві монастирському та інших потребах, і ось недавно почали будувати нам деякі христолюбні пани молдовлахійські кам’яну лікарню з церквою теплою поза огорожею монастирською заради більш просторої будівлі та більшого спокою хворих братів, коли таке трапиться.
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Преподобний Паїсій ВеличковськийВислухавши це, Ви, Ваша Вельможносте, легко можете зрозуміти, наскільки брехливі ті наклепи, що від ворожих людей на нас зводяться, і майже сама сатанинська заздрість, тому що споконвіку ненависний ворог роду людського, не спромігшись сам собою всередині монастиря зробити якусь капость і збентежити стадо Христове, бо проганявся силою Христовою, відходить подалі на сторону та, знайшовши послідовників своєї волі, намовляє їх брехливі наклепи зшивати, щоби принаймні засмутити нас, та іншим благочестивим, які б могли мати звідси користь для душі, завдасть шкоди. Але, однак, і таким чином нічого не досягла заздрісна злоба його, як видно, тому що невимовним Своїм милосердям преблагий Господь вдунув Духом Своїм Пречистим у серце Вельможності Вашої, щоб не приймали тих брехливих наклепів, що зводяться на наше бідне спільножительство, і дарував нам Вельможність Вашу як особливого заступника та сильного захисника у всіх злобних підступах, які трапляються.Отож, дякуємо премилостивому Богу за те, що таку велику милість показує нам, убогим, через Вельможність Вашу. Разом із тим ревно молимо Його незбагненну бла- гість: нехай, як Вельможність Ваша нас бідних та убогих захищає, так захистить і збереже на многії літа Вельможність Вашу, найособливішого нашого премилостивого благодійника, від усяких злобних і ворожих підступів, душевних і тілесних, і дарує у благоденстві та міцному здоров’ї душеспасительно всі дні Вашого життя проводити. У майбутньому ж віці нехай удостоїть Небесний Цар слави того вічного блаженства, яке Він найбільше обіцяє тим, хто милує убогих і захищає тих, що перебувають у напастях.194



ЛистиПри тому ж смиренно в нашому до Вельможності Вашої писанні повідомляємо й інше таке ж писання до всього православного козацтва Війська Запорозького, і вельми смиренно просимо Вашу Вельможність, нехай воно буде прочитане за велінням Вашим у церкві Січовій Запорозькій Свято-Покровській при всьому христолюбному зібранні. Іще для кращого засвідчення посилаємо з братом нашим монахом Пахомієм від громади нашої чесного ієромонаха Софронія та найпокірніше просимо, як цим, так і всім тим братам нашим, що залишилися, протягом того часу, аж доки зможуть вони зібратися в дорогу, щоби повертатися до монастиря, являти всяку вашу благодійницьку милість і любов, та в потребах, що виникають, надавати щиру, турботливу допомогу.Ми ж, згідно нашого обов’язку, за ваше до нас милосердя і численні благодіяння будемо повсякчасними та незабутніми молитвениками до преблагого Владики при Святій Божественній Тайній Жертві. При цьому, віддавши себе милості й любові Вельможності Вашої, з превеликим шануванням нашим у надії залишаємось назавжди.З н ай щ и ріш и м и  побаж анням и В а ш ій  Вельм ож ност і, 
н аш ом у всем илост ивом у бл агод ій н и ку і доброчинцю , 

всіх т им часови х і в іч н и х  благ В а ш і невпинні богом ольці, 
М олдовлсосійської спільнож ит ельної Зіш ест я Свят ого  

Д у ха  обит елі Д р агом и рн и будівник ієром онах П аїсій
зі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

1768 р о ку , червня 2 . З М олдовл ахії.
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Преподобний Паїсій Величковський
3. Лист від ЗО січня 1771 року

Конверт:Високошляхетному та високоповажному добродієві Запорозькому військовому пану Писарю, милостивому та найнадійнішому нашому благодійникові, з повагою.
17 исокошляхетний та високоповажний пане Писарю, І/ милостивий та найнадійніший наш благодійнику.Маючи в незабутній пам’яті благодіяння Ваші й милостиню, які творяться щодо убогої обителі нашої, удостоюємося тепер письмово за них принести подяку з побажанням тимчасових і вічних благ від Христа Господа нашого.У великому пригніченні та страху були ми в обителі нашій протягом тривалого часу. Спочатку від ворожих агарянських військ, що проходили повз нас, потім від морової хвороби, що сталася з Божого допущення. Однак від усіх таких випадків зберіг нас Господь Своєю благодаттю цілих і здорових, тільки одна в нас лишилася біда — крайня убогість, скудність у їжі та одязі, та й у всіх потребах. Як і самі ви можете розсудити: де трапляються війни та різні переміни, там найбільше виникають голод і всякі злидні.Тому просимо Ваше Високоблагородіє, найнадійнішого благодійника нашого, як колись робили, так і тепер зробіть милість із нами убогими, надайте допомогу. В цій справі важко буде тим двом чесним братам, від обителі нашої посланим; найбільше подбайте заради Бога про те, щоб можливо було тим братам нашим безперешкодно в Січі протягом деякого часу затриматись заради прохання у христолюбців милостині.196



ЛистиЗа таке ваше благодіяння нехай віддасть Господь пре- милосердний у відплаті праведній вічними Своїми благами. Я та вся братія обителі нашої завжди молимо Його благостиню, також і за здоров’я та багаторічне життя Вашого Високоблагородія маємо за обов’язок.
З  н ай щ и ріш и м и  побаж анням и В аш ом у  

дію, н аш ом у м ил ост ивом у т а най н адій н іш ом у
нику, всіх т им часови х і в іч н и х  благ В а ш і повсякчасні 
богом ольці, М олдовл ахійської спільнож ит ельної 

Зіш ест я Свят ого Д у х а  обит елі Д р агом и рн и ігумен
ієром онах Паїсійзі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

1771 р о ку , січня ЗО. Д рагом ирна.

197



Преподобний Паїсій Величковський
4. Лист від 31 січня 1771 року17ельможному, високородному та високоповажному V  преславного Війська Запорозького великому володарю, пану Отаману кошовому, нашому високомилостиво- му благодійнику й доброчинцю.Дякуємо всемогутньому Богові, що дарував нам досягти часу, коли можемо Вашій Вельможності, високомилости- вому благодійникові нашому, письмово засвідчити нашу повсякчасну богомольну подяку за численні благодіяння, які Ви являєте нам і братам нашим, що там перебувають.Багато часу минуло, протягом якого жодним чином із обителі нашої, то через страх перед ворогами та інші збентеження, що трапляються під час розмиру, то потім через небезпечну моровицю, що з Божого допущення через гріхи наші в землі Молдавській трапилася, нікого нікуди послати заради потреб монастирських було неможливо. Тому залишилися ми аж дотепер, наче безвісні для інших, як тут, у нас; з чого здогадуємося, що два роки тому постало багато неправедних поговорів і наклепів на убогу обитель нашу, так, можливо, і тепер різні марнотні та неправдиві розмови, чи то від незнання, чи то від заздрості, через деяких розголосилися. Але Ваша Вельможність за своїм богодарованим здоровим розумінням анітрохи до тих колишніх поговорів не дослухалися та в нас не сумнівалися. Отже, сподіваюся, що й нині, якби й трапився зі сторони якийсь наклеп, не повірите, але покірно молимо, щоб до цього нашого письмового подання більше дослухалися.На початку розмиру в великому страху й трепоті були не тільки ми в обителі, але й уся Молдова від турецьких198



Листиі татарських військ, що пересувалися туди й сюди на не- великій відстані від обителі нашої. Потім, коли Бог Своєю благодаттю дарував російським військам, перемігши їх, вступити до Молдови, ми трохи перепочили, але невдовзі від моровиці, що трапилася з Божого допущення, знову подібним, ба навіть і більшим, пригнічені були страхом. Однак від усіх тих випадків урятував нас Господь Своєю невимовною милістю цілими та здоровими в обителі нашій. Одне тільки пригнічення в нас лишилося — велика у всьому убогість, бо від початку розмиру земля Молдавська через різні зміни в крайню бідність прийшла. Поступово й обитель наша, яка здавна є убогою, нині до кінця як у їжі, так і в одежі та в інших потребах убожіє, так що браття деякі майже напівголі ходять, хлібом же таким харчуються, що більше шкоди завдають своєму здоров’ю, ніж від того підкріплення отримують.Через це, не маючи більше нізвідки після Бога надії, знову до Вашої Вельможності, високомилостивого доброго піклувальника, звертаємо наше найсмиренніше моління. Знову посилаємо з обителі нашої двох чесних братів, ієросхимонаха Матфея та монаха Спиридона, випросивши їм на дорогу від Його Високографського Сія- тельства паспорт, і просимо богомольно: нехай благоволить Ваша Вельможність дозволити їм у Січі Запорозькій та в інших належних місцях протягом деякого часу безперешкодно просити милостиню на убогу обитель нашу від доброхітних давачів христолюбивого Війська Запорозького. Тим же братам, які до цього часу там перебували, чесному монаху Гавриїлу та монаху Пахомію, нехай повелить Ваша Вельможність з випроханою милостинею, з церковним начинням та іншим припасом прийти до нас199



Преподобний Паїсій Величковськийв обитель. Якщо ж через таку довгу затримку трапився від тих братів наших якийсь утиск у чому-небудь або якась погрішність щодо Вашої Вельможності чи когось із чесних панів і товаришів Війська Запорозького, за це вельми смиренно просимо: простіть зі своєї милості заради Господа і влаштуйте їм мирний відхід.В іншому ще більшу надію на Вашу Вельможність після Бога покладаючи, якщо якесь милосердне подаяния з Вашого дозволу звідки-небудь отримаємо, все те повинні будемо Вашій Вельможності приписувати і молити всемилостивого Господа, нехай за істинною Своєю обітницею удостоїть Вашу Вельможність, після багаторічного перебування тут, у майбутньому віці при відплаті праведним того судного голосу: «Якщо зробили милість цим меншим братам, Мені зробили».Отже, з такою богомольною доброзичливістю та з надією на доброчинне благодіяння від Вашої Вельможності на нашу убогість залишаємося.З н а й щ и р іш и м и  побаж анням и В а ш ій  Вельм ож но
ст і, н аш ом у високом илост ивом у благодійнику, т им ча

сових т а в іч н и х  благ В аш  богомолець, 
спільнож ит ельної Зіш ест я Свят ого Д у х а  
м и р н и  ігумен ієром онах П а їсій  зі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

С іч н я  в 31 день 1771 р о ку , з М . М . Д рагом ирна.
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5.1-й лист від 18 березня 1772 рокуІ/ельможному, високородному та високоповажному V  преславного Низового Війська Запорозького великому володарю, пану Отаману кошовому, нашому високо- милостивому благодійнику та доброчинцю.Благодать і мир від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і в Господі радійте.На тверді небесній піднесене сонячне коло, на високих горах утверджене місто та сяюча благородством з високими чеснотами людська душа сховатися не можуть. Цю істину настільки більш ясно та відкрито бачимо непереможною, наскільки більш проникливо входимо до обставин справ. Бо світле сонце морок та імла часто покривають, а сяючу благородну з високими чеснотами душу ані найтемніша злобна заздрість підступних сил потьмарити не в змозі. Оскільки доброчесний муж, як лев, уповає та не устрашиться, тому що Бог із ним, і хто ж проти нього! Уповав колись на Бога ізраїльський вождь Гедеон преславний, і з тим упованням численні тисячі мадіанитів лише з трьомастами воїнів всіх тих погубив, та остаточно розсипав і знищив. Ваше Високородіє, уповайте і Ви, що як тоді, так і завжди, і до кінця віку буває і буде сприяюча в бранях всесильна та непереборна допомога Вла- дичня, яка захищає та зберігає життя Вашої Вельможності від усякого підступу.Чули ми достатньо, які Вам дарував всесильний Бог преславні перемоги над ворогами Хреста Христового, і за те прославляємо милосердя Боже, що настільки озброїв, умудрив і утвердив Ваше Високородіє вірою безсумнівною, надією, міццю, хоробрістю, мужністю та розумін-
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ням істинним. За те, що все преславне Низове Запорозьке воїнство, будучи мудро наставлене Вашим премудрим керівництвом та Вашим мистецтвом, так завзято вбивало, кололо, викорінювало проклятих магометан, давніх ваалітів, нечестивих агарян, без будь-якої пощади, ревнуючи за благочестям, як колись Ілля за Господом Богом своїм, що краще вже і не треба, а все те, що буває, в тому прославляється Бог. Бо наскільки вороги Хреста Христового викорінюються, настільки віра розповсюджується, наскільки Бог прославляється, настільки й раби Його славу здобувають. Так і Вашої Вельможності достославне ім’я скрізь відоме, скрізь чутне, скрізь прославляється через богодаровані Вам розум, хоробрість, мужність, воїнське мистецтво та інші чесноти, якими обдарував Вас Дух Святий. Бо чесноти не тільки людей прославляють, але часто і від смерті рятують, і від ворогів захищають, і від усякого підступу цілковито оберігають.Чесноти до вічного блаженства приводять. Чесноти безсумнівною надією майбутніх нагород живлять. О святість чеснот, вищість благородної душі та з нею споєних високих чеснот, які в Вашій Вельможності виразно бачимо! Через це ми з отими чеснотами без сумніву Ваше Високородіє вітаємо і бажаємо: нехай преблагий Бог, Який... сподобив Вас ціломудренно цю постову ходу здійснити і Страстям Його спасительним поклонитися, удостоїть іще й Світлим Своїм Воскресінням насолодитися, і нехай дарує над супостатами цілковиту перемогу.При цьому ж іще Вашій Вельможності, найвидатнішо- му нашому благодійнику, за таку любов, милість і милосердя, що неодноразово виявлялися убогій обителі нашій, всі разом, одностайно, подумки, наче тілесно припада
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Листиючи, кланяємося і дякуємо вельми, та зобов’язуємося до кінця життя нашого молити Його милосердну благість. Нехай подасть Вашій Вельможності з безсумнівною надією отримати ці вічні блага, призначені для тих, хто любить свого Творця. Уповаємо, що й отримаєте! Бо ми добре знаємо старання та ревність Вашу сильну до Бога, любов же і милість гарячу до ближнього, і розуміння та розум у всьому істинний і непохитний, утробу щедрот, до всіх відкриту й багату. Бо ніхто від Вас не пішов, не отримавши, сумний та ображений, ніхто зневажений та осоромлений, ніхто з порожніми руками та необдарований. Ви — око сліпим, Ви — нога кульгавим, Ви — подорожнім притулок, Ви — нужденним одіяння, Ви — голодним їжа. Звідси відомо нам, наскільки добре Ваше уповання, наскільки істинна і жива Ваша віра в Христа Творця. Бо віруєте безсумнівною душею євангельським спасенним словам, що Христос промовив: «Я був подорожнім, і ви прийняли Мене в дім, був нагим, і ви зодягли Мене, голодував Я, і ви дали Мені їсти». І ось, тут виразно бачимо, як на Вашій Вельможності Христові слова здійснюються, бо скільки подорожніх у Вас спокій знаходять, скільки безпомічних і бідних від Вас милість отримують, скільки нагих у Вас одягаються!Таку милість неодноразово і наша убога обитель спо- добляється отримати від Вашої доброхітної та прещедрої руки. Оскільки Ви рясно прикрасили в нашій обителі храм Святого Духа священицькими одежами, священними сосудами і Євангеліями та іншими належними святій церкві речами. Так і нині вельми ревно молимо Вашу Вельможність: покажіть своє звичне батьківське милосердя та щире піклування, посланим від нас братам Спи-203



Предодобний Паїсій Величковськийридону і Пахомію благоволіть протягом деякого часу там перебути і попросити від доброхітних давачів милостиню, щоби спорядити ще храми Божі одушевлені — братію нагу. Тому що з високої милості Вашої і доброхітних давачів сорочками та іншими речами вже ми споряджені, але від мухояру та сукна майже зовсім обдерлися, не бувши в Києві протягом такого часу.І представивши це Вашій Вельможності, наймилости- вішому нашому після Бога управителю, уповаємо без сумніву отримати. І як Ви, Ваша Вельможносте, будуєте храми, що відомо нам, прикрашаєте обителі, споряджаєте убогу братію Христову, так і самі взаємно приймете від Мздовоздаятеля, праведного Судді, винагороду незрівнянно більшу. Бо за побудування храмів тимчасових та тлінних створює Вам Христос храмину нерукотворну на небесах. За прикрашання обителей прикрасить душу Вашу вінцем нев’янучим, за одягнення нагих удів Христових одягне душу Вашу одежею нетління і сподобить у небесному Своєму чертозі вічно насолоджуватися Божественної Своєї слави. Ми, Ваші богомольці, при наших повсякчасних, хоча й короткочасних моліннях, бажаємо Вашій Вельможності отримати всі ці блага.
З  побаж анням и В а ш ій  Вельм ож ност і, високоповаж 

ном у т а найм ил ост ивіш ом у благодійнику, всіх т и м ч а 
сових і в іч н и х  благ В а ш і найревніш і богом ольці т а см и

рен н і слуги, М олдовл ахійської спільнож ит ельної Свят ого  
Д у х а  обит елі Д р агом и рн и ігумен ієром онах П а їсій

зі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

Березня в 18 день 1772 року.204



Листи
6. 2-й лист від 18 березня 1772 року

17 исокошляхетному та достойноповажному пану пре- V  славної Січі Запорозької головному писарю Іоанну Яковичу, наймилостивішому благодійнику та доброчинцю, мира, здоров’я та спасіння, і в Господі радійте.Вашого Високоблагородія справи, милість, милосердя та щедроти, що подібні діянням Христовим, свідчать про Вас, що Ви щиро наслідуєте свого наймилостивішо- го Владику, коли, уподібнюючись Його милосердю, охоче простягаєте свою вельми щедру благодійницьку руку до нашої убогої обителі, і від Вашої милостиво відкритої до- брохітної руки ми, Ваші молитвеники, отримали щедру милостиню, відчуваючи повсякчасне милостиве піклування про нашу братію. Ми всі разом, однодушно й одностайно припадаючи до ніг Вашого Високоблагородія, вельми дякуємо та зобов’язуємося до кінця життя нашого дякувати, молячи благість Божу: нехай подасть Всевишній Вам, нашому найбільшому благодійнику, здоров’я довготривале, життя душеспасительне та цілковите подолання й перемогу над варварами, богоборними ворогами магометанами, і нехай збереже найдорогоцін- ніше життя Вашого Високоблагородія під крилом Своєї благості без будь-якого підступу.Про це молячи Його всемогутність, не сумніваючись, уповаємо, що, як ми за своїм богомольним обов’язком вписали Ваше ім’я та спочилих родичів Вашого Високоблагородія у повсякчасне незабутнє вічне поминання при Безкровній Жертві, так є вписане в книзі життя вічного і незабутнім залишиться як ім’я Ваше, так і милостиве подаяния до Страшного Суду Божого. За це подаяния205



Преподобний Паїсій Величковськийнехай нагородить Ваше Високоблагородіє сторицею най- праведніший Мздодатель та милостивий Владика життям вічним, блаженством нескінченним, радістю невимовною і всякими мирними та надмирними небесними благами. Все це отримати ми Вам, як нашому найвизначнішому благодійнику, богомольно бажаємо.
З  н а й щ и р іш и м и  побаж анням и В а ш ом у  

дію т им часови х т а в іч н и х  благ повсякчасні богом ольці, 
М олдовл ахійської спільнож ит ельної

ни ігумен ієром онах П а їсій  зі в с іє ю у Х р и с т і брат ією .

1772 р о ку , березня 18 дня. З  Д рагом и рн и.



Преподобний Паїсій Величковський«Повість про святий собор» та маловідомі листи

Відповідальний редактор: прот. Володимир Савельев
Упорядник та науковий редактор: Шумило С .В .

Перекладачі:Антонюк С .І ., мон. Євтропія (Бобровнікова), Гайдай В. М ., Ткачук В. А.
Редактори:Антонюк С .І ., мон. Євтропія (Бобровнікова), Гайдай В .М ., Ткачук В. А.
Коректор:Костюк В. В.

Дизайн та верстка:Лукаша А. О.
Міждународний інститут афонської спадщини в Україні Тел: (+38) 097-721-4235, (+38) 066-290-82-29 e-mail: institute@afon.org.ua; institut@afonit.infoВидавничий відділ Української Православної Церкви 01015, Київ, вул. Лаврська, 15, корп. 49 e-mail: dtp@orthodoxbook.org.uaПідписано до друку 12.07.2016.Формат 70 х  100 1/16. Гарнітура Чартер. Друк офсетний. Наклад 1000 прим.

mailto:institute@afon.org.ua
mailto:dtp@orthodoxbook.org.ua

