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Ректору Рівненської Духовної семінарії 
отцю Віталію Лотоцькому 

 
 Щиро вітаю учасників Міжнародної наукової конференції, 

присвяченої двохсотій річниці з дня народження Тараса Шевченка. 
 Відзначення Тараса Шевченка вказує на те, що ми виконуємо 

його “Заповіт”, “... рвемо кайдани, які на нас хочуть знову накинути 
наші північні сусіди, так як накинули Тарасу Шевченку, вислали на 
заслання, забрали волю-свободу, а також заборонили писати, 
малювати. Тепер на нас накидають багато різних обмежень, а головне 
принижують нашу рідну українську мову, культуру, історію. 

  Рік у рік навчаємо нові покоління відзначати день народження 
нашого Пророка, Оборонця України та народу і всі разом – цілим 
суспільством – пам’ятаємо слова: “Свою Україну любіть, любіть її ... 
во врем’я люте, в останню тяжкую минуту за нею Господа моліть!”. 
Дотримуємося та виконуємо слова “Заповіту”, які нам були дані 
національним Пророком: “Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і 
вражою злою кров’ю – волю окропіте! І мене в сім’ї великій, в сім’ї 
вольній, новій не забудьте пом’янути незлим тихим словом!”. 

 Дякую о. Віталію Лотоцькому, учасникам Міжнародної наукової 
конференції, викладачам, семінаристам і гостям, що так велично 
відзначаєте двохсоту річницю з дня народження Тараса Шевченка. 

 
З пошаною та любов’ю ваша землячка в далекій Канаді 

 
24 квітня  2013 р.   Любов Василів-Базюк 

Торонто, Канада 
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ПРОПОВІДІ 
• 

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
АРХІЄПИСКОПА РІВНЕНСЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО 

ІЛАРІОНА 
Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним 

Рівненської єпархії Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 

 
Всечесні отці, дорогі браття і сестри! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Від усієї душі з глибоким почуттям Пасхальної радості сердечно 

вітаю вас із Воскресінням Христовим – Святом над святами і 
Торжеством із торжеств! 

Воскресіння Христове – це основа нашої віри. Воно є тією великою 
істиною, сповіщенням якої апостоли починали свою проповідь. Господь 
зглянувся з висоти Своєї величі на землю, прийняв від Діви Марії нашу 
людську природу, став подібним до нас у всьому, крім гріха. Він жив з 
нами, проповідував благу вість про Царство Боже, постраждав, помер за 
нас на Хресті й силою Свого Божества воскрес з мертвих, перемігши тим 
ворога роду людського – диявола. Христос Спаситель з'єднав небо і 
землю, дарував людині можливість повернутися до втраченого колись 
Раю. Своїм Воскресінням Христос засвідчив власне Божественне 
достоїнство і дав запоруку нашого майбутнього воскресіння. Тому 
усвідомлення цієї істини має вигнати з нашого життя всяку брехню, 
ненависть, нетерпимість, заздрість, лицемірство й розпусту. 

Глибоко нещасними є ті люди, які поринають у жорстокість, 
гордощі та владолюбство, не думаючи про вічність і майбутню відплату. 
Господь ще тут, на землі, напоумляє нас труднощами і випробуваннями, 
щоб ми не загинули, а покаялися і спаслися. Проте ми до цього не 
прагнемо, не думаємо про життя вічне, а шукаємо на землі щастя, по-
різному собі його уявляємо і не завжди знаходимо; а Божественне 
Одкровення ясно вчить нас, що справжнє щастя для людини – це життя з 
Богом, в Божому Дусі. «Бо якщо ми з’єднанi з Hим подобою смерти Його, 
то повиннi бути з’єднанi i подобою воскресіння» (Рим. 6,5). 

Вічність для християнина починається на землі і продовжується 
на небі. Вона являється нам тоді, коли ми відкриваємо двері свого 
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серця Спасителю, коли розпочинаємо з Ним особисте спілкування у 
молитві, читанні Святого Писання, коли найтісніше єднаємось із Ним у 
Таїнстві Святої Євхаристії, коли служимо Христовою любов’ю нашим 
ближнім. 

І саме Свято Пасхи – це час, коли кожному християнину потрібно 
внутрішньо удосконалитися, зміцнитися у вірі й осмислити сенс свого 
життя, щоб нарешті сказати: «вже не я живу, а живе в менi Христос» 
(Гал. 2, 20). Саме з таємниці воскресіння Ісуса Христа народжується 
нове життя людини тепер і у вічності. Ось чому сьогодні, за словом 
Святителя Григорія Ниського, «між нами немає сумних, нині і 
праведник радіє, і той, хто не очистив свою совість, має можливість 
виправитися покаянням». Тому святкуючи Пасху Христову, ми 
молимося, щоб Господь зійшов до в'язниці нашої душі, затьмареної 
всяким гріхом і злом, і просимо, щоб Він очистив її від гріха і 
просвітив світлом Свого воскресіння. 

«У цей урочистий і святий день» ми покликані, як колись жони-
мироносиці та апостоли, через своє життя принести радісну звістку про 
воскреслого Христа всьому світові, всім людям, які живуть поруч з 
нами. Принесімо світло Воскресіння Христового туди, де панує 
темрява безвір’я. Принесімо милосердя озлобленим, турботу 
стражденним, мир ворогуючим. Нехай наші добрі слова і справи 
пом’якшують злі серця, оберігають людей від пороків, допомагають їм 
у важку годину життя. 

Улюблена моя паство! Не забуваймо також про основну 
євангельську заповідь любові до ближнього, прийдімо на допомогу 
тим, хто її потребує, відвідаймо хворих, самотніх, людей похилого 
віку, сиріт і ув’язнених – відвідаймо їх із щирим словом та розділімо з 
ними радість Воскресіння Христового. 

У ці пасхальні дні, у дні свята перемоги життя над смертю, вітаю 
боголюбивих пастирів, чесне чернецтво та всіх вірних Рівненської 
єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
Сердечно вітаю з величним святом Воскресіння Христового владу, 
силові структури, органи місцевого самоврядування. 

Нехай викоріниться всяка ненависть і ворожнеча! Нехай любов і 
прощення загоять рани старих образ! Нехай кожен прожитий нами 
день буде наповнений вірою, молитвою, благочестям, чистотою, 
добрими справами, щоб душа і тіло після справжнього покаяння вже 
не осквернялися ніякими гріхами. 
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Нехай воскреслий Христос Спаситель зміцнить наші духовні й 
тілесні сили для несення життєвого хреста, принесе в наші душі, наші 
родини і в наше суспільство мир, злагоду та любов. 

Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з 
усіма вами по всі дні до кінця віку! Амінь. 

 
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ІЛАРІОН АРХІЄПИСКОП РІВНЕНСЬКИЙ І ОСТРОЗЬКИЙ 

ПАСХА ХРИСТОВА,                                          2013 р. м. РІВНЕ 
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Протопресвітер Степан Ярмусь, 
Вінніпег, Канада 

 
ПРАВДА ПРО ШЕВЧЕНКА: ЙОГО БОГОМІЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЕЗБОЖНИМ…  
(Проповідь з нагоди заупокійних молінь за Тараса Шевченка 

в Іпсвіч, Англія, у березні 1957 року. 
Проповідь друкується з деяким доповненням. Автор) 

 
Нема, і хто знає, чи ще буде коли між нами так усім близька і 

мила всім людина, як Тарас Григорович Шевченко, яку ми зібралися 
сьогодні спом’янути й вшанувати тихим молитвеним словом. 

Вже понад півтора століття український народ рік-річно з 
глибокою пошаною згадує його, бо ж забути не може і не сміє, не 
важно, де б його сини і дочки не перебували: на своїй землі, чи на 
чужій землі в розсіянні перебуваючи. Тарас Шевченко однаково 
близький нам всюди і скрізь. Він до всіх нас однаково промовляє і всіх 
нас, як сім’ю велику й одну закликає: «Смиріться, молітесь Богу, 
згадуйте один одного. Свою Україну любіть, любіть її во врем’я люте. 
В останню тяжкую мінуту за неї господа моліть». 

Браття й Сестри! Ці слова Шевченка повинні вдарити по живих 
струнах сумління кожного/кожної з нас! Христос часто вживав вислів: 
«Хто має вуха слухати – нехай слухає!». А в нас вже можна говорити: 
хто має розум – нехай розважає і пробує розуміти! 

Мене часто переслідує переконлива думка, що Тарас Шевченко, 
переживаючи темні роки рабства нашого народу, переживаючи з ним 
чорну несправедливість, – пробував знаходити відповідь на нього в 
ясніші дні; він шукав їх в майбутньому, дух його дивився далеко 
вперед десятки років і, виходить, зупинився на нас. І що ж він 
побачив? Якими він нас знайшов? Він побачив нас розсвареними, 
поділеними в житті громадському, байдужими в житті релігійному. 
Знайшовши нас такими, він болем/болями заболів і, болячи, кликнув 
до нас – бо тільки біль над нашим станом і глибока любов до Матері 
України міг викликати з нього слова: «Смирітеся, не занедбуйте себе; 
молячись Богу, згадуйте один одного, – не діліться, а любіться, – 
любіть Україну, вона ж бо переживає «время» люте»! 

Так Шевченко кличе нас до любові між собою, до любові Матері 
України. Бо тільки тоді він зможе «покинути і лани і гори, і полинути 
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до Самого Бога і сміливо перед Ним помолитися за нас «сім’ю велику, 
одну»; тільки він зможе сміливо запитати Його: «Чи довго ще на цім 
світі катам панувати?». 

Не довго, якщо схаменуться нерозумні; недовго, якщо змиємо з 
своїх очей пил самозвишеності, неуступчивості та повчимося від 
народу ізраїльтян. Бо із Св. Письма знаємо, що коли вони йшли з 
Господом Богом, покладаючись на його допомогу, тоді перед ними 
валилися неприступні мури; коли ж вони стали покладатися на свої 
власні сили, тоді клали гори жертв, попадали в рабство. Знову ж коли 
стали покладатися на Бога, молилися про Його допомогу, – скоро з 
того рабства визволялися. 

В науку нам була й ще одна причина поневолення й рабства 
ізраїльтян. Це незгода, розбрат та поділ народу. Чи не повторюється 
історична доля ізраїльтян на нас? Чи не наведені причини привели й 
нас до катастрофи? Це дуже добре розумів Шевченко, тому благав і 
благає нас сьогодні: смиріться, любіться, – любіть Україну! Він 
розумів, що рятунок і визволення нашого народу, – оздоровлення його 
залежить від нашого єднання, згромадження наших сил, коли ми 
станемо міцною сім’єю, – коли нас буде ворушити один дух. Він 
глибоко відчував/розумів, що поміч Україні – від Бога! Тому й досі 
вмовляє нас, благає «в останню тяжкую мінуту». Як оце сьогодні, «за 
неї Господа моліть»! 

Визнаючи Шевченка як усеїдного борця за правду і волю свого 
народу, як великого патріота в наш час, коли безсоромно й легкодушно 
нівечиться небувала нагода поставити цей народ на весь ріст, на ноги, і 
то справді в цю останню тяжку мінуту – не можна уявити. Що сказав 
би про нас Шевченко сьогодні? 

Сам же Шевченко в свій час працював, вболівав за свій народ. 
Молився за нього. Але і його скоро почали фальсифікувати, 
приписувати йому пролетаризм, безбожність і все інше. Прикладом тут 
може бути загадкова вставка в його Заповіт «… а до того я не знаю 
Бога». Цей вислів ніяк не вкладається в структуру поеми, в релігійний 
настрій Поета, в його постійну богомільність, що було замітне в його 
житті. В його творах і в частих заявах і нагадуваннях нам молитися. 

У своїх листах до княжни Репніної він зусильно підкреслював 
значення молитви і просив її, щоб вона молилася за нього. Він завжди 
читав Св. Письмо й знаходив у ньому утіху і силу. До тієї ж княжни він 
писав: «новий Завіт читаю з побожним трепетом». В іншому листі 
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Шевченко писав їй: «Сам тепер я говію. І як би я бажав. Щоб усе моє 
життя було таким благоговійним і спокійним як оце тепер». 

Чия це сповідь? Шевченка – атеїста?!. 
Митрополит Іларіон доводив, що слова «а до того я не знаю 

Бога» – це загадкова пізніша вставка в оригінал Шевченка. 
Ознайомившись з розмірами вірувань Шевченка, ледве чи можна 
уявити собі, що він міг свідомо сказати «а до того я не знаю Бога». Та 
він же саме в час того «до того» молився Богу! 

Коли друг Шевченка Козачківський утратив своїх дітей, – 
Шевченко потішав його словами: «Молися, коли можеш молитися. І 
молячись віруй розумно. Глибоко віруй в потойбічне життя». Він каже: 
«Віруй і віра спасе тебе». 

З усього наведеного вище виходить, тільки людина глибокої віри 
могла так говорити. Коли ж читаємо твір Шевченка – молитву до 
Божої Матері, – бачимо, що це не тільки твір, – це молитовний вилив 
чистої душі. 

Зсумовуючи всі заяви Шевченка, його працю і життя, очевидячки 
бачимо, що Тарас Шевченко – Богом посланий учитель для нас, 
українців. 

Як же не вшанувати його світлу пам’ять? Яких вінків йому 
плести, квіти стелити? Квіти – не йому. Квіти для живих. Нашому 
учителеві-батьку Тарасові ув’яжім вінець щирої взаємної любові, 
згоди. 

Такий вінець був би втіхою для його душі. Прикрасім цей вінець 
щирою молитвою до Господа Бога. Усім нам належить молитися за 
спокій Тарасової душі! Закликаю вас, Браття/Сестри, молімося щиро, – 
молімося усі разом. Щоб Господь Бог оселив душу його там, де Правда 
вічна, – Правда. До якої він змагав усе своє земне життя. 
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МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНИХ 
І АНДРІЇВСЬКИХ ЧИТАНЬ 

НА ТЕМУ: 
 

ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ 
НА ТЕРИТОРІЇ РУСИ-УКРАЇНИ В І-ХІ ст. 

 
(з нагоди 1025-ліття Хрещення Руси-України) 

 
• 

 
Прот. Віталій Лотоцький, 

ректор РДС, к.б.н. 
 

ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА У ПІВНІЧНОМУ 
ПРИЧОРНОМОР’Ї ТА КРИМУ В ІІ–VІІІ ст. 

 
“Отже, йдіть, навчайте всі народи, 
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все, що Я заповів вам; і ось Я з вами 
по всі дні, до кінця віку. Амінь”. 

(Мф. 24, 19-20) 
 

Християнська віра – шлях істинного Богопізнання і ствердження 
цієї істини у житті християн. Саме тому переслідування, страшні 
тортури і навіть мученицька смерть не змогли спинити апостольської 
проповіді, яка охопила весь світ сповіщенням про Ісуса Христа 
істинного Сина Божого і Спасителя людей. Саме тому всесвітньо 
історична за своїм значенням подія, християнізація народів Європи, 
Азії та Африки (за Єрмом, на землі існує 12 народів, і усім їм Євангеліє 
було проповідуване апостолами (Подоб. 9, 7)), була найперше справою 
ствердження і одкровення Промислу Божого про Церкву, а вже потім 
наслідком великих перемін у світоглядному, духовному, соціально-
економічному і політичному розвитку суспільства. 

У цьому світлі питання про поширення християнської віри на 
землях сучасної України набуває особливої актуальності, адже 
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проблеми державного життя, віковічне питання про самобутність 
українців і необхідність утвердження Помісності Православної Церкви 
в Україні виправдовують цьогорічне святкування 1025-ліття Хрещення 
Руси-України як спробу відродження свідомості та духовної сили і 
вирішення доленосних питань українців. 

Питанням поширення християнської віри по світу, зокрема, на 
землях України і Русі, у своїх творах приділяли увагу чимало діячів 
Церкви ще до «офіційного прийняття» християнства князем 
Володимиром, зокрема, свт. Іоанн Золотоустий, Тертулліан та ін. З 
опису поширення християнської віри у світі починається також важлива 
пам’ятка української історії – «Повість минулих літ», скомпільована 
преп. Нестором Літописцем. У ХХ ст. питаннями поширення хрис-
тиянства на землях сучасної України і Русі займався, зокрема, відомий 
український вчений, митрополит Іларіон (Огієнко) [19], російський 
історик Церкви – Карташов А.В. [15], відомий київський науковець 
М. Брайчевський [7] та ін. Зокрема, слід назвати дослідників, які 
безпосередньо займалися питанням, поставленим у темі даної статті: це 
видатний історик ПЦ митрополит Московський і Коломенський Ма-
карій (Булгаков) [17], праця якого має енциклопедичний характер, 
щоправда, є зауваження щодо висвітлення деяких подій, що стосуються 
історії Православ’я в Україні, яку автор називає Південно-Західною 
Руссю, Малоросією; про історію Готської єпархії існує окрема стаття 
архім. Арсенія [3], що побачила світ ще у 1873 р. в «Журналі народної 
освіти». Окремі статті допомагають зрозуміти про активні зв’язки між 
народами, що населяли землі сучасної України в той час, і виявити 
шляхи проникнення християнства серед них – Айбабіп А.І. [2], 
Баранов І.А. [4], Брайчевська А.Т. [6], Зубарь В.М., Павленко Ю.В. [12], 
Жиленко І. [13], Крижицький С.Д., Русяєва А.С. [15], Миц В.Л. [18]. 
Відтак питання про поширення християнства, зокрема в Україні, не є 
новим в науці, однак і до сьогодні залишаються малодослідженими деякі 
аспекти і, зокрема, про поширення християнства у Північному Причорно-
мор’ї та Криму в ІІ-VІІІ ст. Доцільно буде розгляд даного питання 
поділити на дві частини: по-перше, поширення християнства у Північ-
ному Причорномор’ї; по-друге, утвердження християнства в Криму. 

Вже наприкінці І ст. можна констатувати поширення християнсь-
кої віри майже по всіх областях масштабної Римської імперії та 
формування християнських общин і їхніх церковних осередків. 
Незважаючи на критику деяких дослідників даного питання, факт 
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проповіді св. ап. Андрієм Первозванним на території України, про що 
оповідає «Повість минулих літ», стверджує можливість першої зустрічі 
з християнством в Україні ще наприкінці І ст. 

Географічне положення Криму багато в чому визначило долю 
народів, що населяли його в різні часи. Із зростанням міжнародної 
торгівлі між Сходом і Заходом, яка йшла через Чорне море, 
посилювалася й військово-стратегічна значимість суходільних і водних 
шляхів півострова. Держава, що володіла узбережжям Криму, мала з 
цього значний економічний та політичний зиск. “Тому протягом  
V-XV ст. Таврика постійно притягувала інтерес припонтійських держав; 
Візантії, Хозарського каганату, Київської Русі… Історію середньовічної 
Таврики V-XV ст. можна умовно поділити на п’ять основних періодів, 
кожному з яких притаманна та чи інша політична тенденція, зумовлена 
розстановкою сил у причорноморському регіоні. Для першого періоду 
(друга половина V – перша половина VІ ст.) є характерним прагнення 
Візантії закріпитися в гірській частині півострова та на узбережжі. У 
другій половині VІ – першій половині Х ст. (другий період) у зв’язку з 
включенням Таврики до складу Хозарського каганату влада Візантії 
значно слабшає, а з часом стає номінальною. Однак уже в другій 
половині Х – першій половині ХІІІ ст. (третій період) над узбережною 
частиною панує Візантія, а після 1204 р. – Трапезундська імперія. Понад 
століття (кінець Х – ХІ ст.) східна частина півострова знаходилась під 
протекторатом Київської Русі…” [18]. 

Етнополітичні процеси, які відбувались у Північному 
Причорномор’ї в ІІ-VІІІ ст., значною мірою торкалися і Криму. 
Писемні джерела свідчать про те, що у Північно-Причорноморський 
регіон проникають різні германські племена. У більшості випадків 
джерела позначають готів, які очолили союз племен, що став 
наймогутнішим за часів короля Германаріха наприкінці ІV ст. Окрім 
готів, у Північне Причорномор’я проникали й інші варварські племена 
північного та західного походження. 

Процес осідання германських племен (сармато-алани) наприкінці 
т.зв. «германських воєн» (наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ІІІ ст.) 
в Криму добре можна прослідкувати в матеріалах розкопок 
могильників і поселень Гірського і Передгірського Криму, а також в 
окремих знахідках скарбів. “Поселень другої половини ІІІ-V ст. на 
території Криму виявлено вкрай мало. Культурні шари цього часу 
відкрито при розкопках Бакли, Мангула, Гурзуфської фортеці та 
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деяких інших пам’яток Гірського Криму. В Алуштинській долині 
виявлено шість відкритих поселень другої половини ІІІ – першої 
половини V ст.” [2, 42]. Все це є багатий дослідницький матеріал, щоб 
ствердити, що регіон, який ми розглядаємо, в даний час населяли 
поперемінно різні народи та племена, які, власне, і становили основу 
для формування етнічного складу сучасного населення цих областей. 

Ще у ІІ-ІІІ ст. римляни розглядали узбережні та гірські території 
Криму як свої, намагаючись убезпечити їх від вторгнення кочівників, 
створюючи опорні пункти, розміщуючи загони легіонерів у Херсонесі, 
Сімболоні (Балаклава), Харакасі, Алма-Кермені, Усть-Альмі, Трапе-
зунді (район Алушти), Боспорі. Спадкоємниця Риму Візантія продов-
жила закріплення своїх володінь у Тавриці. Посилення у V-VІ ст. тиску 
на кордони імперії варварських племен призвело до втрати візантійсь-
кою армією стратегічної ініціативи. Це змусило уряд спрямувати 
значні зусилля на будівництво оборонних споруд. Питання про 
володіння цими областями Римом і Візантією нас цікавить в тій мірі, 
наскільки саме християнство з’явилось у межах цих держав, а тому і 
набуло поширення найперше на їхній території. Варто зазначити, що 
поширення загальне християнства мало свої періоди і свої особливості. 
Перше – початок ІV ст. позначені в історії Церкви Христової як період 
найжорстокіших гонінь на християн, а тому Північне Причорномор’я і 
Крим стали головним місцем, куди язичницька римська влада засилала 
на каторгу перших християн. Серед них нам відомі Климент Римський 
(третій за порядком Папа Римський), нетлінні мощі якого у VІІІ ст. 
виявили місіонери святі брати Кирило і Мефодій, учителі слов’янські, 
Папа Римський Мартин (середина VІІ ст.) та ін. Таким чином, ми 
маємо повне право припустити, що місце мучеництва чи навіть 
кончини християн перших століть могло дати добрі плоди для 
поширення і утвердження християнської віри серед місцевих жителів 
даного регіону. Адже саме місця мученицької кончини святих 
апостолів згодом стали головними центрами розвитку і становлення 
церковної організації, як от Єрусалим, Рим, Олександрія, Антіохія та 
ін. Ситуація докорінно змінилась після 313 р., коли імператор 
Константин проголосив Медіоланський едикт про припинення 
переслідування християн і дозволив сповідувати християнську віру. 
Однак через зміни політичної ситуації в даному регіоні почалося 
велике переселення народів, Північне Причорномор’я та Крим стали 
важливим пунктом державної політики Візантії, складовою якої була 
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християнізація місцевих жителів. Миц В.Л. доповнює загальну 
картину: “…візантійська адміністрація починає насаджувати серед 
місцевого «варварського» населення християнство. Формування 
християнської ідеології у мешканців Таврики відбувалося під сильним 
впливом та через культурні зв’язки з Херсонесом – місцем шанування 
багатьох християнських святинь. Будівництво культових споруд на 
території фортець велося, імовірно, за участю візантійських майстрів. 
Окрім Херсонеса, ранньосередньовічні храми VІ-VІІ ст. відкриті на 
Мангулі, Баклі, Гурзуфі, Боспорі. З ІV ст. у Тавриці існує дві єпархії – 
херсонеська і боспорська. До початку VІІ ст. засновуються готська та 
судейська єпархії” [18]. Таким чином, шляхи проникнення 
християнства у Північне Причорномор’я та Крим були різні і займали 
в часі кілька століть, однак, що важливо, вони були постійні, а тому 
мали добрі наслідки утворення нових єпархій і формування нових 
християнських центрів, які, в свою чергу. ознайомлювали з 
християнством та сприяли його поширенню серед народів і племен, що 
населяли всю територію Руси-України, а тому і мали пряме 
відношення до офіційного прийняття християнської віри князем 
Володимиром Святославовичем у Х ст. 

Звернемо увагу на умови та особливості появи церковного життя 
та утвердження християнства у Північному Причорномор’ї на прикладі 
історії такої єпархії, як Скіфська або Томітанська, та в Криму, де 
відомо п’ять єпархій – Херсонеська, Готська, Сурозька, Фулльська і 
Боспорська. Географічно в цьому питанні допоможе зорієнтуватися 
митр. Макарій (Булгаков): “Древня Скіфія, що простягалась від Дунаю 
або навіть із-за Дунаю до гір Балканських до Азовського моря і Дону 
через весь простір сучасного Новоросійського краю, складалась із двох 
частин – Малої Скіфії, яка знаходилась біля самого устя Дунаю по 
праву руку його сторони до Балкан, а по ліву до Каркинитської затоки і 
Тавроскіфії, або нинішнього Криму” [17, 105]. Стародавні візантійці 
розрізняють дві Скіфії в Європі: Велику – від Танаїсу (Дону) до Істра 
(Дунаю) і Малу, що становила внутрішню провінцію імперії в 
Північно-Східній Мізії, між низинами Дунаю і Чорним морем, з 
головним містом Томі (Τόμοι, Τόμις), яке можна співвіднести з 
теперішнім болгарським містечком Мангалії. Акти мученицькі 
свідчать про поширення тут християнства вже в перших століттях. 
Перша згадка про скіфського єпископа є від часу Діоклетіана. Відомо 
ряд пізніших єпископів скіфських або томітанських: кафедра в Томі 
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значиться ще в каталозі єпископій, відзначеному ім'ям імператора Лева 
(поч. X ст.; насправді цей каталог представляє редакцію XII ст.). 
Населення Томітанської провінції складалося з племен фракійських, а з 
VI ст. і слов'янських, предків нинішніх болгар. Ось до цієї області і 
відноситься більшість древніх святоотцівських свідчень про хрис-
тиянство у скіфів, які древні історики і укладачі підручників поспішно 
тлумачили в застосуванні до східних слов’ян. 

Скіфська (Томітанська) єпархія – у складі Константинопольсь-
кого Патріархату – згадується з III по IX ст. включно. Під її 
управлінням були землі так званої Малої або Древньої Скіфії, Скіфії у 
тому сенсі, як її розумів Геродот, тобто від Дунаю (або Балкан) на 
заході до Дону (або Азовського моря) на сході. Саме так розуміли 
Скіфію у I ст. після Р.Х. В певному сенсі її правонаступниками є 
сучасна Православна Церква на її землях, від неї ведуть свою історію 
православні спільноти Румунії, Молдови, України, Росії та Білорусі. 

Вихідці зі Скіфської єпархії – прості громадяни, мудреці, воїни – 
здійснили великий вплив на розвиток Ромейської імперії і християнської 
Церкви. Їх можна було знайти в усіх верствах суспільства тодішньої 
Ромеї – від раба до імператора, від простого мирянина до святого отця. 
“Судячи з історичних джерел, єпархію населяли багато різних племен і 
народів, але фактично всі вони в тій чи іншій мірі є предками сучасного 
населення цих земель” [4, 239]. За словами митрополита Іларіона 
(Огієнка): “Блаженний Теодорит оповідає, що св. Іван Золотоустий 
посилав своїх місіонерів до грецьких сусідів – кочовиків-скіфів, що 
жили біля Дунаю, і вони проповідували там християнство й закладали 
церкви. Взагалі багато церковних письменників III-IV ст., наприклад 
Тертуліян (помер 240 р.), Афанасій Олександрійський (помер 373 р.), 
Іван Золотоустий (помер 407 р.) та блаженний Єроним (помер 420 р.), 
розказуючи про поширення християнства по світу, називають у числі 
народів, де прийнялося християнство, і скіфів чи сарматів” [19, 8]. 
Відомо, що “сучасний святому Іоанну Златоусту Скіфський єпископ 
Феотім, який сам був родом скіф, подорожував і по сю сторону Дунаю, 
звичайно, за своїм архіпастирським обов'язком, не лякаючись самих 
гунів, які наповнили перед тим цю країну і підкорили собі корінних її 
мешканців, гетів“ [17, 105]. 

У древніх мученицьких актах нерідко говориться, що в Томі, так 
само як і в інших сусідніх фракійських містах Маркіанополі й Гераклії, 
відбувалися гоніння на християн не тільки в ІІІ, але і в ІІ, і навіть в І ст. 
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А в останній чверті ІІІ ст. випадково згадується вже Скіфський 
єпископ Євангелик, який керував церквами цієї провінції (284-292) у 
дні його гоніння за Діоклетіана на Христову Церкву. З того часу до 
половини VІ ст. відомо багато єпископів Скіфських, або Томітанських, 
числом до дванадцяти, з яких принаймні один, Феотім, був родом скіф, 
тобто гет або слов’янин. Він славився високою грецькою освітою і 
благочестям. 

Існує низка історичних фактів, які допоможуть з’ясувати 
канонічний статус. Важливо, що головна перевага скіфських ієрархів 
до часів Халкідонського Собору (до 451 р.) була в тому, що вони були 
незалежні в управлінні своєю єпархією і називалися самовладними. 
Цей Собор 28-м правилом своїм разом з іншими єпархіями, які 
перебували в межах варварів, підпорядкував Константинопольському 
патріарху і Скіфську, хоча і колись, чи не з часу зведення Візантії на 
ступінь столиці Римської імперії, “Скіфські єпископи, подібно 
багатьом іншим ієрархам східних провінцій, добровільно визнавали 
над собою владу Константинопольського архієпископа з поваги до 
місця його кафедри і зверталися до нього в найважливіших випадках. 
Звідси й пояснюється, чому святий Златоуст, архієпископ 
Царгородський, міг приймати живу участь в освіті вірою скіфів 
задунайських і посилати до них пастирів і вчителів. З іншого боку, 
безсумнівно і те, що титул самовладного ієрарха Скіфські єпископи 
утримували за собою навіть після Халкідонського Собору. А 
особливість Скіфської єпархії, за зауваженням Созомена, була та, що 
тут постійно зберігався стародавній звичай, за яким церквами всієї 
провінції завжди управляв лише один єпископ” [17, 107]. Очевидно, 
що саме ця канонічна особливість стала ключовою при побудові 
церковного життя після офіційного прийняття християнства у 988 р. 
князем Володимиром, адже статус Київської митрополії у лоні 
Константинопольської патріархії також був наближений до 
самоуправного (автокефального). 

У візантійських джерелах згадується рух монахів-скіфів на захист 
православної віри у зв’язку з Вселенськими Соборами. Так, про один з 
таких рухів у VI ст. Карташов А.В. у книзі «Історія Вселенських 
Соборів» писав: “И вот официальное торжество дифизитства при 
Юстине вновь пробудило «кирилловскую» тоску некоторых 
монашеских душ. Выразителями ее явились так называемые «скифские 
монахи» (Иоанн Магненций, Леонтий и др.). Руководящий центр их 
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был в Малой Скифии, в г. Томи (берег Черного моря – Добруджа). 
Внешней поддержкой для них оказался Виталиан. Он даже был 
родственником Леонтия. Эта группа скифов принимала Халкидонский 
собор, соглашалась с Римом. Но находила, что этого мало. Ей надо 
было спасать сам Халкидон от будто бы прилипающей к нему заразы 
несторианства. Что якобы несториане контрабандно протаскивают под 
прикрытием халкидонского флага свою ересь. Надо халкидонские 
формулы обеззаразить какими-то прибавками. Надо акцентировать 
речи о Христе-Богочеловеке постоянными добавками об Его божестве. 
Нажимать на то, что Иисус Христос есть «Единый из Трех Лиц  
Св. Троицы». Что этот Единый от Св. Троицы распят, пострадал по 
плоти” [15, 57]. Таким чином, це вказує на наявність спільнот 
прихильників християнського віровчення на землях сучасної України 
чи поряд з ними вже у ті далекі часи, причому прихильників настільки 
освічених і обізнаних у питаннях віровчення, що вони на рівних висту-
пали на Вселенських Соборах. Отже, спільноти віруючих християн на 
землях сучасної України, Росії і Білорусі у певній мірі можуть 
розглядатися як спадкоємці по духу віруючих Скіфської єпархії. 

Для нас важливим є факт, що ця Скіфська єпархія, яка лежала 
частково в межах сучасної України, ймовірно, була єпархією 
слов’янською за етнічним складом. “І, по-перше, що стосується тієї 
половини Малої Скіфії, яка знаходилася по цю сторону Дунаю від його 
гирла до гирла Дністра і далі по чорноморському березі, то тут з 
самого початку християнства осілими жителями постійно були 
слов’яни, хоча через їх землю в III, IV і наступних століттях 
переходили багато інших народів, зупиняючись іноді на ній на досить 
тривалий час. У І і ІІ ст. тут жили гети і тірагети, яких насправді можна 
назвати слов’янами, у ІІ ж або принаймні в ІІІ ст., Певтінгерова карта 
тут саме вважає венедів, тобто слов'ян; у IV, за свідченням Іорнанда, в 
цих самих країнах готський король Германарік (332-350) вів криваві 
війни з антами, теж слов'янами; у V (з 449 р.), за словами Костянтина 
Багрянородного, деякі з римлян, імперія яких простягалася до Дунаю, 
переправившись через цю річку з цікавості дізнатися, хто мешкає за 
нею, знайшли тут незліченний народ слов'янський; на VI, за 
свідченням того ж Іорнанда, від Дністра по берегах чорноморським до 
Дунаю простягалися анти; а за свідченням іншого письменника, тут же 
в 582 р., ледве тільки вийшовши на берег Дунаю з Малої грецької 
Скіфії, аварський хан Баян знайшов селища слов'янські” [17, 107]. 
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Перебування тут слов’ян в наступні століття не підлягає вже ні 
найменшому сумніву: перед початком появи Київської Русі, і за 
словами нашого літописця, “седяху по Дністру і пріседяху Дунаеви до 
самого моря” в цій країні, яку звали греки Скіфія, угличі і тиверці, 
стародавні тірагети – два руських, чисто слов’янських племені; та мало 
того, що “пріседяху, але пріседяху” в безлічі і притому мали власні 
міста, значить, були давніми осілими тутешніми мешканцями. І 
посеред цих слов’яно-руських міст, зруйнованих печенігами, в X ст. 
знаходимо руїни християнських храмів і кам’яні хрести, – все це 
свідчить, що місцеве населення Скіфії не тільки знало про 
християнство, але й брало активну участь у житті Церкви Христової. 

Далі звернемо нашу увагу на Крим, де існувала найбільша за 
значенням Херсонеська єпархія із центром у місті Херсонесі 
Таврійському, що було засноване ще за кілька століть до Р.Х. на 
південно-західному березі Криму (біля Севастополя). “Більш стійка і 
безперервна струмінь християнства йшла на майбутню Русь через 
Крим, що послужив для Русі культурним мостом до Візантії. Тут 
християнство було у греків і готів” [15, 54]. Першим проповідником 
віри в Херсонесі, як вже зазначалося, був, за стародавнім переказом, 
св. ап. Андрій Первозванний. Можна припустити, що його проповідь 
не зовсім залишилася тут безплідною, тому що коли через тридцять 
років після нього в 94 р. прибув у ці місця, що перебували тоді під 
владою Риму, засуджений імператором Траяном на заслання св. 
Климент, Папа Римський, він знайшов тут більше двох тисяч християн, 
що займалися, за визначенням того ж ворожого християнству уряду, 
тесанням і обробкою каменю. Втім, потрібно зазначити, що ці 
християни могли бути з місцевих жителів Криму і, зокрема, Херсонесу, 
але могли бути і заслані сюди ще раніше Климентом з інших країв 
Римської держави. Відомо також, що Климент прибув сюди в 
супроводі вірних зі своєї римської пастви, що помножило кількість 
місцевих християн. Існує також свідчення, що тут Климент навернув за 
посередництвом низки чудес велику кількість людей до християнства: 
за Метафрастом – Климент щодня хрестив кілька сот людей і збудував 
у Криму близько 75 церков. Успіх християнської проповіді згодом 
викликав бурю нових гонінь на християнську громаду в Криму, яку 
ініціював сам імператор. Відомо, що під час такого гоніння у 100 р. 
мученицьки загинув сам Климент Римський (його втопили в морі). 
Проте і тепер християнська віра на півострові не утвердилась. Як би 
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там не було, тільки в два наступні століття нічого не відомо про сліди 
християнства в Херсонесі. Воно якщо не зовсім було винищено тут, то 
принаймні сильно було пригнічене язичництвом. Це підтверджують 
археологічні знахідки цього періоду: “матеріали, які засвідчували б про 
постійне або навіть про тимчасове проживання якого-небудь значного 
числа християн в цьому місті в перші роки н.е., не відомі. Єдина 
знахідка, яка з великим ступенем ймовірності може бути пов’язана з 
цим періодом, представляє собою зображення фантастичного 
чудовиська із зажатою у величезній зубатій пащі рибою” [12, 47]. 
Аналізуючи цей матеріал, варто зазначити, що в ранньохристиянській 
літературі відомий образ гонителів християн у вигляді «звіря 
страшного і жахливого», «звіря із безодні», тоді як самих християн 
символічно зображували у вигляді риби («ІХФІС» з грец. – Ісус 
Христос Син Божий Спаситель). “… з першими віками пов’язаний 
печерний храм, що розташований на головній вулиці міста храм-
мовзолей,… який пізніше вважався місцем діяльності перших 
християн в місті” [12, 48]. Можна припустити, що саме тут збиралася 
на богослужіння невелика група перших християн, які переховувались 
від влади і язичників. 

З періодом гонінь на християн у Херсонесі пов’язане передання 
про місіонерську діяльність та мученицьку кончину християнських 
єпископів у перші роки ІV ст., що записано у «Житіях святих єпископів 
Херсонських» (VII ст.). Згідно з цим текстом, в 310 р. за царювання 
імператора Діоклетіана прибули у Херсонес від Єрусалимського 
патріарха Єрмона два місіонери – єпископи Василій і Єфрем, які 
п’ятнадцять років працювали над утвердженням тут християнства. 
“Єпископи Василій і Єфрем, з яких перший обрав для себе тереном сам 
Херсон, а останній звернувся з проповіддю до сусідніх скіфів, після 
невсипущих праць обидва мали важливий успіх, але обидва незабаром в 
один і той же день (7/20 березня – ст./н. ст.), кожен у своєму місці, 
прийняли вінець мученицький. Почувши про їх блаженну кончину, 
негайно поспішили сюди ще три єпископи-місіонери – Євгеній, Елпідій 
і Агафодор, що займалися досі, з волі того ж Єрусалимського патріарха, 
благовістям в Геллеспонті – їхні старанність і подвиги увінчалися в 
Криму ще більшим успіхом, ніж подвиги попередників; але рівно через 
рік в той же самий день (7 березня) сподобилися і нові проповідники 
Христові зазнати від місцевих язичників та юдеїв мученицьку смерть за 
свою проповідь” [17, 110-111]. 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 25 - 

 

За царювання Константина Великого, коли Церква Христова 
стала визнаною в Римській імперії, восторжествувала вона нарешті і в 
Херсонеській області. Про зміну ставлення до християн сповістив 
жителів міста новий єпископ Єферій, який прибув до них з 
імператорським указом від Єрусалимського патріарха про дозвіл 
християнам звершувати богослужіння в місті. Вже після смерті Єферія 
(+ 7 березня) місцеві християни просили для себе його наступника 
Капітона. Хоча навіть і в цей момент у Херсонесі ще сильний вплив 
мала партія язичників, що підтверджує розповідь про факт звершеного 
чуда (Капітон на вимогу натовпу увійшов у розпалену піч і цілу годину 
молився в ній, залишаючись неушкодженим) [9, 48]. Митр. Макарій 
(Булгаков) свідчить, що про це велике чудо дізнався сам імператор 
Константин і учасники І Вселенського Собору, що зібрався в цей час в 
Нікеї [17, 112]. 

Вже від цього моменту можна говорити про повну 
християнізацію жителів міста і постійне життя Херсонеської єпархії, 
адже в історії зберігся безперервний список єпископів цієї центральної 
кафедри Криму. Його і наводить вищезгаданий автор: “Це були, після 
восьми перерахованих вже єпископів Херсонських: 9-й – Єферій II, 
який був присутнім на ІІ Вселенському Соборі (в 381 р.)... 10-й – 
Лонгін, якого ім’я дворазово зустрічається під актами місцевого 
Константинопольського Собору, що відбувся в 448 р. 11-й – Стефан, 
що засідав на V Вселенському Соборі Константинопольському в 535 р. 
12-й – Георгій I, який підписався під актами Собору Трулльського в 
692 р. …13-й – Георгій II, який керував Херсонською Церквою в той 
час, коли Кирило і Мефодій, які подорожували з проповіддю до 
хозарів, знайшли в Херсонесі мощі святого Климента (близько 860 р.)” 
[17, 112-113]. 

Спираючись на цей перелік та постійну присутність херсонеських 
владик на Вселенських і Помісних Соборах, варто визнати, що ці 
ієрархи, подібно до скіфських, були самовладними і незалежними в 
управлінні своєю єпархією до часів Халкідонського Собору, який 
підкорив їх Константинопольському патріарху. Відомо також, що 
Херсонеська єпархія знаходилась в різний час то на 58-му, то 25-му, то 
16-му місці в переліку єпархій, що належали до Константинопольсь-
кого патріархату. 

Цікавим буде і аналіз етнічного складу цієї єпархії. Безумовно, 
що більшість серед християн Херсонесу становили греки, які і 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 26 - 

 

принесли сюди віру, однак також відомо і те, що в самому Херсонесі з 
перших століть християнства, крім греків, мешкали і таври, і скіфи, що 
займали цілі квартали. А тому, живучи посеред християн цілі століття, 
християнами ставали і представники цих народностей. Також слід 
врахувати, що Херсонеська єпархія не обмежувалася одним містом, а 
простягалася, наприклад, за царювання Константина Великого, на всі 
приморські місця Південного Криму до Феодосії й далі на схід. Саме ці 
місця і були населені тоді переважно варварськими народами – 
скіфами, таврами та ін. Підтвердженням поширення християнства 
серед цих племен є постать відомого письменника V ст. Іоанна 
Кассіана, який походив зі скіфів Херсонесу і залишив кілька 
благочестивих творів, спрямованих проти несторіан. 

Другою за значенням у Криму була Готська єпархія, історія якої 
пов’язана з розвитком Херсонеської єпархії та появою готів на 
півострові. Варто зазначити, що під впливом гунської навали і внаслідок 
падіння готської держави за короля Германаріха (350-375) готи 
розділились на дві частини, одна з яких, остготи, ще раз поділившись на 
дві групи, осіла в Криму і заснувала свою державу з центром у м. 
Партеніті, тут же й існувала Готська єпархія. Очевидно, що саме в 
Криму готи вперше ознайомились із християнською вірою. “У 260 р., 
зробивши спустошливий набіг на Малу Азію, Галатію й Каппадокію, ці 
нові вороги Римської імперії вивели з собою звідти багатьох грецьких 
полонених, а в числі їх священиків і кліриків, які і повідомили своїм 
переможцям перші поняття про святу віру” [17, 115], – припускає 
Макарій (Булгаков). 

Однак більш повна християнізація готів відбулася в період 
Константина Великого, який здобув блискучу перемогу над ними, за 
словами історика Сократа, не стільки силою зброї, скільки через 
чудесну силу Хреста Животворчого. Близько 323 р. вони охрестились і 
утворили свою єпархію. Ця християнізація була успішною, адже вже 
на І Вселенському Соборі у 325 р. готський єпископ Феофіл поставив 
свій підпис під його постановами як митрополит Готії, або, за іншими 
списками, Феофіл Боспоританський з Готії [3, 61-62]. “Цей підпис 
показує, що резиденція Готської єпархії спершу знаходилася не в 
Криму, де, як побачимо, вона утвердилася згодом, а в країні, що 
простяглася від Дунаю до Дністра і Чорного моря, яка тоді почала було 
називатися Готією – в стародавній Дакії, або нинішній частині Валахії, 
а по перевазі Бессарабії – і ще чіткіше: знаходилася саме біля Босфору, 
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або Чорного моря, отже, безперечно на нинішній землі Руській” [17, 
115], – аналізує митр. Макарій. 

Згодом християнство ще більше поширилося між готами за 
сприяння деяких грецьких місіонерів, які прибули сюди за царювання 
імператора Констанція (337-361): священик Авдій, який заснував у 
Готії навіть чоловічі та жіночі обителі; блаженний Євтихій, з яким, за 
свідченням Василя Великого, ніхто не міг тоді зрівнятися у великій 
справі навернення до Христа варварів; за царювання імператора 
Валента (365-378) Фессалонітський єпископ Асхол, якого за 
апостольську ревність у поширенні віри між готами той же святий 
отець називає окрасою своєї батьківщини – Каппадокії. Мабуть ці святі 
мужі за Промислом Божим мали підготувати готів-християн до нових 
випробувань, які спіткали їх – це гоніння за віру та аріанська єресь. 
Винуватцем першого був готський король Атанарік, який був запеклим 
язичником, а більшою мірою з непримиренної ненависті до римлян, 
релігію яких приймали його піддані. Це гоніння спалахувало в Готії 
тричі – у 370, 371 і 372 рр. 

Поширення між готами аріанства було спричинене політичним 
ходом ще одного готського короля Фрітігерна, який прийняв аріанство 
з метою заручитись військовою підтримкою імператора Валента, 
котрий, у свою чергу, всіляко допомагав аріанській партії у міжусобиці 
проти Атанаріка. На історичну сцену в цей момент сходить 
славнозвісний єпископ Ульфіла (Вульфіла). Родився він близько 311 р. 
За свідченнями Філосторгія (початок V ст.), він не був чистокровним 
готом, а походив від полонених християн, вивезених дунайськими 
готами близько 267 р. під час одного з набігів на Малу Азію, з містечка 
Садоголтини в Каппадокії. Не підлягає сумніву, що його сім’я цілком 
зжилася з новим середовищем, так що Вульфіла, який народився та був 
вихований в країні готів, цілком може вважатися членом готської 
народності. На це вказує і його суто готське ім’я (Wulfila, 
зменшувальне від Wulfs, вовк). “За словами його учня Авксентія, 
єпископа Доростольського, Вульфіла до тринадцятирічного віку був 
лектором при одній з малочисленних християнських церков у землі 
вестготів. Близько 341 р. він брав участь у посольстві, посланим його 
співвітчизниками до імператора Констанція. Під час перебування у 
Константинополі він був вибраний єпископом готів і висвячений 
Євсевієм Нікомідійським навесні 341р.” [3, 64]. З приводу його 
висвяти можна зробити висновок, що спочатку Вульфіла був 
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православним єпископом. Більше того, відомо, що повернувшись на 
батьківщину, Вульфіла активно взявся за проповідь християнства. 
Коли близько 348 р. в країні вестготів розпочалися переслідування 
християн з боку Атанаріха, то Вульфіла став на чолі своїх єдиновірців 
та вивів їх через Дунай до Мізії. Імператор Констанцій прийняв 
переселенців та віддав їм землі біля Нікополя, де ті заснували общину з 
патріархальним устроєм, на чолі якої стояв сам Вульфіла. Однак потім 
зробився напіваріанином, підписавшись в 360 р. на місцевому 
Константинопольському Соборі акаціан під сповіданням, у якому хоча 
названий Спаситель Сином Божим Єдинородним і перше віків 
народженим від Отця, але не єдиносущним Отцю, як сповідували 
нікейські отці. Близько 377 р. під час гунської навали Вульфіла очолив 
посольство від готського короля до імператора Валента з проханням 
про захист і дозвіл на переселення, за що змушений був примкнути до 
партії аріан. 

З іменем єпископа Готського Вульфіла пов’язано переклад 
Священного Писання (окрім книг Царств) на готську мову і створення 
готської абетки. За основу своєї роботи над абеткою він узяв грецьке 
письмо, до якого додав декілька винайдених ним самим літер. З його 
перекладів до сьогодні дійшли Чотириєвангеліє і значна частина 
послань ап. Павла. Готська мова як одна з давньогерманських мов є 
єдиною із мов східногерманського ареалу, яка збереглася досі, хоча 
тільки завдяки писемній фіксації, зокрема, завдяки готському 
перекладу Біблії. Цей переклад започаткував розвиток готської 
писемності та літератури. 

Питання про причетність до аріанства всієї Готської єпархії 
вирішується на користь православного віросповідання за аналізом 
наступних історичних фактів. “Втім, блаж. Феодорит зазначає, що готи 
не зробилися й після цього повними аріанами, тому що, хоча вони 
визнавали Отця більшим від Сина, але аж ніяк не погоджувалися 
сповідувати Сина сотвореним, і що вони не цілком зрадили православ-
ній вірі своїх батьків, оскільки Ульфіла, коли схиляв їх на бік Валента, 
запевнив їх, ніби між православними й аріанами немає ніякої розбіж-
ності в догмах і вся незгода відбулася від порожніх суперечок” [17, 117]. 

З іншого боку, відомо, що св. Іоанн Золотоуст, архієпископ 
Константинопольський (398-404), вжив усіх заходів для навернення 
готів до православ’я. Так, зокрема, з цією метою він дав їм для 
богослужіння окрему церкву в Константинополі, поставляв їм 
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священиків, дияконів і читців із співвітчизників, нерідко відвідував 
сам їхні богослужіння. В той же час він відправляв спеціальних 
місіонерів зі своїми листами у Готію за Дунай. Наслідком такого 
піклування було те, що готи, які не переселилися за Валента в Мізію, 
навернулися врешті до православ’я. Ці останні прийняли навіть від  
св. Іоанна Золотоустого православного єпископа Унілу, а по смерті 
його (404 р.) просили нового єпископа [3, 63]. 

Незабаром після цього (менш ніж через сто років з часу свого 
заснування) Готська єпархія переноситься в Крим та затверджується в 
ньому вже назавжди, до самого кінця свого існування. Митр. Макарій 
пише: “Так і саме ім’я Готії переноситься на цю країну, що 
простягалася, як видно з грамоти 1380 р., вздовж південного морського 
берега від Балаклави до Судака, або Сурожа, значить, у напрямку від 
Херсонеса Таврійського на схід. У дні ж Прокопія частина готів-
християн жила навіть у самого Азовського моря і Керченської протоки 
під ім'ям тетракситів” [17, 119]. Безумовно, не можна сказати, з якого 
саме часу ці готи-тетраксити (кримські готи) почали мати особливого 
єпископа, але в 547 р. згадується вже про смерть їхнього головного 
ієрарха і про те, що вони надсилали чотирьох послів до імператора 
Юстиніана з проханням про призначення нового єпископа. “Імператор 
виконав їхнє прохання, і разом з тим… поставив сильний гарнізон в 
недавно відвойованому у гунів місті Боспорі, а країну Дорі (з готської 
Таврія), населену готами, оточив довгими стінами і баштами в гірських 
перевалах… Ця країна, що називалась Готією, простягалась верст на 
двісті по берегам моря від Балаклави до Судака і далі на схід” [3, 64]. 

Деякий час готи визнавали над собою верховну владу 
Херсонського єпископа, що засвідчує підпис під актами Трулльського 
(П’ято-Шостого) Собору 691-692 рр. Херсонеського єпископа як 
єпископа Херсонесу і Дорі. В цей період Готська єпархія пережила ще 
одне випробування: хозарська навала та іконоборство. Однак і в цей 
період Господь, піклуючись про Церкву Свою, дає нових поборників і 
захисників істинної Церкви. Це Іоанн Готський, уродженець Готії. За 
легендою Іоанн народився в Партеніті, де пізніше він очолить Готську 
імперію. В 754 р., коли Готський єпископ, через бажання догодити 
імператору Константину Копроніму, підписав визначення іконо-
борчого собору в Константинополі і в нагороду за це був призначений 
митрополитом Іраклійським, мешканці Готії на місце відступника 
обрали Іоанна. Іоанн відправився в Єрусалим, де провів три роки, а 
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потім в Грузію, отримавши там бл. 758 р. посвячення в єпископа. 
Потім повернувся на батьківщину. Після смерті імператора-іконоборця 
Лева IV у 780 р. відвідав Константинополь і спілкувався там з імпера-
трицею Іриною про православну віру [3, 65]. У 787 р. в Готії, яка 
перебувала під владою хозарів, спалахнуло народне повстання, 
підтримане світським правителем області. Іоанн був одним з 
ініціаторів повстання і брав у ньому активну участь. Хозарський 
гарнізон був вигнаний із столиці області – Доросу, і повсталі захопили 
гірські проходи в країну. Але хозарський каган згодом знову заволодів 
містом. Іоанн був виданий хозарам. Каган зберіг йому життя і кинув до 
в’язниці в Фуллах. Звідти Іоанн втік в Амастриду, на протилежному 
березі Чорного моря, де й помер бл. 785 р. Тіло єпископа було 
перевезено на батьківщину і поховано в парфенонському монастирі 
святого Георгія, поблизу мису Фіолент, що біля Балаклави. За іншою 
версією, тіло його було перевезено в Партеніт і поховано на горі 
Аюдаг, в храмі свв. апп. Петра і Павла. Цей храм, за легендою, було 
зведено за ініціативою самого Іоанна. Церква долучила Іоанна до 
святих, день його пам’яті – 26 червня. 

Існують відомості про Готського єпископа Микиту, замість якого 
за його дорученням на VІІ Вселенському (ІІ Нікейському) Соборі 
787 р. підписувався під актами чернець Кирило. “До честі цих готів-
тетраксітів слід відзначити, що вони не тільки постійно були 
православними, але й відрізнялися щирою і щиросердно вірою і 
благочестям, як свідчить про них Прокопій” [17, 120]. З наступників 
Готського єпископа Микити відомі нечисленні імена: архієпископ 
Константин, який був присутнім на патріарших соборах в 1147 і 
1156 рр.; Арсеній (1292 р.); митрополит Феодосій, який в 1384 р. 
згодився на грамоту патріарха Ніла про передачу парафії Кінсануса до 
єпархії Херсонеської, та ін. Як бачимо, у VIII ст. була створена на базі 
Готської єпархії у Криму Готська митрополія (Готфська митрополія), 
яка до 1786 р. була складовою частиною Вселенського (Константино-
польського) патріархату. В цю митрополію входили єпархії, що 
знаходились на території Хозарського каганату. Згодом, коли напруга 
між каганатом і Візантією зросла, хозари почали більш агресивно 
ставитись до християн. Після приходу в Крим татар місцеве право-
славне населення стало почуватися більш вільно, Готська митрополія 
розвивалась, але продовжувала існувати в межах Кримського 
півострова. 1475 р. – після завоювання Криму турками-османами біль-
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шість православних єпархій на півострові були об’єднані в єдину 
Готську митрополію Константинопольського патріархату. Центр 
митрополії в той час знаходився в монастирі Панагії (Свято-Успенський 
монастир) під Бахчисараєм. До неї також було приєднано Херсонеську 
єпархію. У XVII ст. до Готської митрополії приєднано Кафську єпархію. 
1678 р. була утворена Готська і Кафська митрополія, яка перебувала у 
складі Константинопольського патріархату. 1786 року – після смерті 
останнього митрополита Готфського і Кафського Ігнатія влада 
Російської імперії розформувала митрополію (в неканонічний спосіб), а 
її парафії було передано у підпорядкування Катеринославської єпархії 
РПЦ. Остаточно Готсько-Кафська митрополія була ліквідована російсь-
ким урядом 1788 р. 

Також варто звернути увагу на питання про можливу 
приналежність слов’янського населення Криму до цієї церковної 
округи. Необхідно зазначити, що ми зовсім не згодні визнати готів, які 
проживали в Крим,у за плем’я слов’янське, як хочуть деякі з вчених. З 
давніх істориків і візантійський Прокопій, і готський Іорнанд, які дуже 
добре знали і готів, і слов’ян, постійно розрізняють ці два народи. 
Разом з тим, відкидаючи «слов’янство» готів, ми не думаємо тим 
відкидати, що до складу єпархії Готської, особливо коли перебувала 
вона між Дунаєм і Дністром біля Чорного моря, входили і деякі 
слов’яни. Навпаки, це підтверджується наступними фактами: по-
перше, тут древніми мешканцями ще до пришестя готів були слов’яни; 
по-друге, ґрунтуючись на свідченні готського історика Іорнанда, що 
готи дійсно підкорили тут своїй владі серед інших народів усіх венедів, 
або слов’ян. Не можна також не зазначити те, що в самому перекладі 
Біблії Вульфіли є багато слів слов’янських, а в перекладі Святого 
Письма Кирила так само є багато готських слів, що пояснюється 
найтіснішим і довготривалим спілкуванням слов’ян з готами. Отже, 
немає нічого неймовірного, якщо і деякі слов'яни могли бути 
християнами і входити до складу Готської єпархії. 

Ще одним церковним осередком в Криму в цей період була 
Сурозька, або Сугдайська єпархія. Невідомо, коли точно була 
заснована ця єпархія, однак можна припустити, що вже наприкінці І ст. 
жителі цієї області більш-менш були просвічені християнством, адже 
первинна історія цих земель була пов’язана з історією Херсонеської та 
Готської єпархій. “Відомо, нарешті, що не тільки в статуті Лева 
Премудрого єпархія Сугдайська вважалася в числі архієпископій, але і 
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у VIII ст. св. Стефан сповідник носив ім’я архієпископа Сурозького, як 
видно з житія його, існуючого на слов’янській мові в багатьох древніх 
списках, з яких скорочено воно і для друкованої нашої Четьї-Мінеї” 
[17, 121]. Збереглись також відомості про трьох єпископів Сурозької 
єпархії, що містяться у житії св. Стефана. Перший – згаданий без імені 
лише у зв’язку із проханням до Константинопольського патріарха 
Германа (715-730) про призначення нового єпископа; другий – св. Сте-
фан, який походив з Каппадокії, відзначився в роки іконоборчого 
протистояння як ревнитель православної віри; третій – Філарет, який 
був поставлений на Сурозьку кафедру самим св. Стефаном, котрий 
передбачив свою смерть. Щось певне важко сказати і про територію 
цієї єпархії. Очевидно, що вона охоплювала кільканадцять поселень 
Сурозької округи. 

Дуже мізерні відомості про Фулльську єпархію в Криму з 
центром у м. Філлі. Певну інформацію знаходимо у житії св. Іоанна 
Готського (VIII ст.), єпархія якого включала округ Філли. У IX ст. 
св. Кирило боровся із марновірством місцевих жителів, про що згадує 
його житіє [13]. Історики припускають, що ця єпархія може бути 
заснована у ІV ст., “… коли приходили до Криму з Єрусалиму 
проповідники віри і коли християнство, ставши панівним в Римській 
імперії, з особливою силою почало проникати в усі навколишні 
країни” [17, 123]. А в VII або VIII ст. Фулльська єпархія була піднесена 
на ступінь архієпископії, згодом її приєднали до Сурозької єпархії під 
омофор єдиного архієрея. 

Стільки ж відомостей залишилось і про Боспорську єпархію, що 
мала свою резиденцію в стародавній знаменитій столиці царства 
Боспорського – Пантикапеї, або Боспорі (суч. Керч). Початок 
церковного життя в цій окрузі слід датувати поч. ІV ст., адже на 
І Вселенському Соборі був уже згаданий її єпископ, який підписався: 
Домн Боспорський. В актах наступних соборних постанов ми також 
знаходимо підписи боспорських владик: “… один єпископ з Боспору 
згадується Созоменом… за велінням імператора Констанція повинні 
були в 344 р. з кожного народу з’явитися на собор в Нікомідію; цей 
єпископ, прибувши сюди раніше за інших, загинув під час інциденту в 
Нікомідії внаслідок страшного землетрусу. Інший, на ім'я Евдокса, був 
присутній на трьох помісних Соборах… Третій, Іван, в 519 р. 
підписався під постановами Константинопольського Собору… 
Нарешті, ім'я четвертого єпископа Боспорського, Андрія, згадується в 
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підписах Сьомого Вселенського Собору (в 787 р.), де читаємо: «Давид, 
смиренно диякон найсвятішої Церкви Боспорської, замість Андрія, 
Високоповажного єпископа свого, підписався” [17, 123-124]. 

Насамкінець з’ясуємо етнічний склад населення цих церковних 
округ. Зрозуміло, що поширення християнства супроводжувалось 
переселенням сюди греків. З половини ІІІ ст. тут володарювали 
сармати, що управляли Боспорським царством до 344 або 376 р.; з 
наступного століття тут утвердилися гуни (з 434 р.) і, за словами 
Прокопія, наповнювали весь простір від Боспору до Херсонеса. Так 
тривало до 669 р., коли над цими племенами, так само як над усією 
східною частиною Криму до самої Готської області Дорі, поширили 
владу свою хозари. Втім, навіть і кочові народи, що з’явились тут теж 
християнізувалися. Про що достовірно відомо, наприклад, гунський 
цар Горді уклав в 529 р. союз з імператором Юстиніаном, прийнявши 
хрещення в Константинополі; володар утрігурів (одне з гунських 
племен) Орган теж охрестився у візантійській столиці, отримавши сан 
патриція. 

Таким чином, розглянутий матеріал засвідчує точні шляхи 
проникнення християнства у Північному Причорномор’ї та Криму ще 
наприкінці І ст. Через існування тут грецьких колоній та каторг перші 
християни-мученики теж були ревними сівачами віри серед місцевих 
жителів, що засвідчено і мученицькими актами, і житієм святих, і 
даними археологічних знахідок. Це заклало надійний ґрунт для 
утвердження християнства у наступні віки. З особливою силою воно 
поширилось тут на поч. ІV ст., після Медіоланського едикту 313 р. 
Фактично початок церковного життя і формування церковних центрів 
на прикладі розглянутих Скіфської, Херсонеської, Готської, Сурозької, 
Фулльської та Боспорської єпархій ми ведемо саме з цього часу. 
Активна участь ієрархів цих єпархій на засіданнях Вселенських і 
Помісних соборів у IV-VIII ст. свідчить про їхній особливий авторитет 
у християнському світі та про чітку церковну згуртованість цих округ. 
Щодо подальшого поширення християнської віри по всій території 
Руси-України, то можна стверджувати, що саме активне церковне 
життя в цьому регіоні стало мостом, який логічно пов’язав факт 
апостольської проповіді у І ст. з офіційним хрещенням Київської Русі 
наприкінці Х ст. 
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АКАДЕМІЧНЕ ДУШПАСТИРСТВО В УКРАЇНІ: 
 МОЖЛИВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І ЦЕРКВИ 

 
Стаття присвячена діяльності православного пастиря в освітніх 

навчальних закладх України. Висвітлюються проблеми, які постають перед 
пастирем,  та можливі шляхи вирішення. 

Ключові слова: пастир, православний священнослужитель, 
академічне душпастирство. 

 
Серед різностороннього служіння священика виділяється так 

зване “академічне” душпастирство. Слово “академічне” вказує на те, 
що священик у своїй діяльності орієнтуватиметься на людей науки, на 
освітньо-наукове середовище і в будь-якому випадку матиме справу із 
молодими людьми. 

Діяльність пастиря в освітніх навчальних закладах передбачає 
викладання предметів духовно-морального спрямування в загально-
освітній школі і богослів’я у вищій школі, функціонування духовних 
навчальних закладів, створення недільних шкіл і т. д. 

Продовжуючи наші дослідження у царині позабогослужбової 
діяльності православного пастиря в умовах сучасності [15; 16; 17; 18], 
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ставимо за мету висвітлення співпраці Церкви та освітніх навчальних 
закладів в Україні на сучасному етапі. 

В основі православного погляду на освіту й виховання 
знаходяться фундаментальні положення християнської антропології. 
Християнство розглядає людину не як випадковий біологічний 
продукт еволюції або “соціальну тварину”. Людина – це унікальне 
духовно-тілесне творіння Боже, створене за Його образом і подобою і 
призначене для спілкування з Ним (Бут. 1: 27) [7, с. 12]. 

Процесом освіти і виховання є процес передачі традиції 
світогляду, етики і способу життя. З православної точки зору, зв’язок 
традиції і виховання є фундаментальним. Без традиції не існує 
виховання, і навпаки. Традиція не означає, що в рамках її передачі не 
виникає питань, навпаки: вона відкрита для них, і саме це запитання є 
найбільш плідним. Тому для розвитку християнської освітньої системи 
необхідне безперестанне осмислення традиції в змінних реаліях 
сучасного світу, додання їй динамізму, її адекватна артикуляція, 
наявність чітко сформульованих відповідей на питання сучасності, 
відмова від ізоляціонізму і відходу в гетто, активну присутність в 
суспільстві, зокрема шляхом реалізації соціальної відповідальності і 
свідчення справами. Істинне християнське виховання робить людину 
здібною до самостійного і відповідального життя. 

В Україні релігійна освіта і виховання зазвичай здійснюється 
у сім’ї, в недільних школах при парафіях, у духовних навчальних 
закладах та в рамках курсів, що висловлюють знання про релігію, 
пропонованих у вищих державних і приватних навчальних закладах. 
Згідно з Законом “Про свободу совісті та релігійні організації”, 
“громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та здобувати 
релігійну освіту індивідуально або разом з іншими, вільно обираючи 
мову навчання [3]. Завдяки цьому в державі була створена окрема 
система релігійної освіти, що складається з недільних церковних шкіл і 
духовних навчальних закладів. “Релігійні організації мають право, 
згідно зі своїми внутрішніми актами, створювати для релігійної освіти 
дітей і дорослих навчальні заклади і групи, а також проводити 
навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, які 
їм належать або надаються в користування” [3]. Крім того, тільки 
релігійні управління і центри мають право створювати духовні 
навчальні заклади для підготовки священнослужителів і служителів 
інших необхідних їм релігійних спеціальностей, завдяки чому вже на 
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початок 2012 р. в Україні різні релігійні організації мали близько 12 
762 недільних шкіл і 200 духовних навчальних закладів. Духовні 
навчальні заклади реорганізуються або ліквідуються за рішенням 
засновників. Право створювати духовні навчальні заклади, релігійні 
управління і центри отримують, тільки передбачивши його в своїх 
зареєстрованих статутах. Крім того, самі духовні навчальні заклади 
діють на основі своїх зареєстрованих статутів. Реєстрація статутів 
духовних навчальних закладів проводиться в державному органі 
України у справах релігій за процедурою, передбаченою для 
релігійних управлінь і центрів [68]. Тому, з одного боку, їх створення і 
функціонування дуже спрощене і проходить без ліцензування і 
контролю з боку Міністерства освіти і науки, але з іншого – стало 
практично неможливим отримання ними державної акредитації і, отже, 
державного визнання їх випускників. Студенти і учні, які вчаться в 
духовних навчальних закладах, користуються низкою пільг, як і 
студенти та учні державних навчальних закладів: на відстрочення в 
проходженні військової служби; з оподаткування; на включення часу 
навчання в трудовий стаж (до 2004 р.). 

Однак стосовно студентів і викладачів духовних навчальних 
закладів проводиться дискримінація в порівнянні з їх колегами з 
державних і приватних акредитованих вузів: на них не розповсюд-
жуються передбачені Законом соціальні пільги і гарантії (пільговий 
проїзд студентів, надання відпустки у зв’язку із заочним і вечірнім 
навчанням, тривала відпустка для викладачів, нарахування їм педаго-
гічного стажу і т. п.). Крім того, функціонування системи духовної 
освіти поза сферою компетенції Міністерства освіти і науки України 
(МОН) робить документи про закінчення духовних навчальних 
закладів документами не державного, а церковного зразка. Якщо їхні 
випускники діють тільки на церковному терені, то це не має істотного 
значення, але якщо вони бажають продовжити свою наукову діяльність 
в Україні, це для них неможливо – з погляду держави, випускник 
духовної академії не має вищої освіти. 

Водночас їхній диплом магістра богослів’я визнаватиметься 
більшістю країн Європи. Нині це питання стало дуже актуальним, у 
зв’язку з процесом впровадження в загальноосвітніх навчальних 
закладах викладання основ християнської етики та інших аналогічних 
навчальних курсів духовно-морального напряму постало питання про їх 
вчителів. Разом з тим випускники духовних навчальних закладів постав-
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лені поза цим процесом, зважаючи на те, що у них, з погляду держави, 
офіційно відсутній не тільки педагогічна, але й інша вища освіта. 

Формальною перешкодою на шляху державної акредитації в 
Україні духовних навчальних закладів, а, отже, і державного визнання 
їхніх дипломів виступає насамперед законодавча відсутність 
можливості державного ліцензування і, відповідно, акредитації їхньої 
діяльності, обумовлене тим, що духовні навчальні заклади створюються 
згідно з Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації” 
як один з видів релігійних організацій, а не згідно з Законом України 
“Про освіту” як власне навчальні заклади. Цим в законодавстві 
виключена сама можливість для духовних навчальних закладів 
звертатися в МОН за ліцензією або акредитацією. 

Виходом з тупикової ситуації стало поступове зближення 
державної і духовної освіти. Спочатку 18 квітня 2000 р. був 
підписаний Меморандум “Про співпрацю Міністерства освіти і науки 
України, Державного комітету України у справах релігій і 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій”, в якому серед 
іншого була звернена увага на здійснення необхідних заходів щодо 
включення в “Перелік напрямів і спеціальностей”, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, 
спеціальності “Теологія” [4]. На виконання положень Меморандуму 
наказом Міністерства освіти і науки України №280/2002 “Про 
внесення змін і доповнень до переліку напрямів і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” до вказаного 
вище Переліку було внесено зміну: у напрям 0301 “Філософія” було 
введено спеціальність “Богослів’я (Теологія)” (п. 1). У зв’язку з тим, 
що цей Наказ МОН не пройшов реєстрацію в Мінюсті, його зміст був 
продубльований в п. 4. Наказу Міністерства освіти і науки України 
№363 від 16 червня 2005 р. “Про внесення змін і доповнень до 
переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями”, який зареєстрований в Мінюсті і нині діє. 
Тобто пройшла державну акредитацію спеціальність “Богослів’я”, і 
з’явилася можливість видавати дипломи бакалаврів, фахівців і 
магістрів державного зразка з такою спеціальністю. 

На цій підставі відкриті теологічні факультети в деяких 
університетах – Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
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Федьковича, Прикарпатському національному університеті імені 
Василя Стефаника та деяких інших. 2 березня 2006 р. Державною 
акредитаційною комісією Українському католицькому університету 
(УКУ) була надана ліцензія на підготовку бакалаврів богослів’я, а 21 
квітня – на підготовку фахівців і магістрів богослів’я. Тобто духовний 
навчальний заклад пройшов державну акредитацію. Тоді ж згадана 
Комісія ухвалила рішення про акредитацію в порядку експерименту 
програми підготовки бакалаврів богослів’я УКУ, внаслідок чого 
7 липня 2006 р. вперше в історії України 104 випускники богословсь-
кої програми УКУ отримали дипломи бакалавра богослів’я державного 
зразка. Важливим є те, що це відкриває можливості державної 
акредитації і перед іншими богословськими навчальними закладами і 
програмами. Тепер перед навчальними закладами стоїть питання 
ліцензування й акредитації, а перед випускниками попередніх років – 
нострифікації отриманих до цього дипломів [13]. 

Одночасно на виконання Указу Президента України від 
21 березня 2002 р. “Про невідкладні заходи щодо подолання 
негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР по 
відношенню до релігії і відновлення порушених прав Церков і 
релігійних організацій”, яким передбачалося розробити Міністерством 
освіти і науки України пропозиції щодо впровадження духовно-
моральних цінностей в навчально-виховний процес і подати їх в 
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України (п. 2), 
було вирішено запровадити предмет “Основи християнської етики” 
(або “Релігійна етика”) в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Згідно з затвердженими МОН України Типовими навчаль-
ними планами для 12-річної школи і відповідними листами МОН, 
передбачено вивчення в 5-6-их класах загальноосвітніх навчальних 
закладів, починаючи з 1 вересня 2005 р., за вибором батьків учнів 
предмету “Етика” або /і предметів духовно-морального напряму в 
обсязі годин, передбачених для вивчення в 5-6-их класах предмету 
“Етика”. Передбачено з 2006 навчального року в 5-6 класах вивчати 
такі курси: “Етика”, “Основи релігійної етики”, “Основи християнської 
етики”. В рамках вивчення цих предметів вибір одного з них 
здійснюється на підставі письмових заяв батьків або осіб, які їх 
замінюють, з урахуванням думки учнів [14, с. 300]. 

Згідно з рішенням МОН “Про концептуальні засади вивчення в 
загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального 
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спрямування” курс “Основи релігійної етики” є дисципліною освітньо-
виховного, світоглядного і релігійно-культурного напряму, яка базуєть-
ся на моральних основах світових релігій, шикується як фундамент 
життєвих цінностей сучасної людини і прямує на формування 
толерантності, здібності до співжиття і взаємодії молодого покоління в 
полікультурному і поліконфесійному середовищі, пошани до свободи 
совісті і особистих релігійних переконань. А “Основи християнської 
етики” направлені на впровадження в систему освіти традиційних для 
України християнських цінностей: істини, благочестя, добра, любові, 
краси, гідності, обов’язку, совісті, честі. Цей курс не пов’язаний з 
релігійними обрядами; матеріалом вивчення в курсі служить краще 
надбання християнської культури і філософії України і світу [11, с. 11]. 

Однак представники релігійних організацій виступили проти 
такої підміни понять. Не тільки релігійні організації, але й деякі 
громадські та правозахисні організації (наприклад, Харківська 
правозахисна група, Українська Асоціація релігійних свобод) публічно 
висловили у 2005 р. переконання, що відсутність права виховувати 
дітей в релігійному дусі взагалі та в конфесійних релігійних школах 
зокрема є порушенням релігійних прав батьків. Більше того, цими ж 
організаціями було зроблено конкретні кроки, щоб привернути увагу 
громадськості та зрушити з місця вирішення проблеми. 

В Україні масштабність дискусій навколо цієї проблеми 
зумовлена декількома чинниками: По-перше, українське суспільство в 
період демократичних трансформацій не уникло негативних явищ, 
пов’язаних з девальвацією індивідуальної, родинної та суспільної моралі, 
що базується на загальнолюдських цінностях. Такі моральні цінності, як 
справедливість, взаємоповага, чесність, солідарність, порядність, гідність 
часто  поступаються місцем антигуманній за своєю суттю масовій 
культурі. За таких умов релігійні інституції прагнуть виступити в якості 
кореляторів ситуації, покликаючись на те, що саме вони є носіями 
духовності, до якої готові долучити українців через систему освіти.  

По-друге, Церква упродовж усієї історії їхнього існування 
завжди займалися педагогічною діяльністю. Свято-Успенські Києво-
Печерська і Почаївська Лаври, Видубицький монастир, Львівське та 
Київське православні братства (від моменту заснування) вирізнялися 
не тільки своєю релігійною діяльністю, але й були значимими 
культурними, освітніми осередками, носіями інтелектуального 
потенціалу. За її ініціативи засновувалися і функціонували відомі у 
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всій тогочасній Європі школи, колегії, академії (Острозька Академія, 
Києво-Могилянська Академія). Тому, спираючись на історичну 
традицію, Церква і на початку третього тисячоліття бажає розгорнути 
повномасштабну освітньо-виховну роботу [див. 12, с. 175-177].  

По-третє, європейський вибір України ставить перед нею цілу 
низку конкретних вимог. Одна з них – утвердження принципу 
світоглядного плюралізму. Фактично йдеться про реалізацію на 
практиці вимог відкритого суспільства. У демократичному суспільстві 
конфесії подібно до інших суб’єктів громадянського суспільства мають 
право долучатися до розбудови освітньої системи з метою виховання 
духовно зрілого покоління [10].  

Важко зрозуміти, чому навчальні курси духовно-морального 
спрямування не є безпосереднім навчанням релігії або атеїзму, не 
включають релігійні обряди (зокрема, проведення колективної молитви), 
не мають на меті залучення до певної конфесії, не нав’язують учням 
релігійних або атеїстичних переконань, а служать фундаментом для 
усвідомленого вибору дитиною духовних і моральних норм, якщо 
передбачено викладання предмету “Основи християнської етики”, в назві 
якого вже є вказівка на напрям цього курсу на певну релігію. 

Право викладати ці курси мають лише педагоги, які пройшли 
відповідну перепідготовку. Цим повинен займатися інститут 
післядипломної освіти, проте він не встигає задовольнити попит. 
Вимоги до викладачів курсів християнської і релігійної етики досить 
високі. Окрім базової гуманітарної освіти і загальної ерудиції, їм 
необхідно мати високі моральні якості. Зараз священнослужителі до 
викладання цих курсів в школах не допускаються. На нинішньому 
етапі пропонується ввести підготовку фахівців на дистанційній основі, 
а школярам – спілкуватися зі священиками в храмах. Що ж до інших 
держав, то статус учителя релігії у них різний. У деяких країнах таких 
викладачів готують в державних ВНЗ так само, як і викладачів інших 
предметів. У багатьох країнах немає заперечень щодо викладання 
релігійних дисциплін духовними особами [8, с. 32-36]. 

Важливо відзначити, що релігійне навчання є одним з 
фундаментальних принципів релігійної свободи. Так, право на 
навчання релігії в європейських країнах включає право на створення 
приватних шкіл, підконтрольних тій або іншій Церкві, і право на 
навчання релігії в публічних школах [8, с. 34]. В Україні тільки 
формується система релігієзнавчої освіти. У державних навчальних 
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закладах викладається курс релігієзнавство, а в духовних навчальних 
закладах і недільних школах при релігійних громадах читається Закон 
Божий і богослів’я [9, с. 43]. 

Як переконує викладене вище, політиці української держави 
на ниві взаємодії духовної і світської освіти не вистачає гнучкості, 
притаманної західним демократичним суспільствам, адже традиції 
провідних  цивілізованих країн засвідчують, що викладання основ 
християнського світогляду в системі світської освіти цілком можливе. 
Також потрібно сказати, що принцип світськості держави не означає 
обов’язкового верховенства атеїзму і відвертої антиклерикальної 
спрямованості освіти. З іншого боку, викладання основ християнської 
етики не є вторгненням Церкви в справу освіти, але відновленням 
рівноваги у справі освіти та виховання. І “якщо йдеться про права 
людини, то чому мають право ті, хто відкидає Бога, і не мають права на 
вивчення християнської моралі ті, хто визнає Бога. Всі ж бо повинні 
мати рівні права” [6, с. 622]. 

Зі свого боку “Церква з повагою ставиться до світської освіти. 
Враховуючи багатовікову традицію, вона готова й надалі співпрацювати 
із світською школою, за умови збереження людської свободи. 
Неприпустимим є свідоме нав’язування учням антирелігійних і 
антихристиянських поглядів, утвердження монополії матеріалістичного 
світосприйняття” [2, с. 20]. Таким чином Церква бажає, щоб освіта в 
Україні носила характер духовності. Про це заявив Святійший Патріарх 
Філарет, виступаючи на Міжнародному конгресі “Українська освіта у 
світовому просторі”: “Освіта належить до категорії духовності. Не може 
бути освіти без духовності. І освіта – це не тільки збагачення людини 
знаннями, а й формування її серця. Бо ми в житті зустрічаємось з 
людьми, які володіють великими знаннями, але інколи мають жорстоке 
серце. І від цієї дисгармонії страждають і самі ці люди, і суспільство. 
Тому, коли ми говоримо про освіту, потрібно говорити і про духовність. 
А духовності без віри, без Бога не може бути” [5, с. 225]. 

Але якщо загальноосвітня школа турбується лише про 
духовний розвиток, то вона не потрібна. Ця мета прекрасно підходить 
для недільних шкіл. Звідси, мета школи повинна відображати її 
функцію – навчати дітей, та і її бажане призначення – прославляти 
Бога [19, с. 265-266]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо сказати, що діяльність 
пастиря в освітніх навчальних закладах України на сучасному етапі 
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обмежена, або взагалі неможлива. Пастир у своїй діяльності 
відгороджений лише працею в недільних школах, які органічно служать 
доброю основою до вступу у духовні навчальні заклади. Саме в недільних 
школах “відбуватиметься процес виховання любові до Бога і людей, 
благоговіння перед Церквою та її таїнствами. Недільна школа покликана 
спонукати людину до усвідомленого церковного життя в тому служінні, 
до якого людина покликана, до чого має дар від Бога (лікар, вчитель, 
керівник, вихователь, священик, монах і т. д.) (1 Кор. 7: 20). Плодами 
діяльності такої школи є отримання православного світогляду й 
уцерковлення, тобто свідоме входження в життя Церкви, регулярна 
участь в її таїнствах і передусім у святій Євхаристії” [18, с. 314]. 

Отже, служіння пастиря в навчальних закладах сьогодні 
залишається відкритим і складним через низку не вирішених проблем 
у законодавстві України. Офіційним засобом впливу на дітей та молодь 
залишаються для пастиря недільні школи та інші духовні заклади 
Церкви. Сучасне життя потребує від священика високої підготовки, 
зокрема освоєння педагогічних методик, знання вікової психології, 
щирої любові до дітей та готовності свідчити про Христа не тільки в 
слові, але й в житті. Все це разом допоможе виховати достойного 
громадянина держави і справжнього члена Христової Церкви. 
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магістр богослів’я і філософії 
 

НОВІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНІ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ 30-х рр. ХХ ст. В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ 
МІСІОНЕРСТВА З ЧАСУ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ 

 
Сучасний духовний розвиток, культурно-освітній поступ 

України неможливі без активної участі в ньому православних кліриків, 
котрі з часу Хрещення Русі уже продемонстрували високий рівень 
громадянської свідомості, відповідальності перед суспільством. 
Окремий внесок у ці здобутки зробили священнослужителі Волині у 
другій половині 30-х рр., незважаючи на корективи польської 
церковної політики. Оцінка їхньої діяльності знайшла фрагментарне 
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висвітлення у дослідженнях І. Власовського [1], Ю. Мулика-Луцика 
[2], Т. Міненка [3], І. Скакальської [4]. Однак більш точне визначення 
внеску духовенства в культурно-освітнє життя краю другої половини 
30-х рр. важливе для характеристики історичного періоду й з точки 
зору використання досвіду.      

У 1935-1939 рр. священнослужителі Волині реалізовували 
традиційні та нові вектори просвітницької роботи серед пастви. До нових 
зараховуємо участь у роботі Братства православних богословів у Польщі. 
Братство засновано 24 березня 1934 р. і об’єднувало почесних членів 
правлячого та вікарних єпископів Волинської єпархії [5, 2-3]. Дійсними 
членами Братства рахувались митрофорний протоієрей М. Борецький,  
о. Ф. Боришкевич, о. В. Бухало, архімандрит Митрофан (Гутовський),  
о. Д. Сайкович, о. В. Лопухович, о. Г. Лотоцький, о. І. Матюха та інші 
випускники православного богословського відділу Варшавського 
університету. Для Волині, де не функціонував жоден вищий навчальний 
заклад, така громадська інституція не лише підвищувала інтелектуальний 
рівень православного духовенства, створювала креативне середовище, 
але й спонукала членів братства віддавати знання вірним за 
посередництвом проповідей, індивідуальних бесід, публікацій у пресі. 
Зростання кількості кліриків із вищою богословською освітою 
безпосередньо впливало на стан й ефективність просвітницької роботи.   

Окрім просвітницької, духовенство практикувало й просвіт-
ницько-благодійну роботу. Цей напрям втілювався в низці добро чин-
них акцій. Братія Яблочинського монастиря у другій половині 30-х рр. 
продовжувала традицію благодійництва. З дозволу першоієрарха 
Православної автокефальної церкви в Польщі митрополита Діонісія 
(Валединського) з літа 1934 р. у стінах монастиря відкрито дитячу 
літню колонію для найбідніших малолітніх мешканців Варшави. На 
оздоровлення протягом одного літнього місяця прибуло 10 хлопчиків і 
23 дівчинки [6, 304]. Перебування в літньому таборі поряд із відпо-
чинком містило заняття з вивчення Святого Письма, катехизації дітей.   

Організація допомоги соціально вразливим верствам населення 
в дусі євангельської підтримки мала місце у повітовому Рівному. 
Щороку на Різдвяні свята духовенство спільно з громадськими 
активістами за підтримки органів місцевого самоуправління 
організовувало допомогу бідним. У січні 1935 р. Рівненська міська 
управа виділила місцевій організації Товариства імені Петра Могили 
частину коштів для проведення доброчинно-просвітницької акції.  
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50 злотих від міської управи спільно з громадським коштами 
витрачено на святкову допомогу найбіднішим. Окремо звертало увагу 
духовенство і вірні на незаможних дітей міста. Для них встановлено 
новорічну ялинку й організовано святкування [7, 3].  

Поряд із індивідуальними й груповими просвітницькими 
ініціативами православних кліриків у січні 1935 р. Волинське 
єпархіальне зібрання духовенства і мирян  схвалило пропозицію 
Волинської духовної консисторії про видання власного єпархіального 
органу. Окремо зазначено, що зібрання вважає доцільним, щоб кошти з 
місіонерського фонду використовувались для видання літератури, 
необхідної в місіонерсько-проповідницькій і законовчительській 
роботі духовенства. Передбачалося, що буде фінансовано друк 
популярних видань: листів, брошур, пам’яток для народу [8, 53]. Такі 
рішення надавали нормативну й фінансову підтримку культурно-
просвітницьким проектам духовенства.  

Паралельно з іншими напрямами культурно-просвітницької 
роботи волинські клірики дбали про ефективність традиційної форми 
виховання шкільної молоді – законовчительство. Цьому питанню 
присвячено окреме засідання Волинського єпархіального зібрання 
1935 р. Через відсутність оптимальної програми для шкільного курсу 
Закону Божого уроки були малоефективними й не могли привернути 
уваги дітей. Після обговорення делегати церковного з’їзду вирішили 
розробити курси, пристосовані до вимог часу. Було враховано 
необхідність викладати курс українською мовою. Для цього доручено 
фахівцям написати нові підручники, надрукувати їх і зробити 
доступними для населення й законовчителів.  

Демократизація церковного управління на Волині безпосередньо 
вплинула й на діяльність вже існуючих церковно-громадських 
інституцій. Зокрема, Богословська секція при Товаристві імені 
митрополита Петра Могили демонструвала активність. Під час 
загальних зборів секції 7 лютого 1935 р. внесено пропозицію видавати 
українські листівки у національно-історичних кольорах [9, 1]. Професор 
В. Федоренко запропонував створити при інституції бібліотеку. 
Наголосимо, що Богословська секція об’єднала у своїх лавах найкращих 
представників волинського духовенства й активу мирян. Такі ініціативи 
доповнювали кроки кліриків і сукупно могли дати вагомий результат. 

Ситуативно ініціатива культурно-просвітницької роботи 
духовенства належала єпархіальній владі. У квітні 1935 р. Волинська 
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духовна консисторія вкотре нагадувала парафіяльним клірикам про 
необхідність протипожежної пропаганди і страхування. Наближалося 
літо, і церковна влада звертала увагу кліриків на актуальність заходів із 
запобігання пожежам. ВДК наказувала священикам амвонів під час 
проповідей роз’яснити населенню про небезпеку і трагічні наслідки 
підпалів [10, 108]. Другою складовою протипожежних заходів 
консисторія вважала страхування майна. Також активне духовенство 
виступало проти вживання волинським селянством алкоголю і 
тютюну. Отець С. Гаюк у статті «Будемо ширити тверезість», яка 
побачила світ 15 червня 1935 р. у журналі «Церква і нарід», закликав 
колег-священиків боротись із цим гріхом [11, 194]. Єпархіальний 
часопис надходив в усі парафіяльні бібліотеки Волині й був 
ефективним інструментом впливу на свідомість громадян. 

З метою використання найкращих зразків досвіду братських 
православних церков в освітній та доброчинній сферах офіціоз 
Варшавської митрополії журнал «Воскресное чтение» публікував 
інформацію з їхнього життя. В Олександрійській церкві у середині  
30-х рр., незважаючи на незначну кількість релігійних громад, 
виходили друком три журнали, видавали брошури і релігійно-моральні 
листки для вірних. Окремо церковна влада дбала про розвиток 
паломництва й забезпечення прочан житлом і харчуванням. Так, для 
незаможних паломників при патріархії функціонував притулок, діяли 
православні благодійні установи та організації [12, 180]. Інформацію 
про це, як своєрідний дороговказ для православного духовенства 
Польщі,  опублікувало «Воскресное чтение».  

Після змін у керівництві Волинською єпархією також 
активізувала роботу Луцька комісія перекладу Святого Письма і 
богослужбових книг, котра наприкінці липня 1935 р. провела  
8 інтенсивних засідань. Під час них переглянуто і звірено переклади 
чину хрещення, миропомазання, похорону, вінчання, сповіді і причастя 
[13, 363]. У такий спосіб відкрито шлях виданню богослужбових чинів 
українською мовою і глибшій християнізації волинського право-
славного населення. Зростання національної свідомості волинян 
вимагало україномовної богослужбової й богословської літератури. 
Отже, відповіддю на потреби парафіян стала перекладацька робота 
волинських кліриків і церковно-громадських діячів.   

Окрім освітніх ініціатив, спрямованих на традиційний, право-
славний, сегмент суспільства, клірики реагували на загальнодержавні 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 49 - 

 

запити. Так, проблему розвитку народних шкіл у Волинському 
воєводстві польська влада намагалась вирішити також з допомогою 
громадської ініціативи. Волинський воєводський комітет Тижня 
народної школи з метою привернення уваги суспільства до стану 
освітніх закладів краю запланував провести збір коштів для Товариства 
підтримки будови народних шкіл упродовж 2-9 жовтня 1935 р. Оскільки 
понад дві третини населення воєводства становили православні, влада 
звернулася за підтримкою до Волинської духовної консисторії. З 
благословення архієпископа Олексія (Громадського) в журналі «Церква 
і нарід» було опубліковано відозву воєводського комітету товариства 
[14, 436-437]. Консисторія також закликала священиків єпархії «як 
особистою діяльністю й прикладом, так і закликом до вірних, прийняти 
найширшу участь в організації Тижня народньої школи» [15, 436]. І хоча 
на Волині у середині 30-х рр. не було жодної державної української 
школи, духовенство не могло проігнорувати це. 

У низці випадків індивідуальна ініціатива кліриків у 
громадській діяльності була прикладом для інших. Священик  
М. Лащук у с. Чесніки Грубешівського повіту у середині 30-х рр. 
завдяки авторитету й активній громадянській позиції головував у 
наглядовій раді місцевої української кооперативи «Промінь» [16, 47]. 
Крім цього, священик, за інформацією повітового староства, 
використовував викладання Закону Божого для того, щоб навчити 
місцевих дітей читати і писати українською, а не для релігії. Окрім 
цього, священик як урядовець цивільного стану давав новонародженим 
українські імена, чим також сприяв формуванню серед населення 
національної ідентичності. Очевидно, що такі священики потрапляли в 
поле зору польської поліції і не могли довго затриматись на одній 
парафії, однак їхній приклад надихав інших.  

З часом кількість ініціативних кліриків зростала, а результати 
їхньої праці в культурно-освітній царині давали вагомі результати. У 
рамках духовних бесід, ініційованих Товариством імені митрополита 
Петра Могили у Рівному, 11 листопада 1935 р. о. Ю. Шумовський 
виголосив реферат «Приготування людства до прийняття Христа та 
початки християнства» [17, 2]. У грудні Волинська духовна консисторія 
обіжником нагадувала парафіяльному духовенству про необхідність 
догляду за придорожніми хрестами [18, 47]. Про взаємозв’язок 
морального і культурного становища у парафії з поведінкою настоятеля 
писав у статті «Ми і нарід» священик Д. Чирський [19, 37-39]. Ці 
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приклади свідчили про очевидну тенденцію серед пастирів нового 
покоління до дієвої позиції в просвітницькій місії серед вірних.  

Тому органічним стало рішення волинської єпархіальної влади 
підтримувати ініціативи українських громадських освітніх інституцій. 
Архієпископ Олексій (Громадський) схвалив доброчинну роботу 
Товариства «Українська школа» на еміграції при Головній Управі 
Українського Центрального Комітету в Польщі. Це сталося наприкінці 
березня 1936 р. У відповідь на прохання управи товариства єпархіаль-
ний архієрей благословив опублікувати інформацію про збір коштів для 
дітей емігрантів, а також доручив Волинській духовній консисторії 
через благочинних повідомити священикам про акцію. У разі 
зацікавлення громадянства збір грошей мали проводити за підписними 
листами [20, 258]. Тоді ж Волинська духовна консисторія роз’яснила 
духовенству, що у потрібних випадках необхідно йти назустріч 
побажанням парафіян і відправляти панахиди українською мовою по 
Тарасові Шевченку та інших діячах українського народу без окремого 
щоразу на це дозволу єпархіальної влади [21]. З цього випливало, що 
вшанування видатних просвітителів України є зрозумілою справою і 
повинне відбуватись в автоматичному режимі. Цим рішення церковна 
влада скасувала дискримінаційні рішення Синоду РПЦ, якими 
українські національні культурні діячі мали статус нонграта.   

Нормативне закріплення освітніх ініціатив духовенства 
продовжено під час роботи Волинського єпархіального зібрання 
духовенства і мирян у лютому 1936 р. Однією з ухвал рекомендовано 
створити парафіяльні бібліотеки. Рішення знайшло відгук серед 
громадськості. Один із таких опубліковано у журналі «Церква і нарід». 
Професор Борис Подільський звернув увагу читачів на важливість 
створення бібліотек християнської літератури для дітей [22, 299]. 
Автор стверджував, що вести бібліотеку повинен парафіяльний 
священик або псаломщик, а пізніше і відповідальний парафіянин. Для 
полегшення праці організаторів бібліотек Б. Подільський подав список 
українських книг, які рекомендовані міністерством віросповідань і 
освіти для дитячих книгозбірень загальних шкіл [22]. 

У середині 1936 р. про досягнення звітувала Крем’янецька 
підкомісія перекладу Св. Письма і богослужбових книг українською 
мовою. Результати виявились вагомими, і митрополит Діонісій як 
голова комісії висловив подяку професору М. Кобрину «за віддану 
працю над перекладами» [23, 414]. М. Кобрин працював над 
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перекладом псалмів. А вже протягом 27 липня – 5 серпня того ж року 
єпископ Полікарп (Сікорський) і Михайло Кобрин завершили переклад 
чинів соборування хворого, похорону священика, малого освячення 
води та молебню перед початком шкільної науки. Ними завершено 
переклад найбільш вживаних чинів требника [24, 545]. Таким чином, у 
1936 р. волинське духовенство забезпечило найважливішими україно-
мовними чинами потреби парафіяльного духовенство у відправах 
рідною мовою. Такий крок сприяв глибшій християнізації волинян, 
формуванню усвідомленої релігійної позиції.     

На пастирському зібранні у Луцьку 14 вересня 1936 р. під голо-
вуванням єпископа Полікарпа (Сікорського) серед інших тем обговорено 
питання пастирських бесід. Виконуючи постанову, 1 листопада у 
Луцькому соборі після вечірні з акафістом першу бесіду провів 
протоієрей С. Грушко. Планувалося, що наступним буде протопресвітер 
П. Пащевський [25]. Така форма духовного просвітництва, за задумом 
кліриків, мала сприяти поширенню серед вірних релігійних знань, 
роз’яснювати складні моменти православного богослов’я. 

Яскравим прикладом просвітницької роботи священика-ученого 
стала діяльність о. Юрія Шумовського. Він не лише здобув 
богословську освіту, але й фах археолога – єдиний приклад на усю 
Волинсько-Крем’янецьку єпархію. Вболіваючи за збереження пам’яток 
минулого, священик опублікував кілька статей у єпархіальному 
часописі «Церква і нарід». Дописом «Археологічні пам’ятки Волині та 
спосіб збереження їх» автор намагався пояснити важливість 
своєчасного виявлення і елементарного збереження предметів 
матеріальної культури наших далеких предків [26]. Отець Шумовський 
також дав схематичну класифікацію пам’яток, особливу увагу звернув 
на кераміку, знаряддя праці, прикраси. Закінчуючи статтю, він 
висловлював сподівання, що справою зацікавляться панотці і вдасться 
зібрати і зберегти цінні пам’ятки доісторичного минулого [27, 659]. 
Цим пропонувалося священикам вийти за межі церковної роботи і 
стати лідерами культурно-освітнього процесу, коли саме православні 
клірики будуть лідерами гуманітарної сфери. 

Окремим вектором культурно-просвітницької діяльності кліру 
Волині можемо вважати кількість священиків – керівників Просвітянсь-
ких хат Волинського українського об’єднання. У Рівненському повіті на 
кінець 1936 р. нараховували 42 інституції. Лише чотири з них очолювали 
священики: Томахів (о. Олександр Сагайдаковський), Олександрія  
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(о. Лілякевич), Річиця (о. Серафим Бичковський) та Симонів (о. Черетян-
ко) [28, 1-2]. Постійно вимагало активності від своїх членів і Товариство 
імені Петра Могили. У відозві до православного духовенства і 
громадянства управа товариства закликала поширювати і поглиблювати у 
свідомості вірних православну віру, дбати про її добро, просвітлювати 
громадянство стосовно виборів у парламент, дбати про внутрішній і 
зовнішній авторитет церкви.  

Однак не всі ініціативи знаходили розуміння і підтримку серед 
священиків. У лютому 1937 р. Волинська духовна консисторія 
змушена нагадати священикам про оподаткування у Фонд оборони 
[Польської] держави. Не усі парафіяльні ієреї своєчасно і в повному 
обсязі внесли гроші у фонд, що затримувало загальноєпархіальний звіт 
[29, 177-178]. Тоді ж нового розвитку набула справа парафіяльних 
бібліотек. Консисторія констатувала, що у багатьох парафіях 
настоятелі не звертають уваги на відповідне збереження бібліотечного 
майна, не ведуть каталогів, пропадають цінні примірники, іноді при 
переміщенні священик забирає із собою частину книг і журналів, 
вважаючи їх своєю власністю [30, 220]. Наказом від 23 лютого ВДК 
розпорядилась через благочинних настоятелям: завести каталог книг і 
журналів при кожній церкві; відреставрувати усі пошкоджені видання; 
у разі переміщення настоятеля усі книги передавати під розписку. Для 
посилення просвітницької роботи парафіяльного духовенства 
Волинський єпархіальний місійний комітет здійснював видавництво 
відповідної літератури. У березні 1937 р. «Церква і нарід» повідомляв 
про друк праці Михайла Кобрина «Про Святе Передання» та Івана 
Власовського «Сучасний український євангелицький рух» [31, 186].   

Рішення про друк Напрестольного Євангелія українською 
мовою прийняв Священний Синод Православної церкви в Польщі на 
сесії 26 лютого – 3 березня 1937 р. Такий крок зроблено на прохання 
Товариства імені Петра Могили. Та ж інституція організувала перші на 
Волині курси для неписьменних і малописьменних дорослих. Чотири 
рази на тиждень увечері у приміщенні Луцької української гімназії 
збиралось 60 осіб. Закон Божий на курсах викладав о. Олег Мільков 
[32, 228]. Наступним кроком активізації діяльності Товариства імені 
Петра Могили стало рішення про видання періодичного органу 
журналу «Шлях». Про це ішлося на засіданні управи товариства  
25 березня 1937 р. [33, 93].      
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Польська влада намагалася заохочувати проурядову громадську 
і просвітницьку роботу духовенства. Розпорядженням президента 
Польщі, опублікованим 21 серпня 1937 р., золотим хрестом заслуги 
відзначено благочинного третьої округи Ковельського повіту, 
протоієрея Павла Лясковського [34, 593]. А вже у вересні консисторія 
закликала духовенство взяти участь у Світовому дні ощадності, який 
вкотре ініціювала Рада центрального ощадничого комітету в Речі 
Посполитій. Єпархіальна влада рекомендувала духовенству співпрацю-
вати з місцевими комітетами, а в неділю 31 жовтня після відправи 
виголосити відповідну проповідь із поясненням вірним ідеї ощадності 
як християнської чесноти і засади моральності у житті.  

Схему успішної культурно-просвітницької і благодійної діяль-
ності священика подав у статті о. Павло Прокопович, котра побачила 
світ у грудні 1937 р. Отець пропонував розпочати із створення 
кредитного товариства, згодом кооперативи, молочарні, інших гро-
мадських установ [35, 848-849]. Зароблені авторитет і гроші дозволили 
б здійснювати благодійну і просвітницьку роботу у парафії.  

Діяльність богословської секції Товариства імені Петра Могили 
набула значних масштабів, насамперед у видавничій справі. Так, 
станом на 1 січня 1938 р. на складі секції знаходилось україномовних 
видань: молитовників – 8910 примірників, чину похорону – 840, нот 
літургії – 815, Св. Євангелія – 428, нот панахиди – 185, чину шлюбу – 
160 і чину хрещення і миропомазання – 100 примірників [36, 28]. Успіх 
курсів для неписьменних та малописьменних спонукав Товариство 
імені Петра Могили відкрити такі ж  у січні 1938 р. Так, акцент 
зроблено на навчанні ручної праці [37, 14]. А вже у лютому інституція 
ініційовала закладення книгозбірні з релігійно-філософською та 
церковно-історичною літературою [38, 22]. За благословенням 
звернулись до архієпископа Волинського і Крем’янецького Олексія 
(Громадського) [39, 35] та митрополита Варшавського і всієї Польщі 
Діонісія (Валединського) [40, 74]. Обидва архієреї благословили ідею 
на втілення, а Олексій (Громадський) навіть пообіцяв віднайти 
примірники для бібліотеки у власній збірці.  

Навесні 1938 р. громадська активність духовенства знайшла 
вираження у закладенні церковного саду. Настоятель парафії  
с. Томахів Рівненського повіту о. П. Робітницький ініціював посадку 
дерев на території старого сільського кладовища. І 23 березня громада 
посадила 88 саджанців [41, 477].  
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Обмеження просвітницької діяльності у межах церкви спону-
кало духовенство і мирян створювати нові інституції. Так, 23 листо-
пада 1938 р. у Луцьку проведено загальні збори Видавництва імені 
князя Костянтина Острозького [42, 14]. Однак зміна державної 
політики стосовно Православної церкви в Польщі стала причиною 
припинення видання органу Волинської єпархії журналу «Церква і 
нарід». Кліриків позбавили важливого джерела інформації, впливового 
інструмента мобілізації духовенства.  

Отже, друга половина 30-х рр. ХХ ст. показала, що волинські 
клірики поряд із традиційними, які сягають своїм корінням часу 
Хрещення Руси-України, практикували нові вектори культурно-
освітньої діяльності. Традиційними напрямами залишались церковно-
парафіяльні школи і школи грамоти. Новим стала  участь у загальнодер-
жавних і корпоративних освітніх і доброчинних проектах. Викладання 
Закону Божого, публічні лекції, боротьба з алкоголізом і курінням, 
співпраця з церковними і світськими часописами, «Просвітою» 
дозволили духовенству досягти значних успіхів у роботі та місіонерстві. 
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ГЕНЕЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: 

ВІД ЯЗИЧНИЦТВА ДО ХРИСТИЯНСТВА 
 

 «Отже, йдіть, навчайте всі народи, 
хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і 

Святого Духа, навчаючи їх зберігати все,  
що Я заповів Вам... » 

 (Мф. 28: 19-20) 
 
 Язичництво – це віра наших предків, яка виявлялась 
відношенням до життя через природу, через своє існування у цій 
природі. До наших днів дійшли відомості про язичницькі божества, які 
керували життям людей: Сварог, Дажбог, Перун, Велес, Купало, Ярило 
та інші. Українському народові дісталася величезна культурна спадщина 
від своїх предків. Чисельні народи проходили з Азії на захід 
чорноморськими степами, відтак від одного покоління до іншого 
передавалися господарські традиції, культурні зв’язки, релігійні звичаї 
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та обряди. Територія, на якій постала східно-слов’янська цивілізація, 
являла собою терен перехрещування культурних, політичних і, 
звичайно, релігійних впливів між Сходом і Заходом. Ця цивілізація 
зберегла і трасформувала в собі здобутки різних культур. Вона мала всі 
можливості для того, щоб розвивати в себе багату культуру, побудовану 
на слов’янському грунті шляхом синтезу обох цих впливів [4, с. 31].   
 З V століття до н. е. на північному узбережжі Чорного моря 
греки заснували колонії, залучаючи місцевих жителів за свої ринки, 
підпорядковуючи їх своєму культурному впливу. Торгівля зблизила 
греків та тубільців. Створювалися змішані поселення. У розкопках 
знайдено предмети грецького мистецтва, зроблені грецькими 
майстрами на замовлення варварів. Таким чином, грецьке мистецтво 
служило смакам місцевих жителів – скіфів – іранської галузі 
арійського племені. Потім замість скіфів у південній Русі 
виявляються сармати, алани – іранські кочівники. Настає занепад 
грецьких міст і одночасно певне піднесення культури скіфів – орачів. 
Але ніякі катастрофи не знищили культурних досягнень Подніпров'я. 
Коли зі зростанням Римської держави змінилася карта світу і римські 
міста-фортеці поширилися до Приазов'я, Подніпров'ї виявилося 
підготовленою сприйняттю елементів римської культури. Носієм 
культури цього періоду було раннє слов'янське населення. З IV 
століття протягом цілого тисячоліття південні степу Русі були 
предметом спору сторонніх племен зі Сходу [3, с. 49]  
          На ранніх етапах розвитку природа країни накладала величезний 
відбиток на весь хід її історії. В. О. Ключевський відзначав рівнинність, 
безліч річкових шляхів на Східно-європейській рівнині, які полегшили 
грандіозні процеси колонізації племен, визначили векторність 
культурності. Літопис не пам'ятає часу приходу слов'ян з Азії до 
Європи. Вона застає їх вже на Дунаї, в Карпатах. Падіння Західної 
Римської імперії, масовий рух слов'ян через Дунай призводять до 
виникнення великих слов'янських племен. Латинські і візантійські 
письменники VI-VIII століть говорять про двох гілках слов'ян – антів і 
слов'ян. Почався новий період в історії східних слов'ян. Він підводить до 
пояснення блискучої київської культури цього часу.  

Прийшовши в Подніпров'ї, слов'яни не знайшли тут такої 
культури і цивілізації, як німецькі племена в Західній Римській імперії. 
Але з VI століття пам'ятники дозволяють говорити про власну й у 
достатньо визначеної культурі східних слов'ян. До утворення Київської 
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держави вони мали значну історію, помітні успіхи у сфері матеріальної 
культури: знали секрети обробки металу, хліборобські гармати. У них 
були вироблені відомі уявлення про земне і потойбічному світі, склалися 
суворо дотримуються ритуали, і коли завершився процес етногенезу, 
формування давньоруської народності, ці культурні досягнення минулого 
були забуті. Давньоруська культура не є суто слов'янської [5, с. 13]. 

Давньоруська народність формувалася змішанні кількох 
субетнічних компонентів. Вона зароджувалася як спільність, утворена з 
сполуки трьох господарсько-технологічних регіонів – землеробського, 
скотарського, промислового. Трьох типів життя – осілого, кочового, 
бродячого; змішанні кількох етнічних потоків – слов'янського, балтійсь-
кого, угро-фінського з помітним впливом німецького, тюркського, 
північнокавказького, в перетині впливу кількох релігійних потоків. 
Таким чином, на основний території Давньоруської держави ми не 
можемо говорити про чисельне переважання слов'ян в етногенезі. 
Єдиний елемент давньоруської культури, в якому слов'янське 
домінування не викликає сумнівів – це мова.  

У VI-IX століттях йде процес інтенсивного розвитку народів, що 
населяли Східно-Європейську рівнину. Орне землеробство витісняє 
підсіка, виділяється ремесло, зав'язуються тісні культурні зв'язки з 
Візантією, Сходом, Західної Європою. Посилено розвивається торгівля, 
що значними капіталами. У торгівлі зі Сходом велике значення мали 
контакти з хозарами, які відкрили слов'янам безпечну дорогу до Азії, 
ознайомили з релігіями Сходу. Успішно розвивалася торгівля з 
Візантією. До Х століття склалися певні форми і традиції торговельних 
угод. Про це свідчать договори, підписані князями Олегом й Ігорем з 
греками. Вони були складені двома мовами – російською та грецькою. 
Це підтверджує те, що писемність слов'ян з'явилася задовго 
до прийняття християнства, а також те, що до появи першого зводу 
законів «Російської правди» складалося і законодавство. У договорах 
згадувалося про «Законі російською», за яким жили слов'яни. За «русів» 
слов'яни торгували в Західної Європі [10, с.68].  

Центральне місце у культурі цього періоду займала язичницька 
релігія. Язичництво – це релігійна форма освоєння людиною світу. 
Релігійні погляди стародавніх слов'ян відбивали світогляд наших 
предків. Вони розвивалися, ускладнювалися, не відрізняючись значно 
від аналогічного розвитку релігій інших народів. Людина жила у 
міфологічній картині світу. 
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Однією з найбільш істотних рис, якими відрізняються образи 
богів від образів фетишів, тотемів, душ і духів, є їхній двоякий 
характер: у фантастичних уявленнях про надприродне тепер 
відображаються не лише таємні сили природи, а й стихійні історичні 
сили, а важливою особливістю образів є їхня творча функція. Якщо, 
наприклад, надприродне як чуттєво-надчуттєве могло оберігати від 
захворювань чи викликати дощ, бути покровителем при полюванні чи 
носієм життя, якщо пізніше духи були господарями гір, лісів, вод 
тощо, але не створювали ні вод, ні рослин, ні тих чи інших явищ 
довкілля, то боги творять предмети, явища й світ у цілому [6, с. 201]. 

Таким чином, можна виділити кілька етапів розвитку 
язичницької культури. На першому етапі обожнювалися сили природи. 
Вся вона населялась безліччю духів, яких було умилостивити, що б вони 
не шкодили людині, допомагали у трудовій діяльності Слов'яни 
поклонялися Матері-Землі, досить розвинені були водяні культи. Вони 
вважали воду стихією, з якої утворився міф. Слов'яни населяли її 
різними божествами – русалками водяними, морянами, присвячували їм 
свята. Вшановувались лісу, і гаї їх вважали оселями богів. Вшано-
вувались бог сонця – Дажбог, бог Стрибог. Слов'яни думали, що їх 
родовід походить від богів. Автор «Слова о полку Ігоревім» називає 
російський народ «Даждьбоговимі онуками». На другому етапі в 
російсько-слов'янському язичництві розвивається і тримається довше 
інших видів вірувань культ предків. Шанували Рода – творця Всесвіту і 
Рожаниць – богинь родючості Слов'яни вірили в потойбічний світ. 
Смерть сприймали не як зникнення, а як перехід у підземний світ. Вони 
спалювали трупи чи зраджували їх землі. У першому випадку перед-
бачалося, що після смерті жити залишається душа, в іншому допус-
калося, що вони продовжують жити, але в іншому світі. Душа після 
спалення зберігала зв'язку з матеріальним світом, приймаючи інакший 
спосіб, вселяючись в нове тіло Слов'яни вважали, що Предки продов-
жували і після смерті жити з ними, постійно перебуваючи поруч.  

На третьому етапі розвитку язичницької релігії з'являється «Бог 
богів», віддалений від світу. Це вже істота небесне, глава ієрархії богів. 
У VI столітті володарем Всесвіту визнавали бога-громовержця Перуна.  

У центрі її перебувала природа, до якої пристосовувався колектив. 
Слов'яни будували багатокупольну дерев'яні поганські храми. Але їхній 
храм був скоріш місцем зберігання предметів поклоніння. Обряди ж 
супроводжувалися проголошенням змов, заклинань співом, танцями, 
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грою на музичних інструментах, елементами театралізованих дій. 
Візантійські історики згадували про три музикантів, захоплених в VI 
столітті в полон шляхом в Хазарію, куди йшли як послів свого князя. 
Полонені слов'яни повідомили, що вони не вміють володіти зброєю, а 
лише вміють на своїх інструментах. Це свідчила про привілейоване, 
почесному становищі древніх музикантів. Виконувати дипломатичні 
доручення могли люди, наділені довірою. Таке суміщення функцій було 
широко поширено в середньовічній Західній Європі. У феодальної Русі 
цей звичай кілька днів буде збережений. 

У зв'язку з потребою внутрішнього об'єднання, князівський бог 
Перун стає богом загальнодержавним. У слов'янському пантеоні були й 
боги неслов'янського походження. Фінська богиня Мокош, бог сонця 
народів Сходу – Хорос. У звичайні міжплемінні конфлікти отримували 
закріплення в релігійній сфері. У 980 році Володимир зробив першу 
релігійну реформу, суть якої – злиття різнорідних богів, у єдиному 
пантеоні. Але вона зазнала невдачі. Дуже рано слов'ян проникли 
язичницькі релігії сусідніх народів. Вони були знайомі і з іншими 
віросповіданнями: іудаїзмом,католицизмом, православ'ям. З ними Русь 
познайомилася, постійно спілкуючись зі хазарами, народами Середньої 
Азії, Візантією, Європою. Таким чином, геополітичне простір 
Стародавньої Русі перебувало з кінця різних світів. Населення Русі було 
під потужним впливом різноспрямованих цивілізаційних чинників, 
перш за все християнського і мусульманського. Давня Русь розвивалася 
аналогічно Західній Європі, і підійшла разом з нею до межі освіти 
ранньофеодального держави. Покликання варягів стимулювало цей 
процес. Київська держава будувалося на основі західного інституту 
васалітету, куди входили поняття свободи. Головну і широку основу для 
входження в європейське співтовариство створювала гіпотетична 
можливість прийняття християнства. Хрещення Русі стало переломним 
рубежем в історії та культурі [2, с. 44]. 

Міфологічні уявлення мають тісний зв'язок з обрядами, 
відтворюються і передаються в ритуальних дійствах. Велика частина 
матеріалів по слов'янській міфології дійшла до нас саме в контексті 
ритуальної культури, елементи якої описувалися середньовічними 
авторами, а також фіксувалися у формі пережитків язичництва у 
народних звичаях і святкових обрядах дослідниками, вченими – 
етнографами XIX – початку XX ст. 
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Народна святкова – обрядовість зберегла багато елементів 
язичництва, незважаючи на гоніння з боку церкви. Народний календар 
дуже чуйно відбивав життя природи. У першій половині березня, як 
тільки під променями весняного сонця починав танути сніг, і 
з'являлися перші проталини, східні слов'яни закликали весну. Нашим 
предкам здавалося, що весна може пройти повз їх селищ, якщо її не 
запросити, не закликати. Навесні ж відзначалися і комоедіци – свято 
пробудження ведмедя, який знаменував пробудження природи. Всю 
весну люди співали пісні на честь Лади, Лелі, Ярила. У другій 
половині березня, під час прильоту лелек, птахів, що приносять, за 
повір'ями слов'ян, щастя і достаток, жінки пекли печиво у вигляді цих 
птахів або їх ніг. Дослідники східнослов'янського язичництва говорять 
про двох періодах русалий: літньому і зимовому [10, с. 99]. 

Є описи і російських русалій. Так, у XIX ст. в Пензенській 
губернії хлопці після Трійці виряджалися козлами, свинями, кіньми, 
одягали маски і під музику, дзвін сковорідок, пічних заслінок 
танцювали і скакали, переходячи з села в село. На чолі процесії часто 
носили опудало коня з цим кінським черепом на жердині. Іноді обряд 
зустрічі русалок проходив на житньому полі. Весь цей тиждень 
мужики «русальнічалі», тобто пили і гуляли, кульмінацією т.зв. 
«русалій» було свято під назвою Купала. 

Всі купальські ритуальні дійства можна умовно розділити на 4 
групи в залежності від того, з якими міфологічними уявленнями вони 
пов'язані: 

1) присвячені сонцю: розпалювання багать на піднесених місцях, 
пускання палаючих коліс, кругові танці – хороводи і т. п.; 

2) пов'язані з очисної магії: багаття для відлякування нечистої 
сили, стрибки через вогонь, заклинання полів та земель, котрі 
насаджувались, та інших; 

3) пов'язані з культом родючих сил природи: хороводи в гаях, 
купання в росі і річках на зорі купальського ранку, моління річках та 
джерел; 

4) «проводи» міфологічно персоніфікованих духів рослинності: 
похорон Купали, Ярила, Костроми, які складали на той час релігійний 
авторитет. 

20 липня в язичницької Русі відзначалося свято Перуна, 
заміщений з прийняттям християнства днем Ілії – пророка. У цей день 
грізному Перуну приносили рясні жертви. А в наступному місяці, 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 62 - 

 

серпні, відзначалися свята початку і закінчення жнив: зажинки і 
дожинки, що включали в себе багато ритуалів аграрної магії та подяки 
божеств урожаю: Мокоші, Велеса і ін. У вересні влаштовувалися 
общинні бенкети на честь Роду і породіль. 

Після Карачун, самого короткого світлового дня, починалися 
обряди, присвячені духам померлих предків. Готувалися ритуальні 
страви для поминання чи спільної трапези з духами предків: кутя, 
вівсяний кисіль, млинці. У ніч на 25 грудня розводили багаття з соломи 
для того, щоб душі предків «грілися». З 25 грудня відкривався період 
зимових святок, центральним моментом яких були обряди, пов'язані з 
міфологічними уявленнями про Коляді. Колядний обрядовість так само 
багатопланова, як і купальська. Крім культу сонця і культу предків 
колядні дійства були пов'язані з аграрною магією і шлюбною 
символікою. Дослідники вважають, що коляди у слов'ян служили 
початком шлюбних церемоній, сезону весіль. Гадання в зимові святки 
носять в основному шлюбно-любовний характер. 

Багато дослідників вважають, що Масляна в язичницькі часи була 
присвячена поминання предків. На Масляну, найчастіше в останній її 
день, палили багаття з соломи і старих речей, що нагадує передріздвяні 
вогнища для зігрівання душ предків. У ряді районів Росії існував 
звичай не прибирати рясний масляничний вечерю зі столу в ніч перед 
великим постом, що, мабуть, пов'язано з «годуванням» духів предків. 
Кулачні бої теж є елементом поминальної обрядовості – тризни. У 
сучасному повсякденному розумінні тризна – це язичницький 
похоронний бенкет, застільне дійство. 

Назва ж свята – Масляниця до язичницької міфології відношення 
не має. За православним календарем це тиждень, в яку заборонено 
мясоеденіе, але на відміну від пісних днів дозволені до вживання 
молочні продукти: масло, сир і т. п. Звідки і друга назва Масниці – 
Сирний тиждень. Як бачимо, народний календар мав тісний зв'язок з 
природними циклами, від яких багато в чому залежало життя та 
добробут слов'ян-землеробів. За багато століть існування християнства 
на Русі відбулося злиття язичницьких ритуалів з християнської 
обрядовістю, і ті святкові обряди розглядалися їх носіями як 
православні, хоча викликали справедливу критику з боку духовенства. 
У святкових селянських обрядах з їхніми піснями, танцями, повір'ями 
чітко видно той феномен народної культури, який називають 
«двовір’ям» [2, с. 99]. Але в суспільстві обов'язково мали бути особи, 
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які досконало знали всі обряди і звичаї, стежили за неухильним 
дотриманням прадідівських канонів, а також доповнювали традиції 
новими реаліями. Такі люди були й на Русі, їх називали волхвами, 
чаклунами, відунами. Найдавніше літописне повідомлення про них 
датується 912 р. і міститься в повісті про смерть Олега. Йдеться в ній 
про чаклуна, який віщував князю Олегу смерть від власного коня. 

Про існування волхвів в останні століття I тисячоліття н.е. 
свідчать також окремі поховальні комплекси, виявлені в різні роки на 
могильниках сучасних українських земель. Це так звані «скорочені 
поховання» в яких померлого було покладено на бік з підігнути 
ногами. Таких поховань не багато, але вони все – таки присутні на 
деякому числі могильників. Цікавою є думка Б. Ребіндера про те, що 
має існувати певна «національність завдяки землі» [9, с. 72]. 

Проглядаючи віхи історії стародавньої Руси стає очевидним, що 
із зміцненням князівської влади та дружинництва, його головні функції 
все більше перебирає Перун, який мав загально індоєвропейське та 
загальнослов’янське значення [8, с. 88]. В Х столітті в уяві київської 
людності, передусім князівсько-дружинницьких верств, Перун 
виходить на перше місце серед інших богів. Показово, до речі, що в 
язичницькому пантеоні князя Володимира вже не знайшлося місця 
Сварогові, тоді як перун – «а голова його срібна а вус золотий» – стоїть 
на чолі княжих кумирів, і йому саме воїни « покладали зброю свою і 
щити, і золото» [7, с. 133]. 

Як зазначають дослідники, впровадження християнства в 
Київській Русі-Україні не становило одномоментного, випадкового 
акту. Це був тривалий процес, що зазнав впливу різноманітних 
чинників: ідеологічних, політичних, духовно-культурних. Прийняття 
християнства з Володимировим хрещенням у 988 році як офіційної 
релігії принесло Київській Русі неабиякі зовнішньополітичні здобутки. 
Київська Русь прилучалася до цивілізованих держав, позбавлялася 
статусу «варварської» країни. Такі чинники, як універсалізм 
християнства, освячення ним централізованої монархічної влади, 
здатні були сприяти подоланню міжплемінних чвар серед східних 
слов’ян-русичів, консолідації давньоруської народності, зміцненню 
централізованої християнської держави з центром в Києві [1, с. 214]. 
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Прот. Миколай Капітула, 
магістр богослів’я, викладач РДС 

 
ПРАКТИКА СЛУЖІННЯ ЛІТУРГІЇ РАНІШОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ 

ІЄРЕЙСЬКИМ ЧИНОМ  
 

Євхаристійне богослужіння перших часів християнства мало 
різні назви, наприклад: κυριακόνδεΐπνον (Господня Вечеря), 
κλάσιςτοϋάρτου (Переломлення хліба), προσφορά (приношення), 
έπίκλησις (призивання), Coena (Вечеря), Coena Dominica (Вечеря 
Господня), Mensa Domini (Трапеза Господня), oblatio (приношення), 
fractio (переломлення), liturgia (літургія, від грец. «загальна справа»), 
anaphora (анафора, від грец. «Приношення»), agapê (агапа, від грец. 
«Любов»), synaxis (Синаксисі, від грец. «Збори»). 

Втім, найбільш часто зустрічається назва Євхаристія. У перекладі 
Сімдесяти цією назвою в старозавітній церкві знаменувався вираз 
подяки; наприклад, Юдиф 8:25; 2 Мак. 12:31. У Новому Завіті це слово 
часто застосовується в значенні благословення (Мф. 14:19; Мк. 6:41; 
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Ін. 6:11; Лк. 24:30). В розповіді про Тайну Вечерю це слово вжито в 
сенсі саме літургійному. В усякому разі, письменники раннього 
християнства дуже рано й охоче користуються цим словом. Поряд з 
ним, на Сході так само дуже часто користувалися терміном «анафора», 
приношення [24, c. 17].  

Літургія, за своїм суттєвим складом одна, різні ж назви вона 
отримала від осіб, які виклали письмово той самий порядок, той чин, за 
яким вона тепер у нас звершується. У православних християн 
звершується три чини літургії, а саме: літургія святителя Василія 
Великого, святителя Іоана Золотоустого та святителя Григорія 
Двоєлова або літургія Ранішосвячених Дарів.  

Літургія святителя Василія Великого звершується лише десять 
разів на рік: напередодні або ж в самі свята Різдва Христового і 
Хрещення Господнього, в день пам’яті святителя Василія Великого, у 
всі недільні дні Великого посту, крім Вербної неділі, в четвер і суботу 
Страсного тижня в інші дні року за звичаєм служиться літургія 
святителя Іоана Золотоустого, за винятком середи і п’ятниці сирного 
тижня і Страсної п’ятниці, коли, за Уставом Православної Церкви, 
Літургія не звершується. 

Літургія Ранішосвячених Дарів звершується по середах і 
п’ятницях Великого посту, а на п’ятій неділі посту – і в четвер (коли на 
«Маріїному стоянні» читається Великий покаянний канон 
преподобного Андрія Критського) і в понеділок, вівторок та середу 
Страсного тижня, храмове або Полієлейне свято (24 лютого, день 
пам’яті сорока мучеників Севастійських  та 9 березня, перше і друге 
знайдення глави Хрестителя Господнього Іоана), які випадають на  
2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му тижні, окрім суботи та Неділі. Але, в силу 
різних обставин, вона може служитися і в інші дні Святої 
Чотиридесятниці, за винятком тих днів, коли за уставом належить 
служити повну літургію [21, c. 7-8].  

Звершення даної літургії в інших випадках, наприклад, заради 
поховання або поминання покійних, буде неприпустимим і 
невиправданим порушенням Уставу, оскільки за сучасною практикою 
на літургії Ранішосвячених Дарів немає самих важливих і дієвих 
поминань: в кінці анафори (Євхаристійного канону) та виймання 
частинок в пам'ять спочилих і обмиванням їх в Крові Христовій. Саме 
тому, що літургія Ранішосвячених Дарів не може бути заупокійною, в 
її чинопослідуванні не передбачається виголошення заупокійної 
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єктенії і приєднання будь-яких заупокійних співів (за винятком стихир 
на вечірні на «Господи, взиваю…» в п'ятниці 2-го, 3-го і 4-го тижнів 
Великого посту, оскільки в суботи цих седмиць відбувається 
поминання спочилих.  

За своїм призначенням літургія Ранішосвячених Дарів тісно 
пов’язана з Великим постом, святою Чотиридесятницею [11, c. 179]. 
Древність посту вказує і на древність богослужіння, яке суттєво 
відносилось до цього священного періоду життя Церкви.  

Літургія Ранішoсвячених Дарів має такі особливості: в ній немає 
Проскомидії; літургії передують 3-ій, 6-ий, 9-ий часи з послідуванням 
Зображальних. Святитель Симеон Солунський, говорячи про 
послідування Зображальних, зазначає: «Послідування Зображальних так 
називається тому, що зображує певним чином священну літургію...» [7,  
с. 499]. До цього слід додати, що Зображальні і за значенням своїм доволі 
близькими є до Божественної літургії, сповна виправдовують свою назву 
–  «пролітургія», тобто служба, яка звершується перед літургією, або 
замість неї [20, c. 270]. Після відпусту Зображальних розпочинається 
Вечірня, яка замінює початкову частину літургії оголошених (остання її 
частина є і в літургії Ранішосвячених Дарів); На літургії вірних немає 
молитов і піснеспівів, що відносяться до приготування і перетворення 
Святих Дарів [30, c. 550].  

У слов’янському Служебнику вказівки щодо чину літургії 
Ранішосвячених Дарів знаходяться в трьох розділах. При цьому деякі 
дії увійшли в практику без запису. У 1916 році з благословення 
Святійшого Синоду був виданий «Чин Божественної літургії Ранішо-
свячених», де вказівки Служебника викладені в послідовному порядку 
і заповнені усім, що увійшло в практику за звичаєм. У «Богослужбових 
вказівках» при викладі порядку літургії враховані особливості цього 
видання. 

Для кожної літургії Ранішосвячених Дарів священик заготовляє 
святого Агнця на проскомидії попередньої літургії в неділю. 

Заготовляючи святого Агнця на проскомидії, священик спочатку 
заготовляє святого Агнця для літургії, яку має звершувати, а тоді для 
літургії Ранішосвячених Дарів, вирізуючи, виймаючи та виколюючи 
святого Агнця з окремих просфор, і промовляє над кожним слова: «На 
спомин Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа (тричі). Як ягня на 
заколення ведено Його. І як агнець непорочний перед тим, що стриже 
його, мовчить, – так і Він не відкриває уст Своїх. У смиренні Його суд 
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над Ним відбувся. Але про рід Його хто оповість? Бо візьметься від 
землі життя Його. Приноситься в жертву Агнець Божий, що бере гріхи 
світу ради життя світу і спасіння. Один із воїнів списом проколов 
Йому ребра, і зараз витекла кров і вода. І той, що бачив, засвідчив, і 
свідчення Його правдиве» [8, с. 258 – 259]. 

Далі священик творить все, як звичайно: вливає в святу чашу 
вино і воду, накриває їх покрівцями, читає молитви і т. д. 

На літургії під час святої Євхаристії, після призивання Святого 
Духа, священик, коли показує на Святий Хліб, то каже: «Хліб цей…» 
(в однині, Христос – Єдиний, тому не можна казати: Хліби ці). 

Коли священик творить піднесення Хліба, то при словах Святеє 
святим підноситься усе разом, а тоді розломлює першого святого 
Агнця, для літургії, що звершується, кладе частинки, вливає теплоту та 
ін., як звичайно. Далі правою рукою бере лжицю, а лівою – святого 
Агнця для літургії Ранішосвячених Дарів і лжицею, змоченою в святій 
Крові, хрестовино торкається святого Агнця з хрестовидно надрізаного 
боку. Тоді кладе святого Агнця в дарохранительницю (кивот). Так само 
чинить і над кожним святим Агнцем, що заготовляється для літургії 
Ранішосвячених Дарів, кладучи його в дарохранительницю. Далі 
молиться, причащається і взагалі священнодіє, як звичайно на літургії.  

Священик приготовляє себе до звершення літургії Ранішо-
свячених Дарів тими молитвами, що й перед повною літургією, а також 
виконує всі інші вимоги [8, с. 259 – 260]. 

Великопостові Часи починаються виголосом священика: 
«Благословен Бог наш…». Читець читає: «Амінь». «Слава Тобі, Боже 
наш, слава Тобі». «Царю Небесний…», Трисвяте по «Отче наш…». 
Після виголосу священика: «Бо Твоє є Царство…» читець читає: 
«Амінь». «Господи, помилуй» (12 разів), «Слава і нині», «Прийдіте, 
поклонімось…». Після того йде читання трьох псалмів: «Почуй, 
Господи, правду мою…» (16-й псалом); «До Тебе, Господи, підношу 
душу мою…» (24-й псалом); «Помилуй мене, Боже…» (50-й псалом). 

Час шостий читається безпосередньо по завершенню третього 
Часу і починається виголосом: «Прийдіте, поклонімось…», після чого 
читаються псалми: «Боже, в ім’я Твоє…» (53-ій псалом), «Вислухай, 
Боже, молитву мою…» (54-ий псалом), «Хто живе під охороною 
Всевишнього…» (90-ий псалом). 

Дев’ятий Час слідує за шостим і починається читанням: 
«Прийдіте поклонімось…», після чого читаються такі псалми: «Які 
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любі оселі Твої…» (83-ій псалом), «Господи, Ти змилувався…» (84-ий 
псалом), «Прихили, Господи, вухо Твоє…» (85-ий псалом) [15, c. 100 – 
107, 113 – 117, 154 – 158].  

9-й час має важливе літургійне значення, відкриваючи вечірнє 
богослужіння, котре відноситься до прийдешнього дня, він, все таки є 
службою дня, що минає. Це символізує безперервність Богослужіння в 
Православній Церкві [23, c. 2].  

На кожному Часі, після закінчення трьох псалмів, читець 
виголошує: «Слава і нині…», «Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі 
Боже» (Тричі). «Господи, помилуй» (Тричі). «Слава і нині…». Тоді 
читає рядову кафизму [6, c. 21].  

На дев’ятому Часі, у всі п’ятниці святої Чотиридесятниці, в 
понеділок, вівторок і середу Страсної седмиці кафизми не читаються. 

Після прочитання першої «Слави» кафизми читець виголошує: 
«Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу», а хор співає: «і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь». «Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі 
Боже» (Тричі). «Господи, помилуй» (Тричі). «Слава …». Читець 
виголошує: «І нині..» і читає 2-гу «Славу». Відтак служба йде в тому ж 
порядку, що і після першої «Слави». Після третьої «Слави» читець 
виголошує: «Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу», а хор співає: «і 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь». «Алилуя, алилуя, алилуя, 
слава Тобі Боже» (Тричі). «Господи, помилуй» (Тричі). Після 
стихослів’я кафизми священик, ставши перед Царськими Вратами, 
виголошує постовий тропар Часу: на 3-му Часі (глас 6): «Господи, Ти, 
що Пресвятого Твого Духа…» [33, c. 43]. 1-ий стих: «Серце чисте 
створи в мені, Боже…». 2-ий стих: «Не відкинь мене…». На 6-му Часі 
(глас 2): «Ти, що в шостий день же і годину…». 1-ий стих: «Вислухай, 
Боже, молитву мою…», 2-ий стих: «До Бога взиваю…». На 9-му Часі 
(глас 8): «Ти, що о дев’ятій годині…», 1-ий стих: «Нехай наблизиться 
молитва моя до Тебе, Господи…». 2-ий стих: «Нехай дійде благання 
моє до Тебе, Господи…». 

Хор, після виголошення священиком тропаря, співає його 
перший раз. 

Після виголошення священиком 1-го стиха хор співає другий раз 
і після виголошення 2-го стиха – співає третій раз. 

Під час виголошення священиком тропаря (або стиха) співці і всі 
богомольці стають на коліна, а під час співання хором тропаря 
священик і прихожани стають на коліна. Після співання тропаря Часу 
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священик виголошує: «Слава…», а читець, читає: «І нині…» та 
Богородичний Часу: на 3-му Часі: « Богородице, Ти єси виноградна 
лоза істинна …», на 6-му Часі: «Через превеликі гріхи наші…», на 9-му 
Часі: «Благий, що ради нас народився від Діви…».  

На 6-му Часі після Богородичного читець виголошує тропар 
пророцтва. Потім священик виголошує : «Будьмо уважні», а читець – 
прокимен Тріоді перед читанням паремії. Хор співає прокимен Тріоді; 
читається паремія з книги пророка Ісаї, по закінченні якої, співається 
другий прокимен Тріоді.  

На 3-му і 9-му Часах (після Богородичного) і на 6-му Часі (після 
другого прокимна) читаються такі молитви: «Господь Бог  
Благословенний…» (3-ій Час), «Скоро пошли нам щедроти Твої…» (6-
ий Час), « Не залиш нас до кінця…» (9-ий Час). 

Якщо на Часах буває читання Святого Євангелія (в перші три дні 
Страсної седмиці), то молитви, належні після Богородичного, 
читаються не відразу, а тільки після Євангельських читань чи паремій 
(як на 6-му Часі). Далі читається Трисвяте по «Отче наш...». Після 
цього читець читає: на 3-му Часі: «Благословен єси, Христе Боже 
наш…», «Слава…», «Скоре і надійне подай утішення…», «І нині…», 
«Богородице Пресвятая…»; на 6-му Часі «Спасіння вчинив Ти…», 
«Слава…», «Пречистому Твоєму образові…», «І нині..», (в понеділок, 
вівторок і четвер) «Богородице, Ти єси джерело милосердя…», (в 
середу і п’ятницю) «Препрославлена єси, Богородице Діво…»; на 9-му 
Часі: «Побачивши Начальника життя…», «Слава…», «Посеред двох 
розбійників…», «І нині…», «Агнця, і Пастиря, і Спасителя світу…» [4, 
c. 79 – 141, 310 – 377, 533 – 602], [5, c. 78 – 151, 313 – 365]. Тоді 
читається «Господи помилуй» (40 разів), «Ти, що кожного часу…», 
«Господи помилуй» (тричі), «Слава і нині…», «Чеснішу від 
Херувимів…», «Іменем Господнім…». Священик виголошує: «Боже, 
ущедри нас…». Після цього виголосу священик на кожному часі 
промовляє молитву преподобного Єфрема Сиріна: «Господи і Владико 
життя мого…» з усіма великими і малими поклонами. На 3-му і 6-му 
Часах б’ється 16 поклонів, а на 9-му Часі – 3 великих поклони. Після 
поклонів читається заключна молитва Часу: «Владико Боже, Отче 
Вседержителю…» (3- ій Час), «Боже й Господи Сил…» (6-ий Час), 
«Владико Господи, Ісусе Христе Боже наш…» (9-ий час) [32, c. 3-36].  

Послідування Зображальних звершується безпосередньо після  
9-го часу, а молитви і піснеспіви, що знаходяться у послідуванні 
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Зображальних, являють собою продовження і закінчення велико-
постових часів [19, c. 284].  

На початку Зображальних хор співає Блаженні: «У Царстві Твоїм 
пом’яни нас, Господи…». Далі читається: «Хор небесний прославляє 
Тебе й промовляє…», «Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя…», 
«Полегши, відпусти, прости, Боже…», «Отче наш…». Після виголосу 
священика: «Бо Твоє є Царство…», чтець – «Амінь». 

Якщо є Владичне свято, то читається його кондак. А якщо випаде 
разом свято святого, то читаємо спершу кондак святого, Слава: і нині 
та кондак свята Владичного. 

А якщо співалося Алилуя і ніякого святого нема, то читається 
спочатку кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм 
Господній, то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня і чергового 
святого [15, с. 134]. 

 Слава: «Зі святими упокой…», і нині: «Заступнице християн 
усердная…», «Господи помилуй» (40 разів), «Слава: і нині…», «Чеснішу 
від херувимів…», «Іменем Господнім…». Священик після виголосу 
«Боже, ущедри нас…» читає молитву святого Єфрема Сиріна з 
поклонами. Далі читець читає Трисвяте по Отче наш. Священик: «Бо 
Твоє є Царство…». Читець продовжує: «Амінь.», «Господи, помилуй» 
(12 разів), «Всесвята Тройце…». Священик: «Премудрість». Хор співає: 
«Достойно є, і це є істина…». Священик: «Пресвята Богородице, спаси 
нас». Хор співає: «Чеснішу від херувимів…». Священик: «Слава Тобі, 
Христе Боже, надія наша, слава Тобі.». Хор співає: «Слава: і нині…», 
«Господи, помилуй.» (тричі), «Благослови.». Священик промовляє 
відпуст: «Христос, Істинний Бог наш…» [4, с. 610-612]. 

Перед літургією Ранішoсвячених Дарів вхідні молитви 
відбуваються так: з початком співу «У Царстві Твоєму...» [4, с. 143 – 
145] відкривається завіса; священик і диякон боковими дверима 
виходять з вівтаря до Царських врат і, вчинивши перед ними три 
поясних поклони, здійснюють звичайний початок та інше послідування 
вхідних молитов. Потім підходять до ікони Спасителя, читаючи 
тропар: «Пречистому Образу Твоєму...», роблять два земних поклони 
(так за Уставом; однак, за усталеною практикою, поклони робляться 
поясні), цілують ікону і роблять третій земний поклін. У такому ж 
порядку вони кланяються і цілують ікону Богородиці, читаючи тропар: 
«Богородице, Ти єси джерело милосердя!...». Також кланяються і 
цілують ікони храму і свята (якщо є). До складу  вхідних молитов 
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входять ті ж молитви, що і на повній літургії, за винятком: «Господи, 
простягни руку Твою...», якою подається від Господа допомога на 
звершення Безкровної Жертви. Скуфії та камилавки прийнято знімати, 
як і перед повною літургією, при цілуванні святих ікон. Потім, після 
облачення, вдягають скуфії та камилавки і знімають перед перенесенням 
Св. Дарів зі Св. Престолу на Св. Жертовник. Знову одягають їх і стоять в 
них до співу: « Нехай піднесеться молитва моя…». Перед сугубою 
єктенією знову вдягають їх і знімають перед співом: «Нині сили 
небесні…». Далі, як і на повній літургії, скуфії та камилавки вдягають 
перед єктенією: «Станьмо побожно…» і лишаються в них до кінця 
літургії (крім часу читання заамвонної молитви) [26, c. 37]. Після 
поклоніння святим іконам священик і диякон, ставши перед царськими 
вратами, читають: «Послаб, прости...» і роблять один поясний поклін. 
Потім, повернувшись до народу, творять також поясний поклін, просячи 
прощення, і входять у вівтар. 

Після входу у вівтар священнослужителі двічі поклоняються перед 
святим престолом до землі, цілують престіл, Хрест на ньому і Євангеліє 
і, зробивши третій поклон, кланяються один одному, а потім одягаються 
в священничі одежі (молитви на одягання облачення не читаються). 
Священнослужителі облачаються до відпусту Зображальних. Ієрей 
благословляє рукою кожну приналежність риз, цілує на ній Хрест і 
вимовляє тихо: «Господу помолимось.». По завершенні Зображальних 
ієрей на солії творить відпуст і повертається у вівтар. 

Ієрей з дияконом роблять три малих поклони перед святим 
престолом і моляться: «Боже, очисти мене грішного». Диякон мовчки 
приймає благословення від священика, виходить північними дверима на 
солію і, помолившись, виголошує: «Благослови, владико». Ієрей, стоячи 
перед престолом і творячи хрест Євангелієм, вимовляє початковий 
виголос: «Благословенне Царство...». Хор: «Амінь.». Читець: «Прийдіть, 
поклонімось...» (тричі) і 103-ій (початковий) псалом: «Благослови душе 
моя Господа». Під час читання псалма священик таємно читає з 
непокритою головою перед царськими вратами світильничні молитви, 
починаючи з 4-ї: «Ти, в невмовкних піснях і безупинних 
славословленнях святими Силами оспівуваний ...». Три перші молитви 
тут не читаються, оскільки вони будуть прочитані пізніше. 

Після виконання псалма – єктенія велика [22, c. 12].   
Співаки співають: «Господи, помилуй» великопостовим 

розспівом. Під час єктенії священик читає (таємно) молитву 1-го 
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антифону (1-у світильничну молитву): «Господи Щедрий і 
Милостивий...». По закінченні єктенії ієрей виголошує: «Бо Тобі 
належить усяка слава...». Кафизма 18-а,особливість читання якої 
полягає в тому, що після кожного антифону кафизми на вечірні 
Літургії Ранішосвячених Дарів виголошується мала єктенія. 

Під час 1-го антифону ієрей переставляє Євангеліє, що лежить на 
святому антимінсі, на праву сторону престолу, розкриває антимінс і 
поставляє на нього дискос, відкриває дарохранительницю, яка стоїть 
на горньому місці престолу і, зробивши з дияконом земний поклін (в 
деяких храмах – два земні поклони ), покладає із благоговінням Раніш 
Освячений Агнець на дискос (в деяких храмах – за допомогою копія і 
лжиці), після чого творить земний поклін [33, c. 451]. До цього часу 
читець закінчує перший антифон: «Слава, і нині…». «Алилуя» (тричі). 
Диякон виголошує малу єктенію, під час якої священик у вівтарі читає 
(таємно) молитву 2-го антифону (2-гу світильничну молитву): 
«Господи, не суди нас в суворості Твоїй і не карай нас у гніві Твоїм...». 
Після закінчення єктенії ієрей виголошує: «Бо Твоя держава...». Хор: 
«Амінь.». Читець – 2-й антифон кафизми. 

Під час 2-го антифону звершується кадіння Святого Агнця, що 
знаходиться на престолі. Після виголосу «Бо Твоя держава і Твоє є 
Царство...» ієрей і диякон доземно вклоняються перед Святими 
Дарами. Потім ієрей з кадилом, диякон зі свічкою тричі здійснюють 
кадіння навколо престолу. По закінченні кадіння обоє знову 
поклоняються перед Святими Дарами. Диякон виголошує малу 
єктенію, під час якої ієрей читає (таємно) молитву третього антифону 
(третю світильничну молитву): «Господи Боже наш, пом’яни нас, 
грішних і негідних рабів Твоїх...». Після закінчення єктенії ієрей 
виголошує: «Бо Ти Благий і Чоловіколюбний Бог єси ...». Хор: 
«Амінь.». Читець – 3-й антифон кафизми. 

Під час 3-го антифону відбувається перенесення Святого Агнця 
на жертовник. Ієрей творить земний поклін перед Святими Дарами (в 
деяких храмах – два земні поклони), потім, тримаючи дискос перед 
собою. Перед священиком йде диякон із свічкою в лівій руці і кадилом 
у правій, переносить дискос на жертовник, йдучи через горнє місце. У 
цей час всі, що моляться у вівтарі стають на коліна. За благочестивим 
звичаєм, під час читання третього антифону всі, хто молиться в храмі, 
також схиляють коліна. Ієрей біля жертовника вливає в потир вино з 
водою, кадить спочатку звіздицю, ставить її на дискос, потім кадить 
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малі покрівці, покриває ними, як звичайно, дискос і чашу (потир). 
Потім, обкадивши великий воздух, покриває ним дискос і потир разом, 
не вимовляючи ніяких проскомидійних молитов [25, c. 168 – 169]. При 
кожному священнодіянні ієрей промовляє тільки: «Господу помоли-
мось», «Господи, помилуй». Після покриття воздухом священних 
сосудів ієрей виголошує: «Молитвами святих отців наших, Господи 
Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Диякон поставляє запалений 
підсвічник на жертовник перед Святими Дарами і промовляє: 
«Амінь.». Ієрей кадить Святі Дари і творить земний поклон. 

Після перенесення Святих Дарів на жертовник, диякон виголошує 
малу єктенію, а ієрей повертається до престолу, згортає антимінс і знову 
покладає на нього Євангеліє і після закінчення єктенії виголошує: «Бо 
Ти єси Бог наш, Бог, щоб милувати і спасати...». Хор: «Амінь.». 

Після кафизми співається «Господи, взиваю…» (Пс.140) [10,  
c. 804-805]. Стихири на 10: Тріоді і Мінеї. «Слава, і нині» – Богородичний 
Мінеї. Під час співу стихир відбувається звичайне кадіння всього храму. 

Під час співу останньої стихири на «Слава, і нині» відкриваються 
царські врата і звершується вхід з кадилом. Якщо на Літургії 
Ранішосвячених Дарів є за Уставом  читання Євангелія (наприклад, 24 
лютого – день пам’яті сорока мучеників Севастійських, 9 березня – 
перше, друге знайдення глави Хрестителя Господнього Іоана, перше в 
храмове або Полієлейне свято, в перші три дні Страсної седмиці), то 
вхід звершується з Євангелієм. Диякон бере кадило і просить у 
предстоятеля благословення: «Благослови владико кадило». Священик, 
благословляючи кадило, осіняє його хресним знаменням і читає 
молитву: «Кадило Тобі приносимо…» [16, c. 78]. Отримавши 
благословення, диякон одночасно зі священиком осіняє себе хресним 
знаменням, цілує престіл, та йде перед священиком через горнє місце 
північними дверима на солею слідом за двома свічконосцями [12, c. 4]. 
При цьому проходячи через горнє місце, свічконосці, диякон та 
священик осіняють себе хресним знаменням, кланяються предстоятелю, 
котрий відповідає взаємним поклоном. За іншою практикою, саме під 
час взаємного поклоніння на горньому місці диякон, підносячи кадило, 
просить у предстоятеля благословення: «Благослови, владико 
кадило…», а священик читає молитву на благословення кадила. 

Вийшовши з вівтаря, священик стає на амвоні, навпроти царських 
врат, а диякон стає з правого боку від нього, свічконосці біля намісних 
ікон Спасителя і Богородиці. Всі одночасно хрестяться. Диякон і 
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свічконосці кланяються предстоятелю. Потім диякон, схиливши голову 
і тримаючи трьома пальцями орар, як під час виголошення єктенії, 
повернувшись до священика тихо промовляє: «Господу помолимось». 
Священик тихо читає молитву входу: «Ввечері, вранці, опівдні…». 
Диякон обкаджує царські врата, намісні ікони Спасителя і Богородиці, 
потім обкадивши предстоятеля, показує орарем на схід і схиливши 
голову, тихо промовляє: «Благослови, владико святий вхід». Священик 
благословляючи, тихо промовляє: «Благословенний вхід святих твоїх 
завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків» Диякон відповідає: «Амінь» 
[9, c. 92].  

Диякон: «Премудрість, станьмо побожно», заходить у вівтар 
царськими вратами, кадить престіл, горнє місце і стає з лівої сторони 
престолу, лицем до заходу, кадячи предстоятеля, котрий входить також 
до вівтаря. Хор співає гімн: «Світло Тихе…». Під час співу цього 
старовинного гімну, священик осіняє себе хресним знаменням і 
творить поясний поклін, підходить та цілує ікону Спасителя, яка 
знаходиться збоку, біля царських врат, потім знову хреститься і 
кланяється перед цією іконою. Далі, за сучасною практикою, священик 
повертається лицем на захід і благословляє свічконосців, котрі в цей 
час стають на солеї, навпроти царських врат, лицем на схід. 
Свічконосці поклонившись предстоятелю та один одному, заходять 
дияконськими дверима до вівтаря. В той час священик підходить до 
іншої сторони царських врат, хреститься і цілує ікону Божої Матері, 
потім знову хреститься і кланяється перед цією іконою. Слід 
зазначити, що 2 глава Типікону пропонує священику на вході цілувати 
«святі двері», тобто царські врата, однак, за традицією нашої церкви, 
по боках врат вішаються невеликі образи Спасителя і Богоматері. На 
вході саме їх і цілує предстоятель. Після цього він заходить у вівтар, 
цілує одночасно престіл і разом з ним іде на горє місце. Туди ж 
підходять і свічконосці. Всі одночасно хрестяться на схід, диякон і 
свічконосці вклоняються предстоятелю, в свою чергу священик 
кланяється до них. Свічконосці погасивши свічки, повертаються на 
свої місця, до того ж один з них бере кадило в диякона. 

Священик з дияконом стоять на горньому місці лицем на захід 
(священик справа, диякон зліва). Диякон голосно виголошує: «Будьмо 
уважні». Ієрей благословляючи правою рукою виголошує: «Мир усім». 
Читець: «І духові твоєму». Диякон: «Премудрість». Читець: виголошує 
прокимен Тріоді (за звичайним чином) [17, c. 78 – 79]. Треба сказати, 
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що всі прокимни та паремії надруковані в Постових тріодях [13], [14].  
Після виконання прокимна (з віршем) диякон: «Премудрість». Читець 
виголошує надписання 1-ї паремії Тріоді: «Буття читання». Диякон: 
«Будьмо уважні». Читається перша паремія Тріоді (царські врата 
зачиняються). Після закінчення паремії диякон: «Будьмо уважні», 
царські врата відкриваються. Співається другий прокимен Тріоді. 
Після виконання якого диякон виголошує: «Повеліть!». Священик при 
служінні без диякона слово «Повеліть!» не виголошує. Ієрей, взявши 
обома руками кадило і підсвічник зі свічкою, стоячи обличчям до 
престолу, накреслює ними над Євангелієм знак Хреста і вимовляє 
велемовно: «Премудрість, станьмо побожно». Після цього, 
повернувшись на захід, до народу, він підносить свічку з кадилом і 
виголошує: «Світло Христове просвітлює усіх». В цей час ті, що 
моляться, через глибокое благоговіння перед Господом Ісусом 
Христом – Світлом істини, схиляються до землі [29, c. 310]. Читець 
виголошує надписання 2-ї парамії Тріоді: «Притч читання». Диякон: 
«Будьмо уважні». Читається друга паремія Тріоді (царські врата 
зачиняються). Після закінчення паремії царські врата, за звичаєм, 
відкриваються. Ієрей, благословляючи читця, промовляє: «Мир тобі». 
Диякон: «Премудрість.». І слідує спів віршів великого прокимна: 
«Нехай піднесеться молитва моя...». 

«Нехай піднесеться молитва моя...» – давній великий прокимен 
великопосних урочистих служб. Тому Устав вказує чтецю, на відміну 
від паремійних прокимнів, не виголошувати його, а співати (схема 
виконання така ж, як і у всіх великих прокимнів). 

«І після прочитання паремій, промовляє ієрей: «Мир тобі.». І 
диякон: «Премудрість.». Читець: «Нехай піднесеться молитва моя…». 
Тоді співці правого і лівого хору, і присутні на Богослужінні люди 
стоять на колінах молячись. І після співу читця, 1-й хор співає також: 
«Нехай піднесеться молитва моя…» І читець, і інша частина хору, і всі 
присутні, стоять на колінах, поки не доспівають. Потім читець співає 
1-й вірш: «Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене…» І після 
проспівання вірша, співає 2-й хор: «Нехай піднесеться молитва моя…» 
Тоді читець, і 1-й хор, і всі присутні в храмі припадають на коліна. 
Також читець співає 2-й вірш: «Постав, Господи, охорону устам 
моїм…» І 1-й хор знову співає: «Нехай піднесеться молитва моя…» І 
читець, і 2-й хор, і всі присутні, знову схиляють коліна. І читець співає 
третій вірш: «Не схили серця мого…», і 2-й хор співає: «Нехай 
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піднесеться молитва моя…». І читець, і 1-й хор, і народ схиляє коліна. І 
знову читець співає: «Нехай піднесеться молитва моя, наче кадило 
перед Тобою…». І тоді обидва хори, і всі присутні в церкві люди 
припадають на коліна, і стоять, поки читець співає. І піднявшись, 
доспівують на кліросі: «…підношення рук моїх – як  жертва вечірняя.». 
І після виконання творимо 3 поклони [12, c. 419]. 

Ієрей під час співу цих віршів, стоячи (стоять і всі священики, які 
звершують соборне служіння) перед престолом, звершує кадіння. При 
співі на кліросі «Нехай піднесеться молитва моя...» після вірша: «Не 
схили серця мого...» ієрей переходить до жертовника і кадить перед 
жертовником. Потім віддає кадило дияконові і, благоговійно 
вклонившись святині (поясний поклін), відходить до престолу. При 
заключному співі «Нехай піднесеться молитва моя...» предстоятель (і 
всі священики, які звершують соборне служіння) схиляє коліна перед 
престолом, а диякон продовжує кадити Святі Дари до закінчення співу. 

Після закінчення співу «Нехай піднесеться молитва моя...» ієрей, 
за звичаєм, вимовляє молитву прп. Єфрема Сиріна (з трьома великими 
поклонами). На цьому, власне, вечірня закінчується. Коли буває 
читання Апостола та Євангелія (24 лютого, день пам’яті сорока 
мучеників Севастійських, 9 березня, перше і друге знайдення глави 
Хрестителя Господнього Іоана, в храмові свята та великих святих) [29, 
c. 312]. Слідом за молитвою – прокимен, Апостол, алилуарій і 
Євангеліє, якщо є за Уставом. Якщо ж немає Апостола і Євангелія, 
царські врата зачиняються. На Страсному тижні читається тільки 
Євангеліє [3, c. 158]. Єктенія «Промовмо всі...». Після закінчення 
єктенії священик виголошує: «Щоб і вони з нами славили…». При 
цьому виголосі він на антимінсі робить антимінсною губкою знак 
хреста, цілує губку і кладе її на правому боці антимінсу. (Верхня 
частина антимінсу розгортається так само, як і на повній літургії). 
Диякон виголошує: «Оголошені вийдіть, усі оголошені вийдіть…».  
Хор співає: «Господи помилуй». Починаючи з середи хрестопоклонної 
(четвертої) седмиці, після виголосу: «Щоб і вони з нами славили…» 
належить наступна особлива єктенія і молитва за тих, хто готується до 
Святого Просвічення (Хрещення), і читається вона священиком тихо. 
На літургіях Ранішосвячених Дарів встановлено такий додаток: диякон 
виголошує: «Оголошені вийдіть…». Під час єктенії священик тихо 
читає молитву за тих, що готуються до святого Просвічення: «Яви, 
Владико, лице Твоє…» Після співу «Тобі, Господи» священик 
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виголошує закінчення молитви: «Бо Ти єси Просвічення наше…». Хор 
співає «Амінь», диякон виголошує: «Всі, хто до просвічення, 
вийдіть…», хор – «Господи, помилуй» [27, c. 32]. Після цього 
починається літургія вірних. Священик тихо читає першу молитву 
вірних: «Боже Великий і Хвальний…». Тоді диякон виголошує 
єктенію: «Заступи, спаси, помилуй…». Священик тихо читає другу 
молитву вірних: «Владико Святий і Преблагий…».  Виголос священика 
являється завершенням таємної молитви. Коли священик служить без 
диякона, він, так само, як і на повній літургії, виголошує тільки перше і 
останнє прохання другої єктенії. Але не буде помилкою, якщо він 
виголосить єктенію повністю [17, c. 79]. Після виголосу диякона: 
«Заступи, спаси, помилуй…» хор співає: «Господи, помилуй» і диякон 
виголошує «Премудрість». Цим виголосом віруючим нагадується про 
особливу важливість подальшого Богослужіння, про час перенесення 
Ранішосвячених Св. Дарів зі Св. Жертовника на Св. Престіл. Священик 
проголошує закінчення другої молитви вірних: «За даром Христа 
Твого…».  

На літургії Ранішосвячених Дарів замість Херувимської пісні 
співається особливий піснеспів: «Нині сили Небесні з нами невидимо 
служать...» [31, c. 25]. Під час співу цієї древньої пісні відчиняються 
царські врата. Диякон заходить північними дверима у вівтар і, взявши 
кадильницю, кадить святий престіл, жертівник, вівтар, а також 
священиків і дияконів. Іконостас і присутніх прихожан диякон не 
кадить. При звершенні кадіння диякон таємно читає 50-й Покаянний  
псалом. Потім ієрей, стоячи з дияконом перед престолом, здіймає руки 
до гори і молиться: «Нині сили Небесні...» (тричі), і цілує престіл. 
Потім йде до жертовника, тричі кланяється зі словами: «Боже, очисти 
мене грішного», тричі кадить Святі Дари і, віддавши кадило дияконові, 
покладає на його плече воздух. А сам правою рукою бере дискос і 
тримає його на рівні чола, в ліву руку бере чашута тримає її біля 
грудей і переносить Святі Дари з жертовника на престіл, виходячи 
північними дверима і входячи у вівтар Царськими вратами [2, c. 33 – 
34]. Диякон йде перед священиком обличчям до Святих Дарів з 
кадилом і кадить часто, а перед дияконом, як і на повній Літургії, 
йдуть свічконосці. Ніяких зупинок на солеї і поминань немає. Проте 
існує практика, коли ієрей проходячи через Царські врата, тихо 
промовляє: «З вірою і любов’ю приступимо…». Під час проходження 
ієрем через солею всі моляться і падають ниць. Після входу у вівтар 
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ієрей ставить Святі Дари на антимінсі. Ті, що моляться, встають, хор 
співає: «З вірою і любов'ю приступимо ...». Ієрей відкладає покрівці, 
покриває воздухом (попередньо обкадившийого) Святі Дари і кадить 
їх. Під час цих священнодійств нічого не промовляється. Диякон 
мовчки приймає благословення від ієрея. 

Після закінчення співу «З вірою і любов'ю...» покладаються три 
великих поклони. При цьому ієрей виголошує у вівтарі молитву  
прп. Єфрема Сиріна. Слід зазначити, що в Типіконі немає вказівок на 
виголошення в цьому місці служби молитви прп. Єфрема Сиріна, але 
звичай читання її є дуже поширеним. Царські врата зачиняються, 
завіса закривається наполовину [22, c. 16].Диякон виголошує єктенію 
«Доповнімо вечірню молитву нашу Господу...». Виголос: «І сподоби 
нас, Владико...». Хор: «Отче наш...». Ієрей: «Бо Твоє є Царство...». 
Хор: «Амінь». Ієрей: «Мир всім.». Хор: «І духові твоєму.». Диякон: 
«Голови наші вклонімо перед Господом». Хор: «Тобі, Господи.». Ієрей: 
«Благодаттю і щедротами...». Співці протяжно співають: «Амінь.». 

 Закривається повністю завіса царських врат. Диякон: «Будьмо 
уважні». Ієрей вкладає праву руку під воздух, «з благоговінням і 
страхом» доторкаючись до Святого Агнця, і виголошує: «Раніш 
освячене Святеє святим». Хор: «Єдиний Свят ...» і запричастний стих: 
«Споживіть і пізнайте, що благий Господь», «Алилуя» (тричі) [33,  
c. 457]. Якщо читалися Апостол і Євангеліє святого, то співається і 
причасний святого. 

Ієрей відкладає воздух і знімає звіздицю. Диякон входить у вівтар 
і промовляє: «Розломи, владико, Святий Хліб». Священик зі словами: 
«Розломлюється і розділяється Агнець Божий...», роздроблює Святий 
Агнець на чотири частини і вкладає частинку з найменуванням «ІС» в 
потир, нічого не промовляючи. Теплота вливається в потир теж в 
мовчанні. Тоді священик ділить частину з написом «ХС» і промовляє: 
«Дияконе, приступи.». Диякон, підійшовши, чинить поклін, побожно 
прохаючи прощення, і промовляє: «Ось приступаю…», після чого 
священик подає часточку Святих Таїн дияконові і промовляє: 
«Священнодиякону (ім’я) подається…». Диякон приймає Святий Хліб 
на долоню правої руки, підкладаючи ліву руку під неї, далі цілує руку 
священика, відходить за святий престіл і, вклонивши голову, молиться: 
«Вірую, Господи, і визнаю…». Так само священик промовляє: «Чесне, 
і пресвяте, і пречисте…», після чого, взявши одну часточку Святих 
Таїн, вклоняє голову і молиться: «Вірую, Господи, і визнаю…». І так 
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причащаються з великою обережністю. Тоді ієрей бере губку і, 
обтираючи руку, тричі промовляє: «Слава Тобі, Боже.». Поцілувавши 
губку, кладе її на місце [18, c. 926].      

Особливістю причащання є те, що коли літургія Ранішосвячених 
Дарів звершується священиком з дияконом, то диякон, прийнявши 
частину Святих Таїн, не випиває з потира і не споживає антидора, 
оскільки він здійснює це після споживання Святих Дарів. Так само 
чинить священик, якщо служить без диякона. Споживши антидор, 
священик промовляє молитву подяки: «Дякуємо Тобі, Спасителеві 
всіх, Богу…» [18, c. 926].   

Коли є причасники, то священик, причастившись розділює 
останні дві частини Агнця з написом НІ КА на малі часточки, щоб 
вистачило всім причасникам, і вкладає їх до святої чаші. Диякон 
відкриває катапетасму і відчиняє Царські врата. Вклонившись побожно 
один раз, диякон бере від священика святу чашу, підходить до 
Царських врат, звертається до народу і, підносячи чашу, виголошує: 
«Зі страхом Божим і вірою приступіть». Хор: «Благословлю Господа 
повсякчас, хвала Його в устах моїх». Священик з амвону, 
повернувшись лицем до народу, промовляє молитву перед причастям: 
«Вірую, Господи, і визнаю…». Причасники, склавши хрестообразно 
руки на грудях, підходять один за одним до причастя. 

 Під час причастя диякон, або два паламарі підкладають 
причасникові під бороду плат, яким після причастя витирає йому уста. 
Причастившись, причасник цілує край святої чаші і, відійшовши 
приймає антидор (просфору) і теплоту, запиваючи нею святе Причастя. 
За сучасною практикою Української Православної Церкви на літургії 
Ранішосвячених Дарів немовлят не причащають. Причастивши вірних, 
священик входить у вівтар і ставить Святощі на святому престолі, а 
тоді повертається до людей і, благословляючи їх виголошує: «Спаси, 
Боже, людей Твоїх...». Хор: «Хліб Небесний і Чашу Життя споживіть і 
пізнайте, що благий Господь». «Алилуя» (тричі). Перед віднесенням на 
жертовник священик тричі кадить Святі Дари, але слова: «Вознесися 
на небеса, Боже...» не вимовляє Священик віддає кадило дияконові і, 
взявши святий дискос, ставить його на голову диякона; диякон 
побожно приймає його, стоячи лицем до царських врат, нічого не 
промовляє, відходить до святого жертовника і ставить на ньому святий 
дискос. Священик вклоняється і, взявши святу чашу, творить над 
антимінсом знак хреста, тихо промовляючи: «Благословен Бог наш…». 
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 Потім, повернувшись обличчям до людей, благословляє їх 
святою чашею і виголошує: «Завжди, нині і повсякчас...». Тоді 
відходить до святого жертовника і ставить там Святощі. Хор співає: 
«Нехай повні будуть уста наші...». Диякон, вийшовши північними 
дверима і ставши на звичайному місті, виголошує єктенію подяки. По 
завершенні єктенії священик виголошує заамвонну молитву. [8, c. 299 
– 303].  

 Після заамвонної молитви: «Владико Вседержителю, Ти все 
творіння премудро сотворив...» хор співає: «Амінь.». «Нехай буде ім'я 
Господнє...» (тричі). «Слава, і нині».  Псалом 33-й: «Благословлю 
Господа…». Під час читання або співу тридцять третього псалма ієрей 
роздає антидор, що зберігався з повної літургії, для всіх, хто був 
присутній. Потім ієрей, благословляючи народ, виголошує: 
«Благословення Господнє на вас...». Хор: «Амінь.». Ієрей: «Слава Тобі, 
Христе Боже...». Хор: «Слава, і нині», «Господи, помилуй» (тричі), 
«Благослови» [27, c. 36]. Ієрей творить відпуст: «Христос, істинний Бог 
наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, і святого ( храму, дня і 
наступного дня), святого отця нашого Григорія Двоєслова, папи 
Римського і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і 
Чоловіколюбець. Такий відпуст виголошується до Страсної седмиці. 
На страсній седмиці промовляється відпуст відповідного дня [29  
с. 323]. Хор співає уставне многолітня [27, c. 36]. Зайшовши у вівтар, 
священик читає подячні молитви. 

В п’ятницю першого тижня Великого посту після літургії 
Ранішосвячених Дарів відправляється чинопослідування святому 
великомученику Феодору Тирону [28, c. 214].  

Священик дає вірним для цілування Святий Хрест, після чого 
богослужіння завершується. 
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ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ –  

ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ 
(до 1025-річчя Хрещення Київської Руси-України) 

 
Початок християнства на землях України-Руси з давніх часів 

пов`язаний з ім`ям св. ап. Андрія Первозванного (І ст.). Христова віра 
прийшла до Києва і в часи св. ап. слов`янських Кирила і Мефодія 
(ІX ст.). Історичні джерела свідчать, що в Мефодіївську добу в Києві 
на Аскольдовій горі були соборний храм Божий св. Іллі та церква св. 
Миколая. Ці церковні громади ще більше розквітли в добу княгині 
Ольги, яка 957 р. їздила пізнати Христову віру до Царгорода. Княгиня 
Ольга не тільки охрестилась сама, але й прагнула, щоб святе хрещення 
прийняв її син Святослав, а з ним і весь народ український [1, 27]. 
Проте хоробрий київський князь Святослав-завойовник загинув у боях 
з печенігами на Дніпрових порогах. Тоді у свої руки державне кермо 
бере його син Володимир. До великої держави Київської Руси входило 
близько 20 різних земель, племен, серед яких були і слов`янські, і 
фінські, і тюркські. Увесь цей конгломерат не був ще об’єднаний 
нічим, крім княжої влади, ослабленої за Святослава та міжусобної 
боротьби його синів. Отож Володимир час від часу приборкував 
повстання [2, 110]. 

Так творив Володимир колосальну державу, найбільшу за своїми 
розмірами в цілій Європі, з централізованою владою князя, славною 
своїми багатствами, пов`язану торговельними та дипломатичними 
відносинами з усім культурним світом того часу [3, 113]. Зростання 
Київської держави поставило перед князем Володимиром питання про 
зміну примітивної поганської віри народу на релігію глибшу, яка б 
вводила українсько-слов`янські племена до родини культурних народів 
[4, 25]. З другої половини ІX ст. християнство наближалося до 
кордонів Володимирової держави, року 864 охрестилась Болгарія, року 
928-935 – Чехія, 962-992 – Польща [5, 114]. 
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З історії древньої Церкви ми знаємо, що основним ареалом, де 
проживали християни в межах сучасної України, був Херсонес (інша 
назва Корсунь), місто на території Кримського півострова. Свою 
пастирську діяльність плідно проводив у Херсонесі третій єпископ 
Риму – Климент (страчений в 107 р., за іншими джерелами – у 101 р.) 
[6, 19]. Його вшанування як святого мученика було поширено в ІІ-
ІV ст. по всій території Керченського півострова. Це є ще одним із 
перших офіційних визнань існування християнства на теренах нашої 
держави [7, 41]. Для Вселенської Церкви VIII-IX ст. був час важких 
випробувань, коли мусульманська експансія становила велику загрозу 
існуванню християнського світу. Тому в цій боротьбі потрібні були 
союзники [8, 30]. 

Не ворожий до християнства із самих настроїв релігійних, 
Володимир врешті став християнином формально та християнізував 
свою державу [9, 242]. 

Як поганин і войовничий князь, він не хотів принижуватися перед 
греками та покірно просити в них хрещення. Він хотів і віру 
православну набути шляхом завоювання. Для цього пішов з військом 
на Тавриду і взяв грецьке місто Херсонес (або Корсунь), що недалеко 
знаходилося від нинішнього Севастополя. Звідси він відправив послів 
до грецьких імператорів Василія і Костянтина з попередженням, що 
візьме і Константинополь, якщо вони не віддадуть за нього заміж свою 
сестру Анну. Імператори відповіли, що вона як християнка не може 
вийти за поганина, і погодились віддати її, як він прийме християнську 
віру. Київський князь оголосив через послів, що він любить грецький 
закон і готовий охреститись. Тоді царівна погодилась вийти заміж і 
відправилась до Корсуня з духовенством і прислугою, щоб врятувати 
свою батьківщину від згубної війни. Але тим часом кн. Володимир 
захворів на очі й осліп; царівна радила йому якнайшвидше хреститись, 
щоб отримати зцілення. Князь погодився, і коли єпископ під час 
виконання таїнства хрещення поклав на нього руку, – він прозрів і 
сказав: «Тепер я пізнав правдивого Бога!». Багато з дружини його під 
впливом цього чуда теж охрестились. Після цього Великий князь з 
царівною Анною обвінчались та відбули до Києва, взявши із собою 
священиків, церковне начиння і образи на благословення свого краю. 
Коли прибули до Києва, князь наказав, щоб охрестились його 12 синів, 
одночасно велів знищити ідолів. Частину їх було порубано, а частину 
спалено; головного божка Перуна було прив`язано до кінського хвоста 
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і скинуто з гори до Дніпра. Потім князь оголосив у Києві, що коли хто 
з багатих і убогих, великих і малих не прийде в призначений день на 
річку, щоб прийняти хрещення, того він буде вважати за ворога. У 
призначений день (що зберігся в хронографах XVI ст.) 1 серпня ст. ст., 
або 14 серпня н.ст. 988 року по Р. Х., всі мешканці Києва та його 
околиць з жінками і дітьми з`явились на Дніпрі (у гирлі річки 
Почайни). Всі увійшли у воду і стояли: хто по шию, інші по груди, 
малі діти коло берега, матері тримали на руках немовлят; священики 
стояли на березі й читали молитви хрещення. Київський князь 
Володимир, дивлячись на це, радів, що сам він і його люди пізнали 
правдивого Бога. Цього дня, як відзначив літописець преп. Нестор, 
земля й небо веселились. Щоб народ більше зміцнити у вірі й законі 
християнському, князь Володимир попросив з Болгарії священиків, які 
б відправили службу Божу слов`янською мовою й проповідували 
благовістя Христове усім зрозумілою мовою. Крім цього, великий 
князь почав відкривати школи і будувати храми для спільних молитов. 
Так, у місті Києві кн. Володимир збудував чудовий храм в ім`я 
Успіння Пресвятої Богородиці. Храм цей звався Десятинним, бо 
великий князь виділив десяту частину своїх доходів на його утримання 
[10, 126]. 

Отримавши усиновлення Богом, наш народ став наслідником 
Царства Божого, відродившись від води і Духа Святого (Ів.3;5). 
Хрещення України-Руси знаменувало собою офіційне прийняття і 
східної візантійської традиції [11, 73]. 

Таким чином, Київська Церква стає церквою-матір’ю для всіх 
християнських народів на схід від Карпат і Балтійських країн, 
Північних земель своєї держави, тих земель, що пізніше склали 
Московське князівство [12, 57]. Вона є родоначальницею історичного 
Українського Православ`я, яке виразно заявило про свої особливості 
невдовзі після акту хрещення. Грекам з Візантії не вдалося зробити з 
Київської Церкви своєї філії, хоч вони того дуже прагнули. Греки 
пильнували, щоб тільки їхні люди займали Київську митрополичу 
кафедру. Від хрещення (988 р.) до татаро-монгольської навали 
(1240 р.) лише двом українцям-русичам вдалося зайняти Київську 
кафедру: в середині XI ст. митрополитові Іларіону, а в середині XII ст. 
– митрополитові Климентію Смолятичу. Усі інші були греками. Але 
під тиском віруючого народу греки були змушені відмовитися від 
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нав`язування грецької мови у богослужінні і вивчати церковно-
слов`янську, а розмовляти мовою народу – українською [13, 538]. 

Залишаючись органічною частиною Світового Православ`я (на той 
час уже утворились чотири східні патріархати), Київська Церква 
відстоювала у боротьбі своє право бути самостійною одиницею у 
християнському світі. З побудовою Софіївського собору на поч. XI ст. 
Київська Церква стає митрополичою кафедрою. З цього часу, 
поступово, малими кроками відбуваються великі зрушення на своє 
власне: в мистецтві храму, в обрядах, духовній освіті, влаштуванні 
монастирів, не втрачаючи при цьому суто літургійної православної 
основи, характерної для Помісних Церков східного обряду. 

Українське Православ`я зумовило появу і розвиток оригінальної 
християнської літератури, представленої літописами, життєписами 
святих, патериками, ораторсько-проповідницькою поезією, полеміч-
ними творами, духовною поезією і своєрідною драматургією. Водно-
час, попри всі свої здобутки, Українська Церква мала і має складну і 
драматичну історію [14, 539]. 

Сьогодні, в нових умовах незалежності України та зростання й 
утвердження Української Православної Церкви Київського 
Патріархату, є потреба у висвітленні правдивої історії. Адже упродовж 
багатьох століть, а особливо у XIX ст., російські історики митрополит 
Макарій (Булгаков), прот. Євген Голубинський та ін. розглядали 
історію Української Православної Церкви як невід’ємну частину 
історії саме Російського (Московського) Православ`я. Такої концепції і 
досі дотримується Московська Патріархія. 

До виправлення цієї історичної несправедливості, об`єктивного 
аналізу та висвітлення правдивої історії Української Православної 
Церкви, всього православного світу був покликаний Помісний Собор 
Української Православної Церкви Київського Патріархату. Цей Собор 
зібрався з ласки Божої 11 липня 2008 року в Золотоверхій обителі 
Архістратига Михаїла в м. Києві з нагоди ювілею – 900-ліття цього 
монастиря та 1020-ліття Хрещення Київської Руси-України. Крім 
постанов та звернень у діяннях Освяченого Собору, до лику святих 
були причислені: Великий Благовірний князь Ярослав Мудрий (983-
1054 рр.), Благовірний князь Костянтин Острозький (1527-1608 рр.), 
Святитель Іов Борецький, Митрополит Київський, Галицький і всієї 
Руси (+1631), праведний Петро Багатостраждальний (Калнишевський), 
останній кошовий отаман Запорізької Січі (1691-1803 рр.). 
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Урочисте святкування розпочалося 18 липня Архієрейським 
Собором, а 19 липня, у суботу, на Михайлівській площі була звершена 
урочиста Божественна літургія, яку очолив Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет. Патріарху співслужили 32 
архієреї, 50 священиків і дияконів. На святкування 1020-ліття до Києва 
прибуло до 1000 священиків. Все духовенство молилось в облаченні. 
На площі зібралось більше 15 тисяч віруючих із різних областей 
України. Духовенству і всім присутнім на літургії було роздано 
ювілейні медалі «Учаснику святкування 1020-ліття хрещення 
Київської Руси» і молитовники зі словом митрополита Іларіона «Про 
Закон і Благодать» [15, 3]. 

Після літургії у своєму слові Святійший Патріарх Філарет 
зазначив: «Ми погодились святкувати 1020-ліття Хрещення Київської 
Руси як поправку до святкування 1000-ліття Хрещення Руси. Бо 20 
років тому ми святкували цю велику подію в історії нашої держави і 
історії нашої церкви не там, де треба. Хрещення відбулося в Києві, а 
святкування відбувалося в Москві, якої на той час ще не було, і не 
тільки як столиці, а й навіть як населеного пункту. Тому ми 
справедливо відновлюємо святкування 1000-ліття Хрещення Київської 
Руси в Києві на Дніпрі, там, де дійсно хрестив князь Володимир киян і 
свій народ. Ми згадуємо цю подію ще й тому, що хрещення ми 
прийняли не з півночі і не з заходу, а прийняли хрещення від 
Константинопольської Церкви, з Візантії, бо звідтіля прийшли і 
архієреї, і священики, і тут у водах Дніпра хрестили наших предків. І 
ми раді, що на це святкування прибуває Вселенський Патріарх 
Константинопольський Варфоломій. І не тільки він. Прибувають і інші 
глави православних церков, у тому числі і Патріарх Московський. Але 
очолювати це свято буде Вселенський Патріарх, тому що ми є 
дочірньою церквою по відношенню до Константинопольської церкви. І 
це святкування є відновленням історичної справедливості, тому що 
всюди повинна царювати правда, а не кривда. І історію треба знати 
такою, якою вона була, а не викривлювати» [16, 44]. 

Готуючись до святкування наступної ювілейної дати – 1025-ліття 
Хрещення Київської Руси-України, наша Церква багато робить у царині 
дослідження правдивої історії Української Православної Церкви. 
Зокрема, засновано Інститут церковної історії, який покликаний 
реанімувати і відтворити українську православну церковно-історичну 
школу, витоки якої потрібно шукати в старій Київській духовній 
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академії. Адже традиція цієї школи ще навіть у XX ст. продовжувалась 
дослідженнями професорів Олександра Лотоцького, Івана Власовського, 
Василя Біднова та митрополита Іларіона Огієнка й інших науковців у 
діаспорі, які вивчали правдиву історію Української Православної 
Церкви, про що дізнаємося ми з їхньої наукової спадщини. 
Запроваджено проведення наукових конференцій і підготовка до друку 
наукових збірників та енциклопедій [17, 3]. 

Тому впевнено можна сказати, що те просвітництво, започатковане 
Святим Рівноапостольним князем Володимиром, живе і розвивається і 
до сьогодні. 
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ВІЗАНТІЙСЬКІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА 
ТА СТАН ВІРИ ХРИСТОВОЇ НА ІСТОРИЧНІЙ ВОЛИНІ В ІХ – 

ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст. 
 

Тож ідіть, і навчіть всі народи, 
хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа. 

Св. Мат. 28.19. 
 

Історична Волинь з усіх земель Руси-України, розташована 
найближче до країн Західної Європи, була ще з раннього середньовіччя 
отим мостом між ними і Києвом, тому, без сумніву, наша земля 
першою ставала чутлива на всі культурно-духовні впливи із Заходу, а 
християнські зокрема. 
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Першим державним об’єднанням волинян, інших племен, які 
населяли історичну Волинь в ІХ-Х ст., постав Союз Червенських 
городів зі столицею Чермно, до якого належали: Перемишль над 
Сяном, Звенигород, Белз, Холм, Грабовець, Сутейськ, Володимир, 
Луцьк та ін. [1, 12]. 

В той же час постала Великоморавська держава західних 
слов’ян, а творцем її був моравський князь Моймир, який у 830 р. 
об’єднав слов’янські племена, що проживали в дворіччі ріки Дуї та 
Морави. Його наступником з 864 року став князь Ростислав, котрий 
значно розширив Великоморавську державу, кордони якої постали з 
болгарами, німцями, а на сході землі його князівства сягали річки 
Стир. Саме князь Ростислав у 862 році просив візантійського цісаря 
Михайла ІІІ прислати до Моравії високоосвічених богословів із 
знанням слов’янської мови, на яку б вони переклали Святе Письмо та 
богослужбові книги. 

Цісар Михайло ІІІ доручив цю велику і важливу апостольську 
місію двом ченцям – братам Костянтину і Мефодію, грекам за 
походженням, з міста Салоніки. 

– Хоч народ наш відкинувся був від поганства й держиться 
християнської віри, – говорили посли моравського князя Ростислава 
цісарю Михайлу ІІІ, – але ми не маємо такого вчителя, який розказав 
би нам нашою мовою про правдиву християнську віру, щоб інші землі, 
бачачи таке, робили б так само. Отож пошли нам, володарю, єпископа 
й такого вчителя, бо ж від вас на всі землі завжди виходить добрий 
закон… Пошліть нам учителів, які можуть пояснити нам написане в 
Книжках і допомогти зрозуміти їх [2, 14-15]. 

 Святі Кирило і Мефодій – апостоли слов’янські – уклали 
азбуку. Св. Мефодій переклав Святе Письмо і з того часу в його 
Великоморавській архієпархії у храмах Божих служби проводили 
живою рідною мовою вірних. 

 Св. Мефодій очолював Великоморавську архієпархію 870-
885 рр. в сані архієпископа, межі якої сягали річки Стир [3, 3]. 

 Одночасно будував він храми, засновував духовні школи, в 
яких виховував своїх учнів на християнських чеснотах, які 
продовжили розпочату справу глибокої християнізації слов’янських 
народів, у тому числі і на історичній Волині. Серед учнів св. Мефодія, 
які продовжили його християнську місію на Моравах, були: Горазд, 
Климент, Наум, Ангелар, Сава (Лаврін). Окрім них, були й інші вихідці 
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з нашої землі, яка на той час була складовою Великоморавської 
архієпархії. 

 Із давніх документальних джерел, віднайдених володимирським 
єпископом Львом Кішкою Руської унійно-православної церкви, 
достеменно відомо, що Володимирська катедра в Мефодіївську добу 
(870-992 рр.) мала п’ять єпископів: Івана, Антонія, Анутія, Кордіуса, 
Гіласа [4, 18]. 

 Тому в списку Володимирських владик, укладеному єпископом 
Львом Кішкою на основі давніх документів, виявлених ним, ім’я 
Стефана I з єпископату рівноапостольного князя Володимира стоїть на 
шостому місці [5]. 

 Отож з документальних та історичних джерел маємо 
незаперечні відомості про те, що витоки українського християнства у 
Великоморавській державі і Великоморавській архієпархії Св. Мефодія 
та його учнів походили з Візантії, а так як історична Волинь була в 
межах цього державного і церковного об’єднання візантійські витоки 
слід шукати в українському християнстві й на Волині. 

Варто наголосити, що правдивість цих думок доповнюють ще й 
археологічні розкопки, проведені 1886 року професорами Київського 
університету Св. Володимира Володимиром Антоновичем та Адріаном 
Праховим в урочищі “Стара катедра” біля міста Володимира – давньої 
столиці Ладомирського князівства [6, 879-884]. 

Археологічні знахідки, виявлені тут під час розкопок, показали, 
що в ІХ-Х ст. в урочищі “Стара катедра” знаходився кафедральний 
храм єпископів Володимирських (тоді Ладомирських) з єпископату Св. 
Мефодія, побудований в ротондному стилі. 

– Цей спідній фундамент, – читаємо в історичних джерелах, – 
був збудований півколом (ротондний), що продовжувався поза 
фундаментами тринавної церкви Св. Дмитрія. Фундамент був 
складений з брил міцної скам’янілої крейди, а його мулярська цегляна 
кладка зовсім вивітрилась, так що брили свобідно від себе відділялись. 
Крім того, знайдено багато кахель, а в східній частині, де був вівтар, 
збереглася плоска квадратна кахля з горельєфом чаші і літер І.N.Ц.І. [7, 
1008-1009]. 

 Отож розкопаний нижній фундамент належав соборній 
(ротондній) церкві, саме в такому архітектурному стилі будували 
храми у Великоморавській архієпархії, в складі якої було й місто 
Ладомир, пізніше Володимир [8]. 
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 Постає запитання: чому кафедральний храм в урочищі “Стара 
катедра” знаходився аж за 4 км від міських укріплень із земляних 
валів, сторожових веж і т.д. 

 Панівною вірою на той час було поганство, в місті Ладомирі 
(Володимирі) в місцевості Велесівщина знаходився поганський ідол 
Велес – бог худоби, тому першим християнам, які на той час ще не 
становили переважну більшість волинян, довелося будувати 
кафедральний храм не в самому місті, а далеко за його межами [9, 227]. 

 Також маємо підкреслити, що відкриті пам’ятки в урочищі 
“Стара катедра”: фундаменти, архітектурний стиль, мозаїки, кахлі і т.д. 
мали ознаки візантійської, характерні саме тій добі на історичній 
Волині, яку ми розглядаємо. 

 Варто зазначити, що й інші археологічні знахідки, як натільні 
хрестики, ікони, хрести-енколпіони та інше знайдені археологами у 
Володимирі, Черемно, Холмі, Луцьку, інших Червенських містах, були 
візантійського походження, дають нам підстави стверджувати, що до 
всеукраїнського хрещення 988 року рівноапостольним князем 
Володимиром Великим певна частина наших далеких пращурів на 
історичній Волині, зокрема, її західний і південно-західний регіони, не 
лише пізнали правдиву віру Христову, а й вели активне християнське 
життя: церква мала вивершену ієрархічну структуру – єпископи, ченці, 
священики, вірні, як також була побудована низка храмів Божих, 
засновано ряд печерних монастирів, зокрема, у Зимно, тій же 
Федорівці, на Божій горі, Почаєві, Стіжку і т.д. [10]. 

 Отож здобутки християнської культури, на які так часто 
натрапляли і натрапляємо на історичній Волині, мають не лише ознаки 
візантійськості, а й змушують нас робити певні висновки, що предмети 
християнського культу, знайдені в давніх городищах, цвинтарищах 
(тогочасних місцях поховань небіжчиків), не були прикрасами 
(хрестики, ікони на металі, черепиці, камені), своєрідними амулетами, 
а були, без сумнівів, предметами раннього українського християнства 
на наших землях задовго до хрещення князем Володимиром Великим, 
вони є свідками того старого християнського мистецтва, як то рештки 
старих церковних будівель та дрібних предметів християнського 
культу, на які так часто натрапляємо на престарих волинських 
городищах і селищах [11, 491]. 

 Аналізуючи історичні джерела, археологічні знахідки, предавню 
волинську християнську топоніміку, як-от Свята гора, Божа гора, 
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Попова гора, монастирище, церковище і т.д., приходимо до цілковито 
об’єктивного висновку, що на історичній Волині візантійські корені 
українського християнства знаходимо задовго до хрещення 988 року, і 
принесли золоте зерно віри Христової до Великоморавської держави і 
архієпархії, в межах якої були південно-західні землі Галичини і 
Волині, святі брати солунські Кирило і Мефодій, учні їхніх учнів. 

 Святі брати Кирило і Мефодій, учні їхніх учнів залишили на 
українських етнічних землях в Галичині і південно-західній історичній 
Волині певну християнську духовну спадщину, про яку знаходимо в 
історичних джерелах, археологічних знахідках, нашій топоніміці, і 
коли 981 року князь Володимир ішов на ляхів, то зайняв Червенські 
городи – Перемишль, Червен та інші міста, які й до сьогодні під Руссю 
[12, 49]. 

 Літописець не розкриває генези тих городів, але, без сумніву, то 
були городи не польські, а наших пращурів – бужан і дулібів, племінні 
князі яких, на взірець Великоморавських, заснували державне 
об’єднання під назвою Червенські городи. Землі, заселені поляками, як 
тоді їх називали ляхами, простелялися за річками Вепр і Розточчя. 
Звільнившись від впливів Великоморавських князів, Червенські городи 
потрапили пізніше, в середині Х ст., до Польщі, а князь Володимир 
знову 981 року повернув їх Руси-Україні. 

 Найбільшими пам’ятками духовної спадщини мефодіївської 
доби на південно-західній Волині, без сумніву, є залишки ротондного 
храму в урочищі “Стара катедра” біля міста Володимира та зимненські 
знахідки. Ця церква була кафедральним храмом Володимирських 
(Ладомирських) владик мефодіївської доби. 

 Дослідники кінця ХІХ-ХХ ст. висунули кілька наукових гіпотез 
про зруйнування цієї святині: 

1. Кафедральний ротондний храм зруйнували язичники під час 
їхнього чергового виступу проти християн; 

2. Святиню зруйнували ляхи під час нападу на Ладомир 
(Володимир); 

3. Зруйнував князь Володимир 981 року в часи його походу на 
Червенські городи. Князь Володимир був тоді й сам язичник і в його 
дружині переважали язичники, які ненавиділи християн і по довгих 
катуваннях пробивали черепи священикам, активним християнам 
довгими кованими залізними чотиригранними цвяхами черепи. 
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Саме череп людини, пробитий таким цвяхом, і було знайдено 
під час розкопок 1886 року під фундаментами ротондного храму 
професорами Володимиром Антоновичем і Адріаном Праховим [13, 
1006-1012]. 

Цей череп міг належати п’ятому, останньому єпископу 
Ладомирському з єпископату мефодіївської доби. 

988 року князь Володимир охрестився сам і охрестив киян і як 
записав літописець: “і було видіти радість велику на небі і на землі, що 
стільки душ спасається, а диявол тужить…” [14, 66]. 

По хрещенні киян відбулося хрещення всього народу руського 
(українського), і князь Володимир повелів будувати церкви і ставити їх 
на місці, де стояли поганські боги по всіх городах руських, а там, де 
засновував нові міста чи поселення, виростали храми Божі, а поруч них 
школи, в яких навчали дітей знатних людей. 

– І почав він ставити по городах церкви, і попів наставляти, – 
записав літописець, – і людей на хрещення приводити по всіх городах і 
селах. І пославши мужів своїх став він у знатних людей дітей забирати 
і оддавати їх на учення книжне… Коли ж цих роздавали на учення 
книжне, то збулося пророцтво на Руській землі, яке говорить: “У ті дні 
почують глухі слова книжнії і ясною буде мова недорікуватих (Ісайя 
29.18)” [15, 66]. 

Щоб швидко і глибоко пройшло хрещення по всій землі руській, 
князь Володимир поділив обширну тоді свою державу на 12 уділів між 
своїми дванадцятьма синами. Землі історичної Волині дісталися трьом 
синам його: Володимир – Всеволоду, Луцьк – Позвізду, Деревлянські 
землі – Святославу. 

На відміну від північних районів Руси-України, де були 
випадки, коли “похрещені знову поверталися до поганства, проганяли 
і, навіть, вбивали місіонерів, священиків”, Волинь сприйняла 
християнство щиріше й повніше тому, що для віри Христової тут на 
нашій землі був добрий духовний фундамент, закладений в 
мефодіївську добу [16, 29]. 

Варто наголосити – у християнстві український народ, а на 
Волині зокрема, одержав високу і чисту науку про Бога, Творця 
всесвіту, Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе в жертву за 
спасіння людей всього світу. 

Християнська віра, принесена нашими предками з Візантії, дала 
українському народові високі моральні цінності, а також вела його до 
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основних засад світової культури. Вона піднесла і освятила сім’ї, 
підняла авторитет жінки в родині. В поганстві жінка була невільницею 
свого чоловіка. Християнство внесло дух у всі сфери людського життя 
і мислення, воно стало невід’ємною складовою душі кожного українця, 
його основним духовним скарбом [17, 28]. 

Історичні джерела дають нам можливість простежити ширшу і 
глибшу християнізацію історичної Волині в добу рівноапостольного 
князя Володимира і його наступників князів київських і волинських аж 
до Батиєвого погрому 1240 року, як також започаткування нового 
єпископату Володимирської доби українського християнства на 
Волині, розбудову храмів Божих, монастирів, заснування духовних 
шкіл, власне розбудови християнського, церковного життя на наших 
землях. 

Волинська земля вже зі складеними давніми християнськими 
традиціями стала особливим центром уваги св. Володимира, і він 
найперше відновлює давню Ладомирську єпархію. Місто Ладомир 
одержує не лише нову назву Володимир (від князя Володимира), а й 
єпископську Володимирську кафедру. Першим єпископом, який посідав 
цю кафедру в добу князя Володимира, був владика Стефан І. Якась 
частина дослідників вважала, що першим єпископом Володимирської 
єпархії був єпископ Фома, грек за походженням, який прибув з Корсуня 
до Києва разом з іншими грецькими ієрархами в обозі Великого князя 
988 року. В анналах Нестора про це нічого не сказано, а Никонівський 
літопис відносить заснування єпархії до часів митрополита Київського 
Леонтія (в 992 р.): “В літо 6500 (992) взяв Володимир у блаженійшого 
патріарха Фотія Константинопольського, митрополита Києва і всієї Русі 
Леонтія, і була радість велика в людях, і поставив митрополит Леонтій 
єпископа до Чернігова Неофіта, в Ростов – єпископа Федора, у 
Володимир – Стефана, а в Білгород – Микиту” [18, 416]. 

Єпископ Стефан був родом болгарин і знаходився до своєї 
хіротонії в Білгороді біля Києва, де він виступав як місіонер, ширив 
віру Христову у Придніпров’ї. 

Нижче подаємо перелік єпископів, які посідали Володимирську 
кафедру з часу рівноапостольного князя Володимира Великого до 
смерті володимирського князя Володимира Васильковича: 

1. Стефан І з 992 р. 
2. Стефан ІІ Святий, учень преподобного Феодосія 

Печерського (упокоївся у Володимирі 8 квітня 1094 року). 
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3. Амфілохій, рукоположений митрополитом Никифором 1 
серпня 1109 року. Упокоївся в Бозі 1122 року. 

4. Симеон, рукоположений із старців печерських 1123 року. 
Упокоївся 1137 року. 

5. Федір, рукоположений в єпископи 1137 році, а в 1147 році 
присутній на Київському соборі, який був скликаний князем 
Ізяславом Мстиславовичем для поставлення митрополита-
українця на місце померлого в Царгороді єпископа Михайла, 
грека за походженням. 

6. Іоасаф, взятий на єпархію із Святої Гори (Зимно). Літописець 
називає його блаженним: “У літа княжіння Данила і Василька 
Романовичів були такі володимирські єпископи: був ото 
Іоасаф, блаженний і преподобний святитель Святої Гори, а 
потім був Василій із Святої Гори, а потім був Никифор, за 
прозвищем Станило, що раніше був слугою Васильковим, а 
потім Кузьма, кроткий, преподобний, смиренний єпископ 
володимирський” [19, 379]. 

7. Василій із Святої Гори в Зимно. 
8. Никифор (на прозвище Станило), слуга князя Василька, який 

безперечно мав духовний стан і відповідну освіту. 
9. Кузьма – пастор кроткий, преподобний і смиренний. 
10. Євсигній єпископ Володимирський в 1287-1289 роках. 

Ховав князя Володимира Васильковича. Літописець п’ять 
разів згадує ім’я цього владики. 

Найбільш широке повідомлення про нього подаємо нижче: 
– Коли ж цього благовірного князя Володимира, нареченого у 

святім Хрещенні Іваном, сина Василькового, покладеного в гроб і 
лежало в гробі тіло його незапечатане від одинадцятого дня місяця 
грудня до шостого дня місяця квітня, то княгиня його не могла 
заспокоїтись. І от, прийшовши з єпископом Євсигнієм і усім криласом 
і одкривши гроб, побачили вони тіло його цілим і білим, і пахощі од 
гробу були, і запах, подобен до ароматів многоцінних. Таке ото чудо 
побачили вони, а побачивши, прославляли Бога і опечатали гроб його 
місяця квітня в шостий день у середу страсної неділі [20, 448]. 

Варто зазначити, що вищеназвані єпископи Володимирські, в 
переважній більшості були місцевими українцями, волинянами за 
походженням, вихованням, ігуменами Зимненського Свято-Успенсь-
кого монастиря на Святій горі біля Володимира. 
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 Наголошуємо, що згідно з історичними джерелами Володи-
мирська єпархія фактично охоплювала всі землі давньої Волині і 
Полісся. До неї належали тогочасні відомі літописні міста: Володимир, 
Городно, Берестя, Дорогочин, Мельники, Бильськ, Сураж, Збараж, 
Крем’янець, Кам’янець, Кобрин, Брянськ, Боремель, Холм, Угровськ, 
Грабовець, Щебратин, Лопатень, Любомиль, Туринь, Острог, Шумськ, 
Пліснеськ, Полонне, Межибож, Данилів, Стіжок [21, 210]. 

 Таким чином, до Володимирської, найбільшої на той час 
єпархії, належали всі землі історичної Волині, за винятком північно-
східних, що складали окрему Турівську єпархію, яка свої витоки 
виводить ще з часів рівноапостольного князя Володимира, а писемні 
джерела подають дату 1114 рік з появою імені єпископа Турівського 
Кирила І, але церковно-історичній науці відомі імена ще чотирьох 
єпископів до вищезазначеної дати, це Симеон, Ігнатій, Іоаким, Георгій. 

– Імена перших владик турівських, імена справжні, а не вигадані, – 
читаємо в історичному джерелі, – при них жив і вершив свої чернечі 
подвиги Св. Мартин, затворник турівський, значить, якщо допустити, 
що ствятительство кожного з чотирьох ієрархів продовжувалося не 
більше 15 років, то і тоді заснування Турівської єпархії розпочинається 
вже в половині ХІ ст. 

 Однак все змушує думати, що Турівська єпархія заснована 
Леонтієм митрополитом Київським, а її першим єпископом був 
владика Симеон [22, 14]. 

 Тобто Турівська єпархія та її перший єпископ беруть свої 
витоки з єпископату Св. Володимира, в той час як Володимирська 
єпархія під назвою Ладомирська свої витоки також виводить з Візантії, 
але з доби Св. Кирила і Мефодія. 

Щоб налагодити більш глибоке і багатостороннє церковне 
життя, провести глибшу і всеохоплюючу християнізацію, наші князі, 
ієрархи церкви, вдосконалюючи церковне управління на історичній 
Волині, з Володимирської єпархії утворили ряд нових: Перемишльська 
– 1026 р., Галицька – 1157-1165 р., Угровська (Холмська), Луцька. 

Перші відомості про місто Угровськ маємо за 1207 рік, коли 
воно як вотчина дісталося князю Олександру Всеволодовичу, одначе 
давність цього міста є набагато більша, бо воно є в переліку 
Червенських городів і його початки лежать у другій половині ІХ ст. 
[23, 32]. 
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Згідно з літописними джерелами 1223 р. король Данило Романо-
вич переніс кафедру з Угровська до Холма, і з того часу засновано 
Холмську єпархію. 

– Оскільки ж Бог зволив, то Данило звів город, на ймення Холм, – 
записав 1223 року літописець, – і з Божою волею єпископом князь 
Данило вибрав і поставив Іоанна, із кліру великої церкви Святої 
Богородиці Володимирської. Бо перед тим був єпископом Іоасаф у городі 
Угровську, – який скочив на митрополичий престол і за те звергнутий був 
зі стола свого, – і переведена була єпархія у Холм [24, 379]. 

 Хоч Луцька єпархія за датою заснування набагато старша, як 
перша писемна згадка про неї, одначе в “Літописі руському” першу 
згадку знаходимо лише після Батиєвого погрому України-Руси 1288 
року, тоді князь Володимир Василькович серед своїх великих і святих 
справ, зроблених для церкви Христової на Волині своїм заповітом: “В 
Луцьку єпископію дав він хреста великого срібного позолоченого, з 
чесним древом” [24, 447]. 

 Отож у часовому поясі, яким окреслена тема нашого 
дослідження, на історичній Волині були єпархії: Володимирська, 
Угрівська (Холмська), Луцька, Турівська. До Турівської єпархії з 
князівств, які входили до неї, виділяємо лише ті, які складали землі 
історичної Волині: Пинське, Турівське, Степанське, Дубровицьке. 
Східна частина історичної Волині – Овруччина і Житомирщина 
належали тоді до Київської єпархії [25, 35]. 

 З плином віків межі єпархій змінювалися, окремі зникали, щоб 
пізніше знову відновитися, так було з усіма вищеназваними єпархіями, 
які постали на історичній Волині з хрещення 988 року рівноапостоль-
ним князем Володимиром киян, а по тому наших перших християнсь-
ких пращурів в усіх регіонах Руси-України. 

 До Володимирського хрещення історична Волинь мала окрему 
мережу печерних монастирів, храмів Божих і підтвердженням того є 
фундаменти ротондної соборної церкви в урочищі “Стара катедра” біля 
Володимира, а також рештки ротондних храмів у Зимному, 
Перемишлі, Червенських городах. 

 З нових досліджень у нашій церковно-історичній науці постає 
мережа печерних монастирів на нашій землі в Зимному, Почаєві, 
Данилові, Стіжку, Пліснеську, Холмі, Луцьку, на Божій горі, 
Крем’янці, Решнівці, Збаражі, Дорогобужі, Кураші, Іскоростені, 
Вручію (Овручу), Мозиру та ін. [26]. 
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 По всеукраїнському хрещенні князем Володимиром Великим 
988 року постала конечна потреба вийти ченцям з печерних обителей, 
де вони спасалися від “суєти суєт” мирського життя, і стати 
місіонерами, нести слово Боже до свого охрещеного народу, бути 
носіями віри Христової, нести світло Його науки до душ вірних. І як 
ми бачимо з історичних джерел, на місці печерних поставали нові 
спільножитні обителі Божі, засновувалися нові і ставали осередками 
віри, науки, освіти [27, 32-33]. 

 Знаємо з літописних джерел про мережу духовних шкіл на 
історичній Волині, саме до Володимира 1097 року літописець “їздив 
заради оглядин шкіл і наставлення вчителів” [28, 28]. 

 Варто наголосити, що не лише в місті Володимирі оглядав 
літописець школи і наставляв учителів, а й в інших містах, поселеннях, 
при монастирях, храмах Божих діяли духовні школи, в яких здобували 
освіту діти знатних людей, а пізніше й обдаровані діти з інших станів: 
духовенства, дворянства, ремісників, торговців і т.д. [29]. 

 Віра Христова – віра наша православна несла вірним Волині 
незнані в поганстві освіту, науку, культуру, християнську мораль, і на 
сторожі цих духовних цінностей стояла церква. Храми Божі були 
осередками віри Христової і в часовому поясі, який ми розглядаємо, 
можна окреслити таку мережу церков: 

– У ці часи на історичній Волині і поза її межами нашими князями 
з дому св. Володимира Великого вибудувано десятки храмів Божих по 
найбільших містах: в Турові, Галичі (8 церков), Шумську, Луцьку, 
Перемишлі (8 церков), Бересті, Пинську, Новгороді, Городні. У місті 
Володимирі було понад 10 мурованих церков, у Перемишлі – 4, з них 
дві ротондні, у колишній столиці Червенських градів Черемні – 4. В 
деяких з названих церков поховано і самих князів-фундаторів та їхні 
родини: всі ці храми Божі будували майстри з Візантії або їхні учні-
волиняни [30, 45]. 

 Із збережених храмів Божих тієї доби можемо назвати церкву-
ротондну Св. Василія в м. Володимирі, храм Святої Троїці на Святій 
Горі в Зимненському монастирі, які й надалі залишаються для нас не 
лише свідками, а й взірцями церковного будівництва, переданими нам 
у спадок нашими християнськими предками. 

 Наші предки будували храми Божі, засновували, відновлювали 
монастирі, прикрашали їх, переписували Святі Книги, здійснювали 
прощі до Святих місць тощо, але всі ці зовнішні прояви благочестя 
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були в них глибоко поєднані з внутрішньорелігійними настроями і 
випливали з них. Українська, волинська боголюбива душа в усі віки 
мала Божі заповіді за найбільші свої святощі. Глибоку побожність 
волинян слід шукати в глибині духу наших предків, їхнього 
споконвічного “Без Бога й не до порога”. І та щира побожність, 
притаманна всій нашій нації і витікає вона з внутрішнього духовного її 
стану, тісно поєднаного з зовнішнім творчим і будівничим світом 
українського народу, який став на свій історичний шлях, освітлений 
світлом віри Христової. 

 Візантійські витоки українського християнства поєднав 
боголюбивий наш народ з власними, притаманними лише йому 
одному, духовними християнськими цінностями з рідних обрядів, 
звичаїв, традицій, і на цій основі постало суто наше українське 
християнство, яке корінням своїм сягає княжих часів Аскольда і Діра, 
святої княгині Ольги, рівноапостольного князя Володимира Великого, 
який 1025 років тому здійснив з волі Божої всеукраїнське хрещення, 
що світлом Христової віри освітило шлях нашого народу в 
християнську сім’ю вільних народів світу. 
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СПІЛЬНІ ВІЗАНТІЙСЬКІ ВИТОКИ  

МИТРОПОЛІЇ РУСИ І ВЕЛИКОМОРАВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ 
СВ. МЕФОДІЯ  

 
Тож ідіть, і навчайте всі 

народи, хрестячи їх в ім’я Отця, 
і Сина, і Святого Духа. 

Св. Матвія 28.19 
 

Початки християнства на українських землях, і на Волині 
зокрема, слід шукати ще в апостольські часи, тобто в першому періоді 
історії віри Христової. І першим сіячем її, за переказами, був апостол 
Андрій Первозванний, який заснував церкву Христову у Візантії, 
проповідував у Скіфії. Так називали греки край на північ від Чорного 
моря. Відомості про це знаходимо в літописця Нестора: 

– Як ото говорили, коли Андрій учив у Синопі і прийшов у 
город Корсунь, він довідався, що од Корсуня близько устя Дніпрове. І 
захотів він піти у Рим, і прибув в устя Дніпрове, і звідти рушив по 
Дніпру вгору, і за приреченням Божим прийшов і став під горами на 
березі. 

 А на другий день уставши, сказав він ученикам своїм, які були з 
ним: “Бачите ви гори сі? Так от, на сих горах возсіяє благодать Божа, і 
буде город великий, і церков багато воздвигне Бог”. І зійшов він на 
гори сі, і благословив їх, і поставив хреста. І поклонившись Богу, він 
спустився з гори сеї, де опісля постав Київ, і рушив по Дніпру вгору… 
[1, 3] 

 Значно більше маємо відомостей про поширення християнства 
на південних українських землях над Чорним морем, де були великі 
грецькі колонії – Ольвія, Пантикапей, Херсонес, які через торговельні 
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зв’язки з Грецією та іншими християнськими державами дуже рано 
відкрили сюди шлях для віри Христової. 

– Муж апостольський св. Климент Римський, – знаходимо в 
історичних джерелах, – зісланий в Херсонес в 94 році, знайшов тут 
коло 2 тисячі християн і своєю місійною діяльністю ще більше сприяв 
до поширення тут віри Христової, за що його погани утопили в морі, а 
мощі його були відкриті багато пізніше [2, 6-7]. 

 Історичній науці відомо, що св. Іоанн Златоуст (344-407), 
воєвода візантійський Секунда, патріарх Константинопольський (398-
404), вітія, ідеолог східнохристиянської церкви, дуже опікувався 
поширенням християнської віри на південноукраїнських землях. 
Блаженний Федорит у числі ознак подобенства з апостолами св. Іоанна 
вказував і ту, що “він перший збудував вівтарі серед скіфів, і той, хто 
не злазив з коня, навчився приклоняти коліна, нечулий на сльози 
полонених став оплакувати свої гріхи” [3, 6-7]. 

 Про поширення віри Христової в IV ст. на південних землях 
України писав блаженний Ієронім: “…гуни виучують Псалтир; зимна 
Скіфія огрівається полум’ям правдивої віри; військо готів, даків всюди 
носять за собою похідні вівтарі” [4, 6-7]. 

Отож історичні джерела, особливо грецькі, повідомляють, що в 
IV ст. на півдні України було так багато християн, що постала 
необхідність заснувати тут єпархію, яка і згадується в тому часовому 
поясі. 

 Згадуються єпархії Херсонеська та Боспорська, а єпископ 
готської єпархії, яка знаходилася на території між Доном і Дністром, 
владика Феофіл поставив свій підпис на документах першого 
Вселенського собору 325 року [5]. 

 Маємо пам’ятати, що пізнаючи віру Христову в тих перших 
віках християнства чи то за посередництва грецьких колоністів, купців, 
мандрівників, місіонерів або за посередництва готів, українські 
племена на півдні нашої Батьківщини, на історичній Волині через св. 
братів Кирила і Мефодія, учнів їхніх учнів, основним спільним 
джерелом християнства була Візантія, а Царгород був головним 
осередком всього східного християнства. 

 В VII і VIII ст. згадуються в історичних джерелах Сулозька 
(Сугдейська – грецька назва) та Фульська єпархії. Фульська єпархія 
знаходилася північніше від Криму. 
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 Як бачимо, географію поширення християнства на наших 
землях, то зерна віри Христової, посіяні на півдні, поступово 
засівалися й далі на північ, зокрема, в ті місцевості, які знаходилися 
над водними торговими шляхами від Балтійського моря до Греції, а це 
відомий в історії шлях “Із варяг у греки», який ішов по Західному Бугу, 
Прип’яті, Дніпру до Чорного моря [6]. 

 Саме по цих водних шляхах зерна християнської віри засівалися 
далеко на північ нашої землі, і про це свідчать численні археологічні 
знахідки в місцевостях біля них: скарби римських, візантійських 
монет, предмети християнського релігійного життя – хрести натільні з 
каменю, металу, хрести-енколпіони, ікони на шифері, металі та інше 
[7, 19]. 

 Варто наголосити, що слов’янські й інші племена, що жили на 
північ від Чорного моря по водному шляху “Із варяг у греки”, на північ 
по Дніпру, в VI-VIIІ ст. мали міцні торгові зв’язки з грецькими 
колоніями на півдні України, Візантією та військові сутички з ними, 
завдяки тим зв’язкам християнство засівалося далеко на північ. 

 У “Житті” св. Стефана Сурозького (бл. 740 року) міститься таке 
оповідання про хрещення новгородського князя Блавалина з 
дружиною: Князь з дружиною напав на Сурож (давньоруська назва 
грецького міста Сугдеї (Сугдея) на південно-східному узбережжі 
Кримського півострова) і заволодів цим містом. Ввірвавшись у храм, в 
якому знаходилися мощі св. Стефана, ці північні поганської віри діти 
пограбували всі дорогоцінності, що були в його раці з мощами 
святителя. Одначе покараний тут же в храмі страшною недугою князь 
Блавалин наказав своїм дружинникам повернути все загарбане не лише 
в Сурожі, а й інших містах грецького полісу в Криму і всі цінності 
принести до раки святого Стефана [8, 6-7]. 

У “Літописі Руському” так пояснено появу Аскольда і Діра в Києві, 
а з ними і християнство тут та Аскольдове хрещення, створення 
митрополії Руси: 

– Було в Рюрика два мужі, Аскольд і Дір, не його племені, а бояри. 
І відпросилися вони в Рюрика піти до Цесарограда з родом своїм, і 
рушили обидва по Дніпру. 

 Ідучи мимо, узріли вони на горі городок і запитали, кажучи: 
“Чий се город?”. А вони, тамтешні жителі, сказали: “Було троє братів: 
Кий, Щек і Хорив, які зробили город сей і загинули. А ми сидимо в 
городі їхньому і платимо данину хозарам”. 
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 Отож Аскольд і Дір зостались удвох у місті цьому, і зібрали 
багато варягів, і почали володіти Полянською землею. А Рюрик 
княжив у Новгороді. У 866 році рушив Аскольд і Дір на греків, і 
прийшов туди в чотирнадцятий рік після першого походу Русі на 
Михайла-цесаря. А цесар Михайло тоді був у поході на агарян І коли 
дійшов він до Чорної ріки, єпарх (правитель Константинополя) Орифа 
послав йому вість, що Русь іде на Цесарогород. І вернувся цесар. А ці, 
руси, в середину Суда увійшовши, вчинили убивства багатьох 
християн і Цесароград двомастами кораблів оточили. Цесар же ледве в 
город увійшов, і з патріархом Фотієм у церкві святої Богородиці, що є 
у Влахернах, всю ніч молитву творили. А тоді, божественну ризу 
Святої Богородиці зі співами винісши, у море вмочили її полу. Була 
тиша, і море заспокоїлось. А тут одразу знялася буря з вітром, і знову 
стали великі хвилі, і кораблі безбожної Русі розметало, і до берега 
пригнало, і побило їх так, що мало їх вибралось з такої біди і до себе 
повернулося [9, 12-13]. 

 Подія ця стала основною причиною Аскольдового хрещення, і 
про це свідчив у своєму “Окружному посланні” до патріархів Сходу 
року 867 патріарх Фотій, що руські князі, настрашені чудом у 
Царгороді, повернувшись до Києва, виявили бажання охреститися. 
Цісар Михайло ІІІ вислав єпископа та священиків, і на Русі засновано 
єпархію [10, 91]. 

 Низка інших історичних джерел свідчить, що Аскольдове 
хрещення відбулося за цісаря Василія І та патріарха Ігнатія, одначе 
сама ця подія в усіх візантійських, вітчизняних джерелах визнана 
доконаним фактом. 

 Патріарх Фотій (858-867; 877-886) в цитованому вище посланні 
писав: 

– І не тільки цей народ (болгари) перше нечестя змінив на віру 
Христову, але й так звані Руси, що перевищують усіх жорстокістю та 
скверновбивством; вони поневолили всіх кругом себе, а через це впали 
в гордість і підняли руки навіть проти Римської держави; але тепер 
навіть ці Руси перемінили елинську й нечестиву науку, якої перше 
держалися, на чисту й непідроблену віру християнську, і з любов’ю 
стали підданими та друзями нашими, замість грабування нас і замість 
мати проти нас зухвалість, що недавно було. І так розгорілося в них 
бажання та ревність до віри, що прийняли вони єпископа й пастиря, і 
поважають християн з великою пильністю та усердям [11, 36]. 
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 А ось як описав Костянтин Порфирородний у своєму творі 
“Василь Македонянин” приїзд єпископа до русів за князювання 
Аскольда і Діра (862-882): 

– Коли прибув архієпископ до цього народу, його добре прийняли. 
Князь цього народу, скликавши зібрання, радився з старшими, які 
міцно трималися старої своєї віри. Обмірковуючи свою віру і віру 
християн, князь питає архієпископа, чого саме буде їх навчати. 
Архієпископ показав їм Євангелію, і розказав про деякі чудеса 
Спасителя нашого. Руси зараз же відповіли: “Коли й ми побачимо 
якогось чуда, а особливо такого, як про юнаків у печі, то зовсім тобі не 
повіримо й не будемо слухати твоїх слів”. 

 Руси наполягали, щоб вкинути в огонь Євангеліє, – якщо не 
згорить, тоді прийняти хрещення. І кинули в піч огненну святе 
Євангеліє. Через деякий час, як у печі погасло, знайшли там святу 
книгу цілою. Побачивши це, здивовані чудом варвари вже без вагання 
почали хреститися” [12, 37]. 

 Князь Аскольд прийнявши перше хрещення, під час якого він з 
дружиною і частина народу освітилися вірою Христовою, почав 
ширити нову віру серед язичників і поза межами Києва. 

– Оприч Києва, багато християн було ще й в інших містах, 
особливо в Переяславі, – промовисто свідчать історичні джерела, – 
може більше навіть як в Києві, і деякі вчені цим пояснюють факт, що 
князь Володимир Великий заснував першу митрополичу кафедру саме 
в Переяславі [13, 6-7]. 

 Ми ж повинні пам’ятати, що це була перша митрополича 
кафедра за князя Володимира, тобто після його всеукраїнського 
хрещення 988 року, але першою митрополичою кафедрою по 
Аскольдовому хрещенні по 860 році була Київська, і про це свідчать 
численні як візантійські, так і вітчизняні історичні джерела. 

 Дуже цінними для нас є міркування професора Олександра 
Лотоцького в його статті “Початок ієрархії в Києві” [14]. 

 Насамперед маємо відрізняти, – наголошував у своїй науковій 
розвідці професор Олександр Лотоцький, – перше хрещення, що було 
по 860 році, коли на Русь прислано єпископа від Константинопольсь-
кого патріарха Фотія від другого – за рівноапостольного князя 
Володимира [15, 535]. 

 Тому і мали вони, тобто перше і друге хрещення Руси, Аскольд 
і св. Володимир свою ієрархію, без якої б хрещень не відбувалося. 
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 Про тих високих достойників нашого першого і другого 
хрещення збереглося дуже мало історичних джерел, які за своїм 
походженням не є однорідними, одновизначальними, а тому розбав-
лені дослідниками своїм баченням цього питання. Маємо їх сприймати 
критично, але твердо притримуватися одного, що така ієрархія, як і 
саме Аскольдове хрещення є невід’ємною складовою християнської 
України, нашої святої Української Православної Церкви. 

 Використовуючи хоч і досить скупі джерела персонального 
походження, які є в старих пам’ятках про окремих осіб високої 
ієрархічної гідності – визнаних митрополитів Київських як зверхників 
Української Церкви, такі вчителі, як професор Є. Голубинський зробив 
спробу скласти їхній опис, налічив у ньому більше двадцяти 
митрополитів з початку християнства і заснування ієрархії в Україні до 
монгольської навали 1240 року. Аналізуючи старанно давні історичні 
джерела, першими митрополитами у своєму опису він поставив, в 
різному хронологічному порядку, імена владик Михаїла, Леона, 
Іоанна. На першому місці в його митрополичому списку є владика 
Михаїл. Ім’я цього першого митрополита знаходили вітчизняні 
дослідники, опріч кількох літописних згадок, ще й в Уставі князя 
Володимира Великого, де сказано, що цього митрополита прислав 
Царгородський патріарх Фотій, який насправді жив за сотню років до 
часу хрещення України 988 року. 

– Була спроба (митрополит Євгеній, архієпископ Філарет, професор 
Неволин) пояснити цей анархізм тим способом, що Фотій у даному 
випадку розуміється як особа типова, як найвиразніший представник 
православ’я, – писав професор Олександр Лотоцький, – отже, коли 
говориться, що Володимир прийняв першого митрополита від патріарха 
Фотія, то це значить, що князь прийняв із Греції митрополита 
православного. Але таке пояснення надто довільне, і ні одного 
митрополита в подальшому не пов’язується з іменем патріарха Фотія. 

 Найреальнішим видається інше пояснення (митрополита 
Макарія, професора Є. Голубинського, академіка О. Шахматова), що 
редактор чи переписувач пам’ятки сплутав два згадувані в літописі 
хрещення Русі: перше, що було по 860 році, коли на Русь прислано 
було єпископа з Константинополя від патріарха Фотія, друге за 
Володимира; помилка в одному списі потягла за собою повторення її в 
подальших списках, для яких той перший опис міг бути оригіналом 
[16, 535]. 
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 Отож з усього випливає, що першого митрополита Михаїла 
прислав патріарх Фотій в часах свого першого патріаршества, і тому 
його, як першого митрополита України-Руси часів Аскольдового 
хрещення, занесено до Уставу св. Володимира Великого. 

 Як писав професор Олександр Лотоцький: “Правдоподібно, 
мощі цього митрополита Михаїла спочивали в Києво-Печерській 
Лаврі, перенесені сюди ще в ХІІ ст. з Десятинної церкви” [17, 535]. 

 Оприч того, першим митрополитом України-Руси по її 
охрещенні рівноапостольним князем Володимиром 988 року вважають, 
на основі списків Новгородського, Софіївського, Воскресенського та 
Уставу Володимирового, – Леона (Лева), який прибув до Києва 991 
року, через три роки. Такий запізнілий приїзд цього високого ієрарха 
можемо зрозуміти лише на помітному фоні тих ускладнень, які 
склалися між Києвом і Царгородом з приводу невстановлених 
канонічних відносин новопосталої церкви до Царгородської патріархії. 

 Отож першим митрополитом митрополії Руси був присланий з 
Царгорода митрополит Михаїл, бо всі патріархи Царгородські разом зі 
своїм синодом вибирали і поставляли митрополитів для Руської 
церкви. Всі ці митрополити (оприч Іларіона, ХІ ст., Єфрема, ХІ ст., 
Климента, ХІІ ст.) були за національністю греками, і то так було не 
тільки в домонгольську добу, але й пізніше. Перші єпископи і перші 
вчителі в руській Церкві також майже всі були греки [18, 666]. 

 Тому митрополита Михаїла вважаємо першим митрополитом, 
греком за національністю, в єпископаті Аскольдового хрещення, а 
митрополія Руси у шістдесятій нотації візантійського імператора Лева 
VI Мудрого (886-912), сина Василя І Македонянина, брата Олександра, 
згадується на 61 (60) місці в списку митрополій Царгородського 
патріарха. 

  У 882 році князь-язичник Олег з малим Ігорем вирушили у 
похід і прибули до гір Київських, і підступно заманивши Аскольда і 
Діра, вбили їх. Ось як про це передав літописець: 

– А підступивши під Угорське і сховавши воїв своїх, він послав 
посла до Аскольда і Діра сказати, що, мовляв: Ми – купці єсмо ідемо в 
греки од Олега і од Ігоря – княжича. Прийдіть но оба до рідні своєї, до 
нас. 

 Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і 
мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. 
А я єсмь роду княжого. – і тут винесли Ігоря. – А се – син Рюриків. 
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 І вбили вони Аскольда й Діра, і віднесли на гору, і погребли 
Аскольда на горі, яка нині зветься Угорське і де ото нині Ольмин двір. 
На тій могилі поставив боярин Ольма церкву святого Миколая 
(Мирлікійського). А Дірова могила – за святою ориною. 

 І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: “Хай буде се мати 
городам руським”. І були в нього словени і варяги, й інші, що 
прозивалися руссю [19, 13]. 

 Уважно проаналізувавши описаний літописцем поданий нами 
фрагмент про вбивство Аскольда і Діра, і що вони так довірливо 
прийняли підступний виклик язичницького князя Олега, 
переконуємося, що вони вже мали святе хрещення (Аскольд по 
хрещенні мав ім’я Миколая, тому й престол церкви на його гробі 
посвячено в ім’я св. Миколая) і мали християнські чесноти – віру 
насамперед, довірливість, милосердя й інші, тому не мали й на думці, 
що хтось може вчинити інакше. 

 Аскольдове хрещення є в нашій історії науково обґрунтованою 
аксіомою і доводити протилежне – це все одно, що плисти проти 
християнської течії минулого нашого українського народу й української 
церкви, воно було доконаним канонічним актом, а митрополія Русі – 
ієрархічна надбудова на його духовно-церковному фундаменті. 

– Після цього хрещення, – писав протоієрей Михаїл Тучемський, – 
віра Христова вже значно стала ширитися поміж русами Київської 
держави. Такому успіху нової віри багато допомогло ще й те, що Святе 
Письмо й богослужбові книги були перекладені з грецької мови на 
слов’янську. Це незабутня робота наших первоучителів Кирила та 
Мефодія. Тепер слов’яни могли молитися і в християнстві своєю 
рідною мовою [20, 8]. 

 Справедливо писав автор, що заховався за криптоніями  
Юр. Кр., у своїй статті “Християнство на Україні-Русі до св. Володи-
мира Великого”: 

– Одначе зерна християнської віри, сіяні на українській рівнині, не 
могли добре вкорінитися і принести багато плодів. Саме географічне 
положення рівнин стало прохідним кочівникам: гуни, болгари, 
половці, печеніги стримували розвиток християнства, а подекуди і 
затерли всі його сліди, тому вже в ІХ ст., з існувавших на півдні 
єпархій, не лишилося жодного сліду [21, 7]. 

 Але затерти цілковито сліди Аскольдового хрещення вже не 
змогли жодні, ані внутрішні, ані зовнішні сили, хоч з приходом 882 
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року на київський престол князів-язичників – Олега (882-912), його 
сина Ігоря (912-945) – процес християнізації землі української 
призупинився, але цей процес вже був незворотній і завершився 
всеукраїнським хрещенням 988 року князем Володимиром Великим. 

 Важливим і найвірогіднішим історичним джерелом про 
наявність християнського життя в Києві по Аскольдовому хрещенні є 
вітчизняні та візантійські писані пам’ятки, зокрема, доступний для нас 
“Літопис Руський”. 

 Підтвердження вищенаведеної думки про християнське життя в 
Києві, інших містах України-Руси в часи перебування на 
великокняжому престолі князя-язичника Ігоря є договір, підписаний 
ним 944 року під час другого його з дружиною походу на Царгород (в 
нашому “Літописі Руському” – 945 рік). 

 Наведемо фрагмент з цього договору за “Літописом Руським”: 
– Ми ж, руси, скільки нас охрестилося, клялися своєю церквою 

святого Іллі в соборній церкві [Цесароградській Софії] і присягальним 
чесним хрестом, і хартією сею додержувати ж усього, що є написано 
на ній, і не переступати з того анічого; якщо переступить це хто-
небудь із країни нашої, чи князь, чи інший хто, чи охрещений, чи 
неохрещений, – хай не має він од Бога помочі, і хай буде він рабом у 
сей вік і в будучий, і хай заколений буде своїм оружжям. 

 А нехрещені руси хай покладуть щити свої, і мечі свої оголені, і 
обручі свої, і інше оружжя і хай клянуться, що все, написане на хартії 
сій, буде додержане Ігорем, і всіма боярами, і всіма людьми, і землею 
Руською в наступні літа і завжди. 

 Якщо ж хто із князів чи людей руських, чи християн, чи 
нехрещених, переступить се, що написано на хартії сій, – йому 
належить від оружжя свого померти, і хай буде він проклятий Богом і 
Перуном за те, що переступив свою клятву [22, 29]. 

 Отож з наведених думок літописця бачимо, що в Київській Русі 
були християни і погани, і не лише в Ігоровій дружині, а й серед 
місцевого люду. Християни мали в Києві свою соборну церкву, отож 
мали і владику, який мав свою кафедру в цьому храмі, де присягалися 
руси хрещені. 

– І на другий день, – записав літописець, – призвав Ігор послів, і 
прийшов на пагорби, де стояв перун. І поклали руси оружжя своє, і 
щити, і золото, і присягнув Ігор, і мужі його, і скільки було поган-
русів. А християн-русів водили присягати в церкву соборну святого 
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Іллі, що є над ручаєм кінець Пасинчої бесіди, бо це була соборна 
церква, а багато варягів і хозар були християнами [23, 30]. 

Договір князя Ігоря з Візантією – надзвичайно важливий 
документ для історії Української церкви, це був перший державний 
документ про християнське життя в Україні, його глибину і ширину 
серед нашого народу. З цього договору бачимо, що християни при 
княжому дворі все більше і більше набувають сили і в документі 
хрещені руси записані першими, неохрещені – другими, таким чином, 
християнство в часи князя Ігоря стало не лише рівноправним, а й брало 
верх першости над поганством [24, 39-40]. 

Аскольдове хрещення – перше хрещення Русі, створення 
митрополії Руси як церковно-адміністративної одинці в Києві, 
свідчило, що перші зерна віри Христової, посіяні князями Аскольдом і 
Діром, дали свої плоди, і з того часу християнство на наших землях 
невпинно ширилося, щоб незабаром стати складовою духовності 
нашого народу. 

З літописних джерел бачимо, що на Русі, на відміну від Риму, 
перших християн ніхто не переслідував, не кидав у клітки до хижих 
звірів, лише в окремих писемних пам’ятках знаходимо про певну 
зневагу поган над християнами, як-от насмішки та інше. 

При першому хрещенні України-Руси за князів Аскольда і Діра 
значна частина русичів, як ми бачимо в історичних джерелах, 
прийняла віру Христову, в основному це була найбільш освічена, в 
тогочасному розумінні того слова, верства суспільства, в той час як 
маси простих людей залишалися в поганстві і лише всеукраїнське 
хрещення князя Володимира Великого 988 року зробило весь наш 
український народ християнським. 

Паралельно в тому ж самому хронологічному поясі з 
Аскольдовим хрещенням і утворенням митрополії Русі постало ще 
одне церковно-адміністративне новоутворення – Великоморавська 
архієпархія, заснована архієпископом Мефодієм 870 року по своєму 
висвяченні в Римі. 

– І десь в кінці 869 р. чи, може, на початку 870 р., – знаходимо в 
історичних джерелах, – Мефодія висвячено в Римі на архієпископа. 
Висвячено Мефодія на Мораво-паннонську єпархію і Папа поставив 
сюди Мефодія архієпископом на всі ті слов’янські землі, що були під 
владою князів Ростислава, Святополка, Коцела. 
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 Висвяченням Мефодія Папа Адріан ІІ відновляв давню 
Сремську митрополію, що колись належала безпосередньо римському 
престолу; але в 581 чи 582 році авари заволоділи Панонією, знищивши 
столицю цієї митрополії, Срем. 

 Для слов’янських земель це була велична подія – Моравія 
отримала свого архієпископа (варто пам’ятати, що в давнину 
архієпископський сан був вищим за сан митрополита), мала свою 
церковну ієрархію. 

 Св. Мефодій, архієпископ Великоморавської архієпархії, був 
першим слов’янським архієреєм, а так як вона у своїх межах 
охоплювала землі всіх західних і південно-західних слов’ян, то за 
чеськими джерелами: “Мефодій обрав собі сім інших вікаріїв”. 

 Папа Адріан ІІ, призначивши св. Мефодія керуючим 
Великоморавською архієпархією, наділив його відповідною грамотою 
(буллою) до всіх трьох князів слов’янських: Ростислава, Святополка, 
Коцела. Це був перший важливий офіційний документ, яким 
надавалося право богослужінь в храмах живою мовою. 

 І в храмах Божих на землях слов’ян богослужіння відправляли 
живою тогочасною слов’янською мовою за богослужбовими книгами, 
що їх переклав св. Мефодій [25, 8-10]. 

 Східні межі Великоморавської (Мораво-паннонської) 
архієпископії, відновленої митрополії Сремської, сягали річок Буг, 
Стир [26, 4]. 

 Богемські історичні джерела зберегли для нас чітко окреслені 
межі цієї новоутвореної 870 року церковно-адміністративної одинці, 
які старанно вивчив, проаналізував і на основі їх написав свою працю 
польський історик Вацлав Мацієвський “Історія первісної церкви в 
слов’ян” (Варшава, 1840 р.), а саме: на сході до архієпархії св. Мефодія 
входили Галичина, Західна Волинь з Холмщиною, Підляшшя 
(Червенські міста), а через сто років наш видатний історик Української 
Православної Церкви професор Іван Власовський, який вивчав 
предавні Богемські джерела в 1944 році в Празі, підтвердив 
правдивість думок свого попередника. 

 Отож західноукраїнські землі були складовою Великоморавсь-
кої архієпархії (відновленої Папою Адріаном ІІ 870 р., митрополії), на 
яких не лише засновувалися храмі Божі, появилися перші печерні 
анахоретські монастирі [27, 253], а й виникли вікарні кафедри, 
єпископами на яких були учні св. Мефодія, їхні учні. 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 113 - 

 

 В одному з документальних джерел Володимирської єпископії 
єпископа Льва Кішки подано список Ладомирської (Володимирської) 
єпархії єпископату св. Мефодія (870-992), написаний латинською 
мовою: “In antigua charta eu gradu et ordina Recensentur episcopi 
Wladimiriensis: 1. Joanes, 2. Antonius, 3. Anythi, 4. Kordius, 5. Hilias, і 
далі в переліку владик стояло ім’я – Stepanus – перший владика 
Володимирський з Володимира Великого єпископату [28, 18]. 

 Опріч документальних та історичних джерел про 
християнізацію Галичини і Західної Волині в Мефодіївську добу в 
нову і новітню добу нашими вченими-дослідниками, такими як Адріан 
Прахов, Володимир Антонович, Олександр Цинкаловський, Михайло 
Кучинко виявлено низку матеріальних історичних джерел під час 
археологічних розкопок на Західній Волині з церковної, християнської 
історії Мефодіївської доби. Серед них – залишки ротондних храмів, 
предмети християнського культу: хрести натільні, ікони з шиферу та 
металу, хрести-енколпіони та ін. 

– Археологічні знахідки предметів християнського культу з  
IX-X ст., знайдені на західній Волині, зокрема, в Червенських містах 
(до їхнього Союзу належали Перемишль над Сяном, Звенигород, Белз, 
Холм, Грабовець, Сутейськ, Червен, Володимир, Луцьк і інші), як-от: 
хрести-енколпіони, натільні кам’яні хрестики, ікони на камені, металі, 
черепиці, особливо багато їх виявлено в могилах наших предків, дають 
підставу вважати, що це були не лише могили християн, а й могили 
похованих за християнським обрядом, – писав автор цієї наукової 
розвідки [29, 36]. 

 Біля міста Володимира над річкою Луг в урочищі “Стара 
катедра”, сама назва промовляла сама за себе. Кафедра першого 
єпископа Стефана І з єпископату св. Володимира Великого 
знаходилася в самому місті, виникало запитання: хто і коли заснував її 
за 4 км від княжого граду? 

– Церковне будівництво на землях західних слов’ян, а в тому числі 
і на Волині, – знаходимо в праці професора Олександра 
Цинкаловського, – розпочинається, очевидно, того ж часу, коли на тих 
землях з’являються св. брати Кирило і Мефодій, а пізніше їхні ученики 
[30, 440]. 

 Щоб підтвердити думку, яка панувала серед волинян, 1886 року 
професор Київського університету св. Володимира Адріан Прахов і 
Володимир Антонович провели археологічні розкопки “Старої 
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катедри” і констатували факт існування тут під фундаментом нового 
храму з ХІ-ХІІІ ст., знайдено фундамент ротондного з Мефодіївської 
доби. 

– При розкопках східної стіни тринавної церкви св. Димитрія, – 
знаходимо в історичних джерелах, – натраплено під її фундаментами 
на ще старший фундамент, який не мав ніякого спільного відношення 
до тринавного фундаменту. Цей спідній фундамент був збудований 
півколом, початок його – під вівтарною частиною тринавного 
фундаменту і простягався більш як на два метри. Складено було його з 
дуже міцної цегли, цілком відмінної щодо форми і способу 
виробництва від цегли горішнього фундаменту тринавної церкви. 
Мулярська заправа спіднього фундаменту цілком вивітрилась, так що 
цеглини вільно відділювалися. 

При розкопках знайдено багато кахлів темно-бронзового 
кольору, розписаних жовтою, зеленою і білою фарбою. Серед тих 
кахлів можна було легко відрізнити кахлі місцевої грубої роботи від 
кахлів гарних мистецьких. 

Під фундаментом триапсидної церкви знайдено череп дорослої 
людини, пробитий в тім’я довгим, залізним цвяхом [31, 06-1012]. 

Отже, нижній фундамент належав ротондній церкві (соборній), 
саме в такому архітектурному стилі будували храми в Мефодіївську 
добу. І збудували кафедру за містом Володимиром (тодішнім 
Ладомиром), бо в самому місті в місцевості Велесівщина знаходився 
поганський ідол Велес – бог худоби, тому першим християнам, які 
були ще на той час в меншості, довелося будувати кафедральний храм 
на “Старій катедрі”. 

В 30-х роках минулого століття професор Олександр 
Цинкаловський оглядав місцевість коло “Старої катедри”, біля якої 
перед тими оглядинами випадково було відкрито печери давнього 
печерного монастиря Пресвятої Богородиці, також Мефодіївської доби 
[32, 486]. 

Варто зазначити, що відкриті матеріальні історичні джерела 
мали суто візантійський характер, як і самі архітектурні форми, так і 
мозаїки на стінах та підлозі, самі кахлі, їхні кольори і розписи та 
малюнки на них. 

Мали ознаки візантійської школи і речі християнського культу, 
виявлені в 30-х роках ХХ ст. професором Олександром Цинкаловським 
в численних могильниках, городищах, церковищах, монастирищах на 
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місці Червенських городів, у тому числі і у Володимирі. Глибоко 
вивчивши ці знахідки, відомий вчений зробив такі висновки в одній 
своїй науковій розвідці: 

– Здобутки християнської культури, на які так часто 
натрапляємо на Волині, змушують нас до таких висновків: ніщо не дає 
нам право думати, що хрестики, які знаходимо на наших городищах і 
селищах, могли бути звичайними, не християнськими прикрасами, але 
могли вони тільки бути предметами християнського релігійного 
культу. Якщо були вони християнськими реліквіями, то належали 
очевидно до християн, що замешкували в тих часах наш край, інакше 
трудно було б собі пояснити, пощо християни з VI-ІХ ст. могли тут 
з’явитися, що задовго до офіційного запровадження християнства 
князем св. Володимиром, стає просто фактом… Свідками того є 
здобутки старого християнського мистецтва, як то рештки старих 
церковних будівель та дрібних предметів християнського культу, на 
які так часто натрапляємо на престарих волинських городищах і 
селищах [33, 491]. 

 Впливи християнства на Галичину і Західну Волинь приходили 
з наповненої вірою Великоморавської архієпархії, а з ними і предмети 
християнського культу візантійського походження через так звані 
Моравську і Перемисько-Червенську брами в Карпатах, через які 
проходили давні торгові шляхи у наші землі. 

 Про візантійські витоки віри Христової та предметів 
християнського культу, які були прямими її носіями, знайдені на 
Західній Волині, в Галичині, підтверджують висновки, зроблені ще в 
1893 році на ІХ Археологічному з’їзді у Вільно: 

– … кам’яні хрестики належать трьом відокремленим великою 
віддалю місцевостям (Херсонес, Київ, Дрогичин (над Західним Бугом), 
мають однакову зовнішню форму і що головне – подібність каменю, 
матеріалу, з чого зроблені [34, 490]. 

 Саме такі знаходили і знаходять на Волині наші археологи. 
Професор Михайло Кучинко – видатний археолог-дослідник Волині, 
який створив школу новітніх археологів і виховав плеяду новітніх 
дослідників, під час археологічних розкопок впродовж сорокаріччя 
своєї науково-дослідної праці, виявив десятки хрестиків, хрестів-
енколпіонів, образків часів св. Мефодія та княжої доби [35, 63-64]. 

 Спільні візантійські християнські витоки походження 
митрополії Руси і Великоморавської архієпархії є незаперечними, як і 
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наповнення їх візантійським християнським змістом: християнська 
віра, освіта, культура, власне духовність, яку принесли на українські 
землі до душ вірних Аскольдове хрещення та місійна праця святих 
братів Кирила і Мефодія та їхніх учнів. 
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ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ СЛОВ’ЯН НА БАЛКАНАХ У VI-X ст. 

 
Хрещення Болгарії 

Географічне положення Балканського півострова на шляху, 
яким ішли проповідники християнства з Азії в Європу, сприяло його 
поширенню тут ще на початку християнської доби. На Балканський 
півострів звертають увагу ще апостоли та безпосередні їхні 
наступники. Апостол Павло проповідував від Єрусалима та його 
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околиць аж до Ілірика, зокрема, в Македонії та у Фракії. В церквах, які 
засновував цей апостол, засновувалися єпископські кафедри й пізніше, 
– в Солуні, в Девельті (тепер Загора в Болгарії), в Томі та Доростолі 
(Силістрія). 

Апостольські наступники поширювали християнство в 
Македонії, Фракії, Мідії та в інших провінціях Балканського 
півострова. З державним визнанням християнства воно почало 
поширюватися на Балканах, тим більше що в інтересах самої держави 
було через християнство обернути у мирних городян тутешні дикі 
народи. 

У середині VI ст. на території слов’янського розселення на 
Балканах бачимо вже сталу церковну організацію. У Фракії було 40 
єпархій, в Ілірії –120, з відповідною кількістю нижчого духовенства і 
храмів. Ця церковна організація також сприяла успішному поширенню 
християнства серед слов’ян, що жили на території тих єпархій. 

Коли в другій половині VII ст. на Балканський півострів 
прийшли болгари, християнство тут було вже широко розповсюджене 
як серед автохтонів, народів фракійського коріння, так і серед слов’ян. 

Завойовники-болгари були поганами. Поклонялися вони 
світилам небесним – сонцю, місяцю, зорям. Ті звичаї болгарські, про 
які довідуємося з тогочасних джерел, мають характер яскраво 
поганський; наприклад, мали болгари якусь релігійну повагу до собак: 
для скріплення присяги брали на свідчення та розрубували її надвоє. 
Очевидно, їхня релігія не була розвинута як узагалі релігійні вірування 
у кочових народів [2, 54]. 

Але процес християнізації балканських слов’ян, як і всього 
іншого тут населення, вже не можна було спинити, і самі погани-
завойовники мали врешті підлягти цьому процесу. Певних впливів 
християнства зазнали болгари ще на місцях попереднього свого 
оселення – в озівсько-чорноморських степах, між Доном і Кубанню; 
тут у V-VI ст. християнська Церква мала вже сталу організацію – були 
тут чотири єпархії (готська – в складі якої в час трульського Собору 
було сім єпископств, суздальська фульська і босфорська). 

Сприяли поширенню християнства на території болгарського 
володіння політичні та торговельні відносини між Візантією та 
Болгарією. Такі відносини зближували обидві держави, з яких одна 
була християнською, відкривали можливість для християнських 
впливів у Болгарії та одночасно мали впливати на становище 
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християнства й на долю християн у болгарській державі. Візантійська 
дипломатія використовувала релігійні впливи як засіб для політичних 
цілей [3, 534]. 

Християнство на території болгарської держави поширилося до 
такої міри, що в середині IX ст. постало питання про офіційне 
хрещення Болгарії. Питання вирішено позитивно і доконано фактично 
за князя Бориса. 

Християнство, що заводило нові основи в народне життя, 
ширилося все більше, і були випадки його масового розповсюдження – 
за один раз хрестилося по кілька тисяч людей. Цим підривався не лише 
поганський релігійний культ, але й соціальний устрій держави, тісно з 
тим культом зв’язаний. 

Виникало питання, з якого джерела прийняти християнську 
віру. Не можна було випускати з уваги, що з хрещенням поставала 
небезпека політичної залежності від держави, що стане джерелом 
християнської віри для новохрещеного народу. Саме тоді суперництво 
між сходом і заходом досягло великого напруження – церковна різниця 
відкривала глибші різниці двох світоглядів у християнському світі. В 
цьому суперництві не можна було залишатися нейтральним – потрібно 
було вирішити, зі сходу чи заходу прийняти християнство. Таким 
чином, фактом прийняття християнства з того чи іншого джерела 
вирішувалися для Болгарії й політичні її відносини. Спершу Борис 
схилявся до християнства латинського – існують історичні свідчення, 
що Болгарію охрестив латинський священик Павло. Але нема жодних 
слідів, щоб той початковий намір Борисів було фактично здійснено, – 
очевидно, політичні міркування примусили болгарського князя 
змінити попередній намір. Християнізація із заходу загрожувала 
Болгарії втратою політичної незалежності. Такі міркування мали 
змусити Бориса звернутися до Візантії, яка як держава вже тоді була 
досить ослаблена, представляла меншу небезпеку для політичної 
незалежності Болгарії [1, 277]. 

Своє рішення щодо хрещення князь Борис сповнив в умовах, за 
яких найменше втратив би на зовнішньому становищі. Як пізніше 
київський князь Володимир, він вирішив не просити віри, а здобути її 
зброєю. До такого вчинку спонукали Бориса і внутрішні обставини в 
краї. В Болгарії настав голод та почалася морова пошесть, і християни 
пояснювали ці лиха як кару за поганство та переслідування 
християнської віри. Щоб відволікти увагу населення від тяжкого 
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внутрішнього становища, найкраще було підживити його дух 
перспективами воєнної здобичі. Обставини сприяли болгарському 
князеві. Саме тоді Візантія, воюючи з арабами й турками, забрала свої 
військові сили з Фракії, і Борис на чолі болгарського війська підступав 
без перешкод до столиці. Це примусило греків просити миру. Мирною 
угодою Візантія задовольнила всі болгарські умови. 

Нагодою мирних переговорів Борис скористався, щоб 
охреститися. Хрещення Борисове сталося на місці переговорів, у 
військовому таборі під Царгородом, в присутності імператора Михаїла 
III, що був його хрещеним батьком і назвав його в християнстві своїм 
іменем. Хрещення здійснив патріарх Фотій. Разом із Борисом 
охрестилося багато з його оточення та з війська. Хрещення відбулося в 
864 р. або на початку 865 р. 

Повернувшись додому, Борис зайнявся хрещенням народу. 
Заведення християнства не викликало спротиву в народних масах, 
хоча, розуміється, християнізація мала бути дуже повільною, бо 
здійснювало її грецьке духовенство чужою мовою. Опір виявився лише 
в самій столиці Преславі – серед ближчого оточення князя. Частина 
бояр склала змову на князя, щоб замість нього настановити на престол 
поганина. Вибравши слушний час, змовники підступили з натовпом 
людей до княжого палацу. Борис сміливо з’явився серед натовпу в 
оточенню своїх вірних бояр і припинив повстання. Бояри-змовники 
були покарані разом із жінками й дітьми [4, 515]. 

Хрещення Болгарії, крім релігійних наслідків, мало велике 
значення з погляду слов’янських інтересів як для самої Болгарії, так і 
для цілого слов’янства. 

Завдяки хрещенню Болгарії об’єднано в одну слов’янську 
родину, відірвано від чужинської орієнтації ті частки слов’янського 
племені, що бувши християнами, тягнули ідейно до Візантії – через 
християнську віру, що їх із нею пов’язувала. Тепер вони тяжіли до 
свого власного церковного осередку і змагали до того, щоб їхній 
церковний осередок став національним та незалежним [5, 105]. 

 
Хрещення Сербії 

Серби – народ слов’янського племені і належить до південної 
групи слов’ян. Первісний осідок їх – так звана Біла Сербія – це 
місцевість між верхів’ями рік Вісли, Дніпра і Прута. 
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Перші зерна святого Євангелія на Балканський півострів були 
кинуті ще свв. апостолами. Св. Передання свідчить, що тут трудився 
св. ап. Андрій, був з проповіддю в Македонії св. ап. Матфій [2, 146]. 

Християнство серби прийняли наприкінці шостого і на початку 
сьомого століття. Зацікавлений в їхній християнізації, імператор 
Араклій (610-641) звернувся до Папи Римського, в юрисдикцію 
котрого перебувала ця область, прислати туди священиків, які багатьох 
сербів навернули в християнство. 

Хорвати стали християнами в західній конфесії: хрещення, 
богослужбову ієрархію прийняли з Риму, серби прийняли 
християнство в його східній формі – з Царгорода. У Сербії таким 
чином перехрещуються вплив Риму і католицтва, з одного боку, та 
Візантії і східного православ’я – з іншого. Ця неоднаковість 
конфесіональної приналежності мала подальший вплив на життя обох 
народів – не лише релігійне, а й взагалі культурне. Хорвати прийняли 
письмо і взагалі латинську культуру. Серби, поруч із православною 
вірою, прийняли й письменництво, що почалося перекладом Святого 
Письма на слов’янську мову [4, 500] 

Заново відбулося хрещення сербів у другій половині IX ст. 
Цього разу ініціатива хрещення належала самим сербам. Спеціальне 
посольство просило імператора Василя Македонця прислати 
священиків, що охрестили б усіх, – як тих, що від початку перебували 
у поганський вірі, так і тих, що відійшли від християнства. Причина 
цього посольства була не релігійного характеру, – воно при тій нагоді 
просило допомоги проти нападу сарацинів. Імператор прислав свій 
флот, і сарацини відступили. Священиків латинських видалено з краю і 
замінено грецькими. Але й грецькі священики мали так само успіх 
невеликий – з тої самої причин, що проповідували віру мовою 
незрозумілою. І цим разом хрестилися не всі – неретвяни, на території 
теперішніх Герцеговини і Далмації, довго ще й після того залишалися 
в поганстві. Але з цього часу серби, як і хорвати, вже принаймні 
зовнішньо залишаються в християнстві [5, 107]. 

Чи не головною умовою для поширення християнства серед 
сербів було політичне їхнє об’єднання. Політична роз’єднаність сербів 
була причиною того, що не вживалося організованих способів для 
поширення і зміцнення християнства для боротьби з поганством і 
єресями. Рішучий перелом у цьому напрямі настає за Стефана I Немані 
(1159-1195), що об’єднав майже все сербське плем’я в одну державну 
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організацію. З цього часу треба вважати початок організованої 
проповіді, утвердження християнства серед сербів та сталої церковної 
організації. 

Стефан Немані приділяв релігійним справам значну увагу. Він 
бачив великий заколот у духовному житті сербів через 
невпорядкованість релігійних справ. Традиційно продовжувалось тут 
старе поганство, – християнство не усунуло ще поганських поглядів. 
На ґрунті двоєвіри ширилося богомильство, особливо в Рашці та Боснії 
– остання стає богомильським осередком. Разом із православ’ям 
шириться католицтво. Цей розбрат релігійний серед молодого, щойно 
християнізованого народу стояв на перешкоді і політичному його 
об’єднанню, – тож тим більше спонукав до релігійного об’єднання 
народу [3, 501] 
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СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН МІЖ 
КИЇВСЬКОЮ РУССЮ І ВІЗАНТІЄЮ ЯК ФАКТОР 

ХРИСТИЯНІЗАЦІЇ РУСИНІВ  
 

Милістю Божою і Його Всесильною допомогою ми стоїмо на 
порозі відзначення знаменної дати в нашій історії – 1025-ліття 
хрещення Київської Руси-України. Прийняття Руссю християнства у 
його східній візантійській традиції поклало початок буттю Української 
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Православної Церкви. Ця подія вплинула на всі сфери життя наших 
предків, наповнила позитивним змістом нашу вітчизняну історію. 

Хоча києворуські землі незбагненним Господнім Провидінням 
сподобилися бути прикликаними до світла віри пізніше, ніж багато 
інших держав, але наші літописці вже через декілька років після 
святого хрещення втішалися тим, що досить пізні насадження віри вже 
принесло свої плоди у новопросвіченій Русі-Україні. Це було 
запорукою того, що не тільки 988 рік став відправним і початковим у 
поширенні віри нашими теренами. Давні літописці звертають увагу на 
те, що вперше хрестився наш народ від святого славного 
Первозванного апостола Андрія. Вдруге це хрещення настало, коли 
розпочалася праця святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Третій 
етап хрещення відбувся у 866-867 роках за князя Аскольда, який у 
хрещенні мав ім’я Миколай. Вчетверте хрестилася Русь за блаженної 
княгині Ольги, дружини князя Ігоря. А вп’яте і востаннє охрестилася 
Русь за святого рівноапостольного князя Володимира Великого. 
Дослідники цієї епохальної події приходять до висновку, що час, коли 
прийшов до нас Схід з неба, був для цього найсприятливіший [1, 43]. 

Становлення давньоруської держави відбувалось при 
різноманітних неодноразових контактах з візантійцями. Візантія була 
не лише спадкоємницею античної культури і римської державності. 
Сама збагатившись православною вірою, Візантія збагатила світ 
православною культурою. Завдяки цій державі православна культура 
стала надбанням не тільки Київської держави, але також і Болгарії, 
Сербії, Албанії й багатьох інших країн [2]. 

Відомості про зв’язки дохристиянської Русі й Візантії мають 
уривчастий характер. Перший зафіксований літописцем політичний 
контакт, який мав неабияке значення для подальшого розповсюдження 
християнства між слов’янами, відбувся 866 року – похід Аскольда і 
Діра на Константинополь. Те, що було далі, а саме прибуття першого 
митрополита на Русь, у «Повісті минулих літ» замовчується. Натомість 
у деяких староруських пам’ятках знаходимо відомості про 
митрополита Михаїла, посланого св. патріархом Фотієм до князя 
Володимира. Це, як зазначає прот. Костянтин Лозінський, – явна 
помилка, адже митрополит і князь розділені майже століттям. Про 
хрещення Русі при Володимирі немає згадок в літописах сусідніх з 
Руссю народів. Це може пояснюватися тим, що греки вважали 
офіційною датою хрещення Русі саме Аскольдове хрещення, здійснене 
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в результаті мирної угоди, про яке в окружному посланні сповіщає 
патріарх Фотій. На мирну угоду і прийняття хрещення русичами, які 
здійснили похід на Константинополь у 860 році (це доведена дата 
походу), побіжно вказує угода 911 року, укладена «для збереження і 
засвідчення дружби, яка од багатьох літ була межи християнами і 
Руссю». Така інформація наводить на думку, що боротьба Русі за вихід 
в Європу була більше трагічною, ніж героїчною, оскільки на певному її 
етапі до числа «руських» долучилися скандинавські вожді, які почали 
панувати над слов’янами з 862 року. Проте хто б не панував на Русі в 
цей час, активні контакти Русі й Візантії в ІХ-Х ст. свідчать про одне: 
суспільство, в якому жили наші предки, було високорозвиненим, що 
вказує на цілісність того етносу, який існував на території України до 
приходу варягів. Тому норманська теорія, що лягла в основу багатьох 
історичних концепцій, якими ми часто продовжуємо послуговуватись і 
зараз, не відображає повністю тогочасної дійсності [4, 218]. 

Якщо ми піддали сумнівам характеристику тих достославних 
подій, то можемо засумніватися і в оцінці відносин між Руссю і 
Візантією в той час. Сумніватися змушує дивна наполегливість наших 
предків, котрі майже з «голими руками» йшли на штурм першокласної 
візантійської твердині. Поясненням цьому і різким багаторазовим 
змінам зовнішньої політики Київської Русі може бути лише мало 
врахований істориками фактор хозарського впливу на слов’ян. 
Загальний вектор інтересів Русі – південь і схід, дві великі річки 
Дніпро і Волга, дають основні напрями в політиці руських князів. На 
первинному етапі нашої історії домінує Дніпро як традиційний шлях 
до Греції і Середземномор’я, на той час до християнської Візантії. 
Волга та її притоки, значення яких було другорядним, вели до 
мусульманського Сходу. По цій водній артерії разом з товарами 
просувалися на Русь іслам та іудаїзм. 

Чому найбільш сприятливими могли бути відносини Русі саме з 
Візантією? Візантійський імператор Михаїл VII Дука в листі до 
київського князя Всеволода Ярославовича писав: «Наші держави 
мають один і той самий корінь… одне і те ж саме спасительне слово 
було розповсюджене божественними самовидцями, котрі проголосили 
Слово Євангелія» [3, 219]. Аналіз статей русько-візантійських угод 
свідчить не тільки про широкі торгові зв’язки, але і стійкі традиції 
обміну посольствами між державами. Угоди 907 і 944 рр. включали 
положення про виплату Русі «устоїв» – данини, яку Візантія 
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виплачувала союзним державам за надання їй військової допомоги. 
Загони русичів брали участь у військових кампаніях Візантії 
переважно проти арабів. Однак позиція Русі не була послідовною. 
Збереглися свідчення про п’ять великих походів русичів на Візантію не 
обумовлених національними інтересами. Навряд чи доцільно 
ідеалізувати мотиви дій руських князів, виправдовуючи їхнє прагнення 
добитися визнання і «вирвати» у Візантії договори «взаємних миру і 
дружби». Наступаючою стороною в даному випадку була Русь. Вся 
політика Візантії в Причорноморському регіоні зводилася до того, щоб 
забезпечити недоторканність Херсонесу і невеликого числа інших 
грецьких поселень в Криму від могутньої північної держави. Таким 
чином, слід погодитися з тим, що походи Русі на Візантію мали 
агресивний характер. В кращому разі вони були викликані прагненням 
отримання репарацій і дані [3, 219]. На рубежі VІІІ і ІХ ст. руси 
активно здійснювали набіги на узбережжя Чорного моря. Близько 790 
р. напали на м. Сурож (Судак), далі на південний берег Криму, а у 840 
р. розграбували Амастріду, багате торгове місто в Пафлагонії (Малій 
Азії). 18 червня 860 р. руси обложили Константинополь, але 25 червня 
зняли облогу і повернулися назад. Більш вдалого походу Русі на 
Візантію не було – всі пізніші закінчувалися поразками. У 867 р. 
православні місіонери, направлені патріархом Фотієм, навернули 
частину слов’ян (Аскольдове хрещення). Це означало мир і союз з 
Візантією, але цілковитого навернення народу не відбулося через опір 
оновленого варязькою експансією поганства і політики агресивного 
іудаїзму Хозарії [4, 220]. 

До середини ІХ ст. Візантія стає загальновизнаним центром 
християнської культури. Це давало упевненість в тому, що інші 
християнські держави в разі небезпеки повинні допомагати проти 
іновірців. Так як найбільшим ворогом залишався ісламський світ, то 
хозари тут же забули про конфлікти з мусульманами і 
переорієнтувалися на спільну боротьбу проти християн. Примирення 
хозар із кочовими мадярами, невгамовну енергію яких вони 
спрямувала проти останніх Каролінгів, союз з тиверцями й уличами, 
розгром печенігів робили Хазарію гегемоном степу. Залишалася Русь, 
для війни з якою хазарські іудеї використали варягів, котрі майже 
триста років наводили жах на європейців блискавичними нападами. У 
882 році їхній вождь Олег захоплює Київ, чим припиняє подальшу 
християнізацію Русі і вводить країну в конфлікт з ворогами 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 126 - 

 

хазарського каганату. Тому насправді варязькі конунги були 
недругами слов’ян і спочатку союзниками, потім суперниками, пізніше 
васалами хазар. Другий похід Русі на Візантію стався при княжінні 
Олега, наступника Рюрика. Згідно з «Повістю минулих літ» в 907 р. 
обидві сторони уклали договір і князь повісив свій щит на воротах 
Константинополя. Деякі історики прийняли версію прп. Нестора 
некритично, завдяки чому ця розповідь закріпилася в підручниках з 
історії. Дехто дійшов висновку, що Нестор приписав Олегу похід 
Аскольда 860 р., достовірність якого визнана. За візантійськими 
джерелами, грабіжницький похід русичів завершився поразкою 
нападників, частина з яких врятувалася. 

У Х ст. зросла могутність Візантії. До влади прийшла 
Македонська династія (з 867 р.), яка повернулася до політики меча. 
Починається новий етап протистояння між імперією й хазарами. Цим 
скористалася Русь. У 939-940 рр. вождь русів раптовим нічним набігом 
узяв місто Самкерц на березі Керченської протоки. В той час інша рать 
під проводом воєводи Свенельда, підкорила плем’я уличів, яке 
мешкало в пониззі Дністра і Буга. Після трирічної облоги слов’яни 
захопили стратегічне місто Пересічен і обклали плем’я даниною на 
користь Свенельда. Цар хазар відповів на удар ударом. Полководець 
каганату Песах звільнив Самкерц, відкинув русів від берегів 
Азовського моря, вторгся в Крим, узявши три грецькі міста, і 
зупинився лише перед стінами Херсонесу. Потім пішов на Київ, 
спустошив країну і примусив русичів воювати з колишніми 
союзниками-візантійцями. Ці події опущені в руському літописі. 
Сумно писати про розгром батьківщини. Але літописець, не маючи 
чим мотивувати наступний похід князя Ігоря на Візантію, обмежився 
констатацією фактів про війну 941 р., яка мала жахливі наслідки [4, 
221-222]. 

Згідно з «Повістю», похід повторився в 944 р., але як і 
попередній закінчився невдало. Надалі відносини Русі і Візантії 
розвивалися так. Після походу Песаха князь Ігор був змушений 
визнати себе васалом хазар і відправляти данину. Цим пояснюється 
його спроба подвійного обкладення податями древлян – для себе і для 
кагана. Після відомих подій його смерті Русь отримала другий шанс 
вирватися з неволі, яким вона і скористалася. Свята княгиня Ольга 
розвернула вектор політики Києва на 180 градусів. Вона прибула в 
Константинополь для укладення мирної угоди, за деякими джерелами, 
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вже будучи християнкою. Княгиня дозволила русичам служити у 
військах імператорів, чим зробила союз із візантійцями відкритим. 
Воцаріння св. Ольги як регентші при малолітньому Святославу 
означало кінець варязького панування на Русі, так як княгиня була 
родом із Псковщини. Війна з хазарами почалась, напевно, одразу після 
посольства Ольги. В цей час Візантія воювала з Болгарією, тому 
безпосередньо допомогти не могла, однак у розпорядженні Києва 
опинилися печеніги – друзі імперії. Військо в союзі з печенігами без 
особливих труднощів здобуло перемогу [4, 223]. 

Ліквідація хазарської загрози поклала початок об’єднанню 
руських земель, однак до повного єднання було ще далеко. Правління 
князя Святослава ознаменувало черговий поворот у русько-
візантійських відносинах. Св. Ольга була християнкою, її син 
залишався язичником. Очевидно, що уряд Русі перебував на 
роздоріжжі – бути в союзі з Візантією, яка допомогла в боротьбі з 
хазарами, чи продовжувати поклонятися ідолам, що означало 
припинення культурних контактів з імперією. Князь спочатку обрав 
перше, відгукнувшись на прохання імператора Никифора Фоки, який у 
966 р. порвав відносини з Болгарією. Так розпочався перший 
болгарський похід Святослава. Навесні 968 р. русини розбили болгар 
біля устя Дунаю, а влітку біля стін Доростолу. Імперія схвалювала 
такий хід подій, про що свідчать її жваві торговельні відносини з 
Києвом у цей час. Проте коли Святослав відмовився залишити 
захоплені території, болгарська кампанія пішла за іншим сценарієм. 
Балансуючи між антивізантійськими настроями Болгарії і своєю 
відразою до християнства, Святослав підступив разом із нечисленними 
болгарськими загонами до Аркадіополя. Але був змушений відійти. В 
969 р. до влади в імперії прийшов Іоанн Цимісхій – далекоглядний 
політик, який на ґрунті спільної віри зумів домовитися з болгарами про 
перемир’я. Святослав, який був змушений покинути Болгарію, щоб 
захистити Київ від нападу печенігів, повернувшись, опинився лицем до 
лиця не тільки проти ромеїв, але одновірних їм болгар. Після смерті св. 
Ольги Святослав повертається в Болгарію. Тут він виявляє свій 
справжній характер. Побачивши болгар у союзі з ромеями, почав люто 
їх нищити. Навесні 971 року Іоанн Цимісхій зустрівся в битві під 
Доростолом із військами київського князя. Після поразки в битві 
Святослав звершив тризну над полеглими воїнами. За звичаєм були 
принесені в жертву полонені християни, спалені на багатьох вогнищах. 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 128 - 

 

Повертаючись з Болгарії, князь нищив на своєму шляху всіх християн, 
навіть послав до Києва наказ про руйнування церков. Це був ще один 
спалах мороку в боротьбі між світлом і темрявою [4, 224-225]. 

Ще до своїх балканських походів Святослав поставив удільними 
князями в найголовніших містах Київської Русі своїх синів: у Києві – 
Ярополка, Древлянську землю заповів Олегові, Новгородську – 
Володимирові. Після загибелі батька сини почали воювати не із 
спільними ворогами, а між собою. Найбільшим негідником у цьому 
протистоянні виявився Ярополк. З перемогою над ним новгородського 
князя Володимира 980 р. і його утвердженням в Києві країна одержала 
спокій. Стосовно Візантії князь вирішив повернутися до розумної 
політики своєї бабусі св. Ольги. Імперія тепер мала нового імператора 
Василія ІІ, такого ж молодого, як і Володимир і прихильного до Руси-
України. 

Нема сумніву в тому, що в акті хрещення Київської Русі 988 р. 
виявилася насамперед дія Божого Промислу. Господь часто діє через 
конкретні обставини і конкретних людей. Такі обставини і люди 
знайшлися наприкінці Х ст. Сластолюбний князь Володимир хотів 
зав’язати шлюбні стосунки з представницею якоїсь відомої династії і 
якоїсь могутньої держави. Русь втомилася від воєн і міжусобиць і хоче 
миру, а для цього потрібен союз із сильним сусідом. Таким чином, 
князь забажав мати собі за дружину візантійську принцесу Анну і 
шукав союзу з потужною Візантією. Щоб одержати Анну, Володимир 
очолив похід на візантійський Херсонес, поставивши ультиматум 
Василеві ІІ: «Віддай мені сестру Анну, тоді я залишу Херсонес». 
Імператор і собі поставив умову: «Не може християнка бути дружиною 
язичника; охрестись, тоді дістанеш принцесу». Зовні виглядає, що 
хрещення св. Володимира, хрещення Києва і всієї Київської держави – 
нібито випадковість, якісь шлюбні умови. Але за зовнішньою 
стороною стоїть глибокий зміст і воля Божа з її неодмінною 
закономірністю. 

Не варто оповідати обставини походу князя на Херсонес, 
прийняття ним віри, хрещення Русі – все це детально описано в 
українських літописах. Слід лише констатувати, що у спасенному ділі 
хрещення 988 року немаловажну роль відіграли: український фактор у 
візантійській політиці, візантійський фактор у політиці Києва, 
свідчення київської делегації, яка відправилася в різні країни світу для 
вивчення там релігійної ситуації, і поради цієї делегації князю 
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Володимиру, щоб він хрестив народ саме у візантійському обряді [5, 
194-196]. На перший погляд, це дещо різні факти, але їх об’єднує 
беззаперечно важлива подія, з якої незримо постає велич Бога, який за 
допомогою «феномена апостола Павла» зі своїх гонителів робить 
ревних проповідників і працівників у Своєму Винограднику. 
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АСКОЛЬДОВЕ ХРЕЩЕННЯ 

 
Хрещення Київської Русі та прийняття нею християнства 

зазвичай пов’язують зі святим благовірним князем Володимиром і 
датують цю подію 988 роком. Проте є відомості, що християни на 
київських землях проживали і раніше. Древні літописи говорять, що 
заснуванню Києва передувало пророцтво апостола Андрія 
Первозванного, який побував у цих місцях близько 40-го року від Р.Х. 
Пливучи по Дніпру і бачачи мальовничу місцевість з численними 
поселеннями людей, сказав своїм ученикам: «Чи бачите гори ці? На 
цих горах засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков Бог 
воздвигне». «І піднявся на гори ці, і благословив їх, і поставив хрест, і, 
помолившись Богу, зійшов з гори тієї, де згодом постав Київ». 

Через багато віків на благословенній землі із придніпровського 
племені полян з’явилося три брати – Кий, Щек, Хорив і їхня сестра 
Либідь. Вони збудували місто і назвали його на честь старшого брата. 
Пам’ять про цих князів і їхню сестру залишилась у назвах гір, річок, 
вулиць у Києві. Сам початок існування Руської Церкви на чолі з 
єпископом сягає 862 року, часів князювання Аскольда і Діра, перший з 
яких, на думку деяких істориків, прийняв християнство і був хрещений 
з іменем Миколай. На одному з горбів на березі Дніпра, що має назву 
Аскольдова могила, вже після князя Володимира благочестивий 
боярин Олма побудував церкву святителя Миколая, вшановуючи 
таким чином пам’ять Аскольда-християнина. 

До цієї ж епохи відноситься і свідчення Константинопольського 
патріарха Фотія, який в Окружному посланні 866-867 рр. писав, 
говорячи про хрещення болгар: «І не тільки цей народ (болгари) 
проміняли колишнє нечестя на віру в Христа, але навіть багатьма 
неодноразово прославлені і в жорстокості, і скверновбивстві всіх 
залишаючи за собою так звані русичі, які, загарбавши навколишніх за 
собою так високо про себе думаючи, підняли руки і проти ромейської 
держави. А в теперішні часи навіть і вони проміняли еллінське 
(язичницьке) і нечестиве вчення, якого дотримувались раніше, на 
чисту і неподільну християнську віру, з любов’ю поставивши себе в 
чин підданих і друзів наших, замість грабунків і великого супротиву, 
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які мали незадовго перед тим. І до такої степені розгорілось в них 
бажання і ревність до віри, що прийняли єпископа і пастиря, і 
вшановують вірування християн з великою ревністю» [1,86]. 

Аскольд – перший київський князь-християнин і перший 
київський мученик за віру Христову. За його правління Київське 
ранньодержавне об’єднання слов’ян упевнено вийшло на світову 
арену, стало важливим фактором міжнародної політики. 

Роки життя Аскольда точно не відомі. Найпоширеніша версія 
походження імені князя виводить його з давньоісландського слова 
Haskuldr, що пояснюється нібито його скандинавським походженням. 
За іншою версією – ім’я має місцеве слов’янське коріння. 

Походження князя досі супроводжується суперечками в наукових 
колах. За однією версією, Аскольд походив із князівської династії 
Києвичів і був рідним братом Діра, а за іншою – був воєводою Діра й 
успадкував владу після його смерті. 

У «Літописі руському» ми зустрічаємо відомості, що Аскольд і 
Дір були не племені Рюрика, а бояри. «І відпросилися вони в Рюрика 
піти до Цесарограда з родом своїм, і рушили обидва по Дніпру. Ідучи 
мимо, узріли вони на горі городок і запитали, кажучи: «Чий се город?». 
А вони, тамтешні жителі, сказали: «Було троє братів, Кий, Щек і 
Хорив, які зробили город сей і загинули. А ми сидимо в городі їхньому 
і платимо данину хозарам». Аскольд, отож і Дір зосталися удвох у 
городі цьому, і зібрали багато варягів, і почали володіти Полянською 
землею. А Рюрик княжив у Новгороді» [2,12]. Однак у більш давньому 
Київському літописному зводі жодних відомостей про прибуття 
Аскольда і Діра в Київ немає, але згадується, що вони в ньому 
княжили. 

Не можна достовірно сказати, в якому році Аскольд прийшов до 
влади. Але те, що Аскольд закріпився у Києві, став місцевим князем і 
діяв в інтересах східних слов’ян – достовірно. 

Саме за Аскольда Київ поступово переростає у політичний центр 
із прилеглими землями полян, древлян, дреговичів та південно-західної 
частини сіверян. 

Головними інтересами Аскольдової Русі були південь та 
південний схід. Її приваблювали багаті й сильні держави – Хозарія, 
Болгарія, Візантія, кавказькі країни – Грузія, Вірменія, Албанія 
(Азербайджан), навіть віддалений Багдад. З ними вона підтримувала 
активні торговельні та політичні зв’язки. 
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Забезпечення східного тилу спонукало Аскольда утримуватися 
від будь-яких конфліктів із Хозарією. Не становлячи серйозної загрози 
для молодої Київської держави, каганат був ще досить міцним 
заслоном проти кочових племен Сходу. Союзницькими були відносини 
Аскольдової Русі з мадярами. Змушені відійти під тиском печенігів до 
Нижнього Наддніпров’я, вони перейшли під київський протекторат. 

Аскольд прийняв титул хакана (кагана), під яким його згадують 
тогочасні візантійські та арабські джерела, і вже це, на думку вчених, 
опосередковано засвідчує його претензії на харизматичну «царську» 
владу. Титул кагана, що відповідав імператорському (царському), був 
переконливим виявом політичної претензійності київського володаря. 

Епоха Аскольда в розвитку Русі була визначним рубежем. Саме 
тоді завершується формування давньоруського феодалізму і держави. 
Аскольдова Русь проводить активну зовнішню політику і здійснює 
низку масштабних акцій, з-поміж яких особливо слід виділити походи 
на Константинополь і укладення перших договорів з греками та 
прийняття християнства. 

Щодо питання, скільки було походів і коли вони відбувалися, в 
літературі немає певності. Більшість науковців вважають, що реально 
мав місце лише один похід на Константинополь у 860 р., який 
суперечливо описаний у різних документах [3, 65-66]. 

Головна причина походу 860 року була, мабуть, у тому, що 
києворусичі відчували велику необхідність відстояти своє місце в 
системі держав, причому найбільш великих і сильних, визначити свої 
кордони і свої інтереси, засвідчити свої претензії на міжнародній арені. 
Усе це в тих умовах можливо було здійснити, тільки продемонстру-
вавши свій військовий потенціал. Інакше не було жодних надій на те, 
що такі держави, як Візантія, укладуть з новим політичним утворенням 
дипломатичні та торговельні угоди. 

18 червня 860 р., згідно з Брюссельською хронікою, численне 
військо русів з моря та суші оточило столицю Візантійської імперії – 
Константинополь. Військо русів нараховувало не менше 8 000 воїнів. 
Напад був несподіваним. Оскільки русам не дали відсіч, вони оточили 
Константинополь, розграбували околиці міста, захопили в полон і 
вбили багато жителів. Пограбували також області, що за 100 км від 
Царгорода. Жителі Константинополя з жахом чекали штурму. 
Імператор Візантії Михаїл III почав переговори з Аскольдом. Проте 
втручання Промислу Божого навіть лихо обернуло на добро. Після 
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молебню та покладання Св. патріархом Фотієм Ризи Божої Матері у 
море під час облоги русичами Константинополя здійнялась буря, і 
«потопи безбожних Руси кораблі». Внаслідок такого чуда Божої 
Матері, явленого у 860 році, князь Аскольд Київський та частина 
руського війська, вражені силою та величчю християнського Бога, 
вирядили в Константинополь послів. З імперією уклали мирну угоду і 
попросили хрещення. Через деякий час патріарх Фотій відправив до 
русів єпископа. 

Никонівський літопис оповідає про хрещення при Аскольді: 
русичі начебто і збирались хреститись, але погодились на це, лише 
впевнившись у божественній силі нової віри, – святе Євангеліє не 
згоріло у вогні. «Сие видевши Руси удивившася, чудящеся силе 
Христове, и все крестишася» [7,9]. Аскольд охрестився, ймовірно, з 
певною кількістю дружинників і народу. Князь одержав при хрещенні 
ім’я Миколай. 

Саме з цієї події у IX ст. розпочався нелегкий і тривалий процес 
християнізації Київської Русі [6, 45]. 

Факти походу князя Аскольда київського на Константинополь у 
860 році описані у «Повісті временних літ», Іоакимівському, 
Никонівському, Густинському літописах, Київському Синопсисі та 
інших вітчизняних джерелах. Аналогічне свідчення про похід 
Аскольда ми знаходимо і в болгарському рукописі “Хронографі” 
Георгія Амортола. Візантійська хроніка Манасії подає навіть точну 
дату нападу Русі на столицю Візантії – 18 червня 860 року. 

Однак найціннішими джерелами про ті події є свідчення 
очевидця – патріарха св. Фотія Великого, який не лише повідомляє про 
напад Русі на Константинополь, а й свідчить, що руси, настрашені 
чудом Божої Матері, відмовились від язичництва, і визнавши 
істинність віри Христової, виявили бажання охреститися. Окрім цього, 
згідно зі свідченнями св. Фотія, цісар Михаїл III відрядив до Києва 
єпископа та священиків, і на Русі навіть було засновано окрему 
єпархію (митрополію) [6]. 

Похід руських дружин на Константинополь у 860 році став 
важливою віхою в історії Русі. Як писав константинопольський 
патріарх Фотій, відбулося «Відкриття Русі». Саме з цієї події у 
візантійських та інших закордонних хроніках починається офіційний 
відлік історії Київської Русі. «Повість временних літ» зазначає, що з 
цього часу «начася прозивати Руська земля» [5, 14, 22]. 
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Запровадження християнства на Русі в середині IX ст. було подією 
глибоко закономірною, тісно пов’язаною із загальною історичною 
обстановкою у світі і мало значний вплив на культурно-історичний 
розвиток східних слов’ян. Поступово почало засвоюватися монотеїстичне 
світосприйняття, з’являється перша історична хроніка Русі, так званий 
«Літопис Аскольда», який в основному представляв собою ідеологічний 
документ, покликаний визначити місце Київської Русі у тодішньому світі. 
Русь мусила насамперед усвідомити своє минуле і чітко визначити власне 
місце серед інших країн християнського світу. 

Таким чином, Аскольдове хрещення стало подією широкого 
міжнародного значення. Незалежно від остаточних наслідків, цей процес 
не міг не діяти. Інша річ, що хід самого процесу виявився надто складним 
і тривалим і мусив пройти багато стадій і карколомних рубежів. 

Як оповідає «Літопис руський», близько 882 року життя 
Аскольда було перерване підступним убивством. Новгородський 
воєвода Олег зрадницьки вбив Аскольда під час мирних переговорів. 
Владу в Києві захопила язичницька династія Рюриковичів. Є всі 
підстави вважати, що події 882 року були сплановані й організовані 
антихристиянською опозицією Аскольда, бо навряд чи зміг би Олег 
захопити добре укріплену столицю Київської Русі. 

Із смертю Аскольда всі його починання завмерли. Почався 
довгий і драматичний період язичницької реакції, погіршилися 
відносини з Візантією. 

Але незважаючи на такий перебіг подій, прийняття християнства 
києворусичами (хоч і незначною їхньою кількістю) заклало 
християнську духовну основу слов’янам, стало початком розвитку 
нового духовного світогляду на землях Наддніпрянщини, поворотним 
моментом ходу історії русичів. 

Промислом Божим Київська Русь стала на шлях Христового 
світла. Цей шлях Русі освятив своєю мученицькою смертю Аскольд 
Київський, хрещений під покровом Цариці Небесної, яка стала 
заступницею Святої Київської Русі. Свята Цариця Небесна явила своє 
чудо і навернула русичів на шлях істини, і це явлення було не єдиним. 
Богородиця явила своє заступництво за весь рід людський знову: у 
910-му році за правління благочестивого царя Лева Мудрого, у 
преславній церкві Пресвятої Богородиці, що у Влахернах, під час 
звершення всенічної служби, в недільний день, першого числа місяця 
жовтня о четвертій годині ночі, у присутності численного народу 
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святий Андрій, Христа ради юродивий, звів очі свої вгору і побачив 
Царицю Небесну, Покровительку всього світу, Пресвяту Діву 
Богородицю, Яка стояла в повітрі і молилася, сяючи сонячним світлом 
і покриваючи людей Своїм чесним омофором. Бачачи це, святий 
Андрій сказав учневі своєму, блаженному Епіфанію: “Чи бачиш, брате, 
Царицю і Владичицю всіх, Яка молиться за весь світ?”. Епіфаній 
відповів: “Бачу, святий отче, і жахаюся. Як колись святий Іоанн 
Богослов бачив на небі велике знамення, Жону, Яка одягнулася в 
сонце, так і святий Андрій у Влахернській церкві, подібно до неба, 
побачив Невісту Неневісну, одягнену в сонячну порфіру”. 

Місце вбивства й поховання Аскольда з часом одержало 
збережену й донині назву – Аскольдова могила. З давніх часів на місці 
Аскольдової могили існувала церква Святого Миколи. Пізніше там 
було побудовано жіночий монастир, а у XII ст. – чоловічий. У 1809 
році на Аскольдовій могилі звели невелику кам’яну церкву. З 1866 р. 
до Аскольдової могили щорічно 2/15 липня Церква здійснювала 
хресний хід від Миколаївського чоловічого монастиря [8]. 

Після богоборчої революції 1917 року традиція вшанування 
пам’яті першого князя-християнина Русі була втрачена. 

З липня в 1937 р. територію Аскольдової могили передали під 
парковий павільйон. У 1998 році церкву Святого Миколи відбудували, 
і тепер вона належить греко-католицькій церкві [4]. 
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«Християнство було ключем до 
цілої тодішньої цивілізації» 

Михайло Грушевський 
 

Тема про хрещення Русі з часу поширення християнського 
віровчення в східних слов’ян з багатьох причин залишається 
актуальною до цього часу й, можливо, буде такою ще довго. 
Зацікавлення до цієї теми викликає те, що вона торкається 
найважливішого питання – питання релігії. Адже саме прийняття 
християнства сприяло утворенню могутньої християнської держави, 
що з кінця Х і до середини ХІІІ ст. була світилом для всієї Європи, яка 
була на той час покрита мороком середньовіччя. 

Хрещення Київської Русі як історико-культурний процес займає 
своє місце в часі та просторі, має свої причини і наслідки і просто не 
може залишитися поза увагою істориків. Незважаючи на існування 
великої кількості історичних праць, деякі теми, в тому числі й 
історіографічна проблема хрещення Київської Русі, залишаються 
недослідженими. До 80-х років ХІХ ст. дослідники обходились тільки 
загальним описом з даної теми, або полемікою з протилежною думкою 
на той чи інший сценарій Хрещення. Тільки з нагромадженням великої 
кількості матеріалу, що стосувався раннього періоду історії УПЦ 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. появляються перші спроби її 
систематизації. 

Першим українським дослідником, якому вдалося суто науково 
підбити підсумки й узагальнити всі попередні дослідження історії 
України, до яких і входило дослідження хрещення Русі, став Михайло 
Грушевський. «Першим істориком України» називав вченого М.М. Пок-
ровський [15, 99]. Про те, що М.С. Грушевський – «найвидатніший 
український історик», писав академік В.І. Вернадський [1, 553]. 

Його творчий доробок – це складова і невід’ємна частина не 
лише вітчизняного, а й світового історіографічного процесу. Ось як 
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висловлюється академік Д. І. Багалій про одну з його фундаментальних 
праць – «Історію України-Руси»: «Ми вкупі з усіма, хто працює в 
українській історії або хоч лише цікавиться нею, чи то в межах 
України, чи далеко поза її межами, дивимося на Вашу «Історію Ук-
раїни», як на першу монументальну синтетичну працю, що збудована 
на основі Вашої власної схеми, відповідає вимогам європейської 
методології, підводить підсумок усієї попередньої української 
історіографії в її джерелах і розвідках і стоїть на рівні з аналогічними 
історіями інших народів» [15, 8]. 

У процесі дослідження історії України-Руси Михайло 
Грушевський торкається й важливих церковних подій, які тісно 
пов’язані з політичним та культурним піднесенням в часи Київської 
Русі. Особливу увагу історик приділяє питанню хрещення Русі, яке 
залишило свій слід в історії всієї держави. 

Як бачимо, Михайло Грушевський – історик зі світовим ім’ям. 
Його здобутки як дослідника є вражаючими. Та в релігійному 
відношенні особистість доволі неоднозначна. Проблема релігійності й 
ставлення його до Церкви досі залишається недослідженою. 

Дана розвідка є спробою висвітлити теми християнізації 
України в працях видатного вченого. 

Завданнями дослідження є визначення точки зору Михайла 
Грушевського стосовно причини хрещення; дослідження і аналіз 
поглядів Грушевського на хід хрещення і хронологію процесу; огляд і 
аналіз думки дослідника про наслідки хрещення для розвитку 
Київської Русі. 

Найдетальніший, хронологічно наскрізний і узагальнюючий 
нарис з історії церкви в Україні Михайло Грушевський подав у своїй 
одинадцятитомній «Історії України-Руси», в якій церковній історії 
присвячено близько 1/5 частини тексту [2, 533]. Автор наводить 
багатющий матеріал, базований на численних джерелах, серед яких, 
крім вітчизняних, низка документів із зарубіжних архівів [3, XIX]. 

Робота над першим томом тривала два роки (вийшла друком 
наприкінці 1898 р.). Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.. побачили 
світ наступні томи [3, XX]. 

Серед усіх питань, порушених в цій праці, чільне місце 
надається висвітленню мотиву хрещення Руси, що тісно переплітається 
з викликаними хрещенням суспільними процесами, які відбувалися в  
Х ст. в Київській Русі, і впливали на її розвиток. 
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Михайло Грушевський досліджує два ймовірних мотиви, що 
могли стати поштовхом до хрещення: політичний та релігійно-
моральний, відомості про які він виводить із двох різних за 
походженням груп джерел. 

Перша група – візантійські та арабські джерела, наштовхують 
вченого на думку, що основною причиною хрещення Русі князем 
Володимиром є політична вигода, яку він мав намір отримати від 
союзу з Візантією. Як зазначає Михайло Сергійович, «… многоважну 
сторону в діяльності несподівано приніс 987 р. Вона випливає з 
відносин до Візантії» [3, 495]. 

Незважаючи на неприязні відносини, які були на той час між 
Візантією та Руссю, «нагла біда примусила Візантію звернутися за 
поміччю до Руси... Тільки на сей раз помочи треба було против 
внутрішніх ворогів, ще більш страшних і небезпечних. … От у сїй 
великій небезпечности імператор Василь і звернувся до свого 
могутного сусіда Володимира. 

Володимир згодився помогти, але зажадав, аби імператор видав 
за нього свою сестру. Василь поставив умову, щоб Володимир в такім 
разі охрестився, і він пристав на се» [3, 495]. 

Михайло Грушевський намагається пояснити прагнення 
Володимира до укладення союзу з Візантією: «Ми бачили, що 
ініціятива союзу вийшла від Візантиї. На прошеннє помочи Володимир 
відповів жаданнєм руки візантийської царівни. Се на око зовсім марне 
жаданнє набере для нас значіння, коли ми перенесемо ся в сьвітогляд 
людей X в. Не тільки Рим Старий і Новий (Візантия) вірили в своє 
вибране становище між державами й народами, як держави над 
державами, як центру світового життя, — але сим поглядом перейняті 
були і „варварські“ народи. Для них Византия була ідеалом блеску, 
слави, культурности … . … варварські володарі навипередки 
запобігали візантійському двору, щоб у нього перейняти для себе щось 
із сеї авреолї … . Тут була не сама тільки дитяча охота до блискучих 
цяцьок: організація варварських держав вимагала передо всім 
піднесення престіжу власти, бо вона звичайно в сих примітиви 
організаціях занадто низько стояла. З сих мотивів розщибають ся вар-
варські королі й князі за візантвйськими реґалїями, візантійськими 
титулами, візантнйськими царівнами. Трудно знайте європейську дер-
жаву, щоб між її інсіґнїями не було якоїсь «римської» корони, чи 
чогось такого иньшого. Русь не була виїмком» [3, 505-506]. 
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 Інша джерельна база – вітчизняні джерела, підкреслює Михайло 
Грушевський, відкрито вказують на суто релігійно-моральні мотиви, 
що, за словами дослідника, «натурально для них» [3, 510]. 

 «… загальні натяки на Боже просвіщеннє, вплив Святого Духа 
повторяють ся в иньших старих памятках; … Володимир малюєть ся 
запаленим прихильником поганської віри, нечуваним женолюбом і 
розпустником, але ласка Божа стереже його. До нього приходять 
місіонарі ріжних релїґій, намовляючи його кождий на свою віру. 
Володимир одначе не здасть ся. Він постановляє „испытати о всех 
верах“. … десять мужа, – посланих Володимиром, – оглядають ріжні 
обряди і вернувши ся, захвалюють перед Володимиром грецьку віру; 
бояре підтримують їх оповіданнє прикладом покійної кн. Ольги, … і 
Володимир постановляє охреститись, але ніби для більш відповідної 
форми іде на Корсунь, змушує імператора видати за нього сестру, а 
при тім заявляє готовність охреститись. Але хоч при облозї Корсуня 
Володимир прирік охреститись, як що візьме місто, і з тим йому 
прислали цісарі свою сестру, – він ще вагаєть ся, і аж чудо – що очи 
йому чудесно загоїлись, приводить його до охрещення. Охрестивши ся 
в Корсуні, він побрав ся з царівною, і забравши з Корсуня священників 
і ріжні святощі, вернув ся до Київа. Тут насамперед нищить ідоли, а 
далі збирає з цілого Київа людей на Дніпро, і так стало ся всенародне 
хрещеннє» [10, 56-80]. 

 Проте Михайло Грушевський вказує на «історичну нестійкість 
сього оповідання». Ще в «Історії української літератури» історик 
припускав, що у формуванні «Повісті минулих літ» був так званий 
«докнижний період», що «спочатку се була збірка київських переказів – 
повістей і пісень, скомбінованих і подекуди пояснених, інтерпретованих 
укладчиком, без років, без хронології, яка з’явилася тільки потім, так само 
як і короткі порічні записи» [5, 109]. Учений спирається на «стару гадку», 
висловлену М. Костомаровим, Соловйовим, Бестужевим-Рюміним, «про 
первісну «Повість временних літ», яка доходила до охрещення Русі за 
Володимира» [5, 108]. Відтак пізніші вставки, переробки, пов’язані, 
зокрема, з хрещенням Володимира і Русі, з’явилися через прагнення 
надати зображеним подіям іншої перспективи, висунути нові історичні 
теорії. Вчений впевнений, що «цикл» про хрещення Русі з’явився у 
«післяволодимирову добу» і був скомпонований з різночасового і 
різнорідного матеріалу, набувши прагматичного, ідеологічного 
забарвлення у всій структурі літопису [13, 67]. 
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До всього вищесказаного, Михайло Сергійович додає в іншій 
своїй праці: «Володимир поставивши своїм завданням скріпити свою 
княжу власть повагою і блеском Візантійської імперії, рішив положити 
основою свого княжого авторітету теж візантійську церковність, 
котрою підчеркувала свою святість і божеське походженнє влада 
імперії. За її прикладом він зробив візантійське християнство 
державною релігією Руси і наказав підданим хреститись», – що чітко 
показує підтримку академіком думки, що мотивом хрещення Русі було 
прагнення здобуття ієрархічної влади [7, 32]. При тому він вважає, що 
«не маємо права при тім відкидати зовсім мотивів морального 
характеру», – що є важливим свідченням того, що Володимиру 
заслужено присвоєно почесті рівноапостольного [3, 510]. 

Наступне питання, яке потребує ретельного дослідження, є 
викладений істориком процес хрещення та його хронологія. 

Хоча моральний чинник на причину хрещення Русі 
Володимиром вплинув, але основним поштовхом до прийняття такого 
важливого рішення все ж, за словами академіка, послужив саме 
«політичний мотив». Так і весь обсяг досліджень процесу християніза-
ції Михайло Грушевський пов’язав саме з цим поглядом. 

Процес навернення у віру Христову руського люду починається, 
за словами дослідника, ще задовго до офіційної дати хрещення Руси: 
«Справа нової релігії стояла тим лекше, що на Руси християнство не 
було чимсь зовсім новим. Нарід торгівельний, рухливий, Русь від 
незапам’ятних часів мусіла стикатись і знайомитись з християнством» 
[3, 510]. 

Іноземні джерела також свідчать про руських християн: «Ібн-
Холдадбег ще в другій половини ІХ ст. оповідає про руських купців, 
що вони називали себе християнами». Розвиваючи цю думку, 
дослідник робить висновок: «Від 860-х рр. можемо датувати іспованнє 
в Київі якоїсь більшої громади християнської Руси…» і зазначає,  
«… що не лишилася без значення в пізнішим розвою християнства та 
християнської культури» [3, 511]. 

Швидке поширення християнства, православної віри, 
слов’янської писемності від Володимирових часів стали можливими 
тільки завдяки попередньому ознайомленню народу з релігією Візантії. 

Важливим доказом існування таких громад на початку Х ст. є 
місцевий храм св. Іллі міста Києва, що знаходився, згідно з літописом, 
на Подолі, над річечкою Почайною. В коментарях Михайло 
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Сергійович доводить свою думку, аргументуючи її свідченнями з 
“Повісті”: «за се ручать докладні топографічні відомості» [3, 511]. 

Академік, дослідивши доволодимирівський період і давши йому 
належну оцінку, приходить до висновку: «Таким чином ґрунт для 
християнства в Києві був уже приготований, і в самій київській княжій 
династії були християни» [ 3, 513]. Вказує також, що Володимир і 
раніше, тобто ще до «випробувань у вірі», знав про християнство від 
своєї бабусі – княгині Ольги, яка, за свідченнями Михайла 
Грушевського, була християнкою: «Тому перехід на християнство не 
був для нього чимсь незвичайним» [3, 513]. Та князь не зупиняється 
тільки на хрещенні Русі, а активно впроваджує її серед руського люду: 
«Важнїйше було те, що перемінивши сам релїґію, він – чи під впливом 
Візантиї (як каже Яхя), чи з власної ініціативи – доложив усяких 
старань до того, щоб ту нову релїґію розповсюдити в своїй державі й 
можливо зміцнити її становище» [ 3, 513]. І в черговий раз підкреслює 
свій погляд на мотив хрещення, посилаючись на самого себе: «Тут, як 
сказав я, лежала глубока політична ідея» [3, 513]. 

Одним із аргументів, що яскраво свідчать про небайдужість 
князя Володимира до нової релігії, свідчить те, що він активно працює 
над її поширенням, хоча відомостей про його діяльність дуже мало, 
проте історик Михайло Грушевський заявляв: «… не підлягає тільки 
сумніву, що він дійсно заходив ся коло розповсюдження його по своїй 
державі, і то дуже енерґічно, не спиняючись і перед певним натиском» 
[3, 513]. Його «старє життє» і висловлювання «міха Якова» свідчать: « 
… всю землю русскую крести оть конца и до конца, храмы идольскыя 
и требища всюди рас копа и посече идолы вся ськруши и всю землю 
русскую и грады честными церквами украси» [3, 513]. Це підкреслює 
те, що князь не тільки активно впроваджує нову релігію, але й вживає 
певних заходів щодо ослаблення, а згодом і повного знищення 
язичницької релігії. 

Першим актом на шляху християнізації Русі стало хрещення 
киян.[13, 70]. Князь Володимир почав з того, що понищив язичницьких 
ідолів, яким поклонявся сам разом з мешканцями міста. «… одні 
порубали, иньші попалили», ідол верховного язичницького бога 
Перуна піддали особливо жорстоким знущанням: «… прив’язавши 
коневи до хвоста стягнули з «гори» на Дніпро; при тім двадцять мужа 
били його палицями; потім викинули ідола в Дніпро, й Володимир 
звелів відпихати його від берега, аж док пропливе за пороги» [3, 514]. 
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Таким чином, автор дослідження показує, як князь Володимир виявляє 
відкриту зневагу до «старої релігії», маючи на меті ослабити вплив 
язичництва на свідомість народу. 

Після такого знеславлення «слов’янських богів» Великий князь 
«… заповів по Київу, аби всі без виїмку йшли на ріку, хреститись, і 
люде радісно сповняли се велїннє, покладаючись на те, що нова віра 
мусить бути добра, коли її прийняли князь і бояре. Другого дня грецькі 
священники з Корсуня і з Царгорода, що приїхали з царівною, 
охрестили в Дніпрі нарід» [3, 514 ] «… и людиє на крещение 
приводити по всемъ градомъ и селом » [10, 81]. 

Оповідання, що записане у житті Бориса і Гліба, про хрещення 
киян, за поясненням академіка, скомпоноване таким чином, щоб 
ідеалізувати цю подію: «У Нестора вся історія виходить рядом чудес» 
[3, 514]. Язичники, які ще вчора оплакували потоплення Перуна, з 
великою радістю сприймають учення Христа. Очевидно, Нестор (або 
його редактори) навмисно ідеалізував картину хрещення киян, 
надавши їй святковості і релігійного пафосу. Незважаючи на це, визнає 
достовірність подій, описаних Нестором. 

Та дещо, за словами Михайла Сергійовича, «ніяк не може бути 
прийнятне». Академік вважає, що без попередньої християнізації 
процес хрещення Русі 988 року був би просто неможливим: « … нагло 
кликати нарід до хрещення на ріку без всякого попереднього 
приготовання було б дуже дивно і не тактовно з боку Володимира, а 
нищити ідолів перше, ніж люде були приєднані до християнства, було 
б уже чистою провокацією» [3, 514]. 

Також в праці висловлена думка, що «бояре Володимирові 
охрестили ся скорше», що підтверджується в Іпатіївському літописі. І 
робить підсумок усього процесу хрещення: «…мусимо припустити 
довші заходи Володимира коло приготовання та прихиленая до нової 
віри народу» [3, 514]. 

Стосовно ж року хрещення Руси, то автор праці ставить під 
сумнів 988 рік, але через відсутність будь-яких інших свідчень все-таки 
схиляється до цієї думки: «… рік під котрим уміщена в літописи ціла 
історія … і далі, вправді може бути роком охрещення Киян» [3, 515]. 

Поширення віри Христової відбувалося у великих містах, де «… 
грунт до певної міри приготовлений, як і в Києві» [3, 515]. 
«Християнізація народу, – стверджував Михайло Грушевський, – 
могла бути осягнена тільки протягом довгих віків, спільними силами 
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правительства і єрархії, а ще більше – силою натурального впливу 
християнства» [3, 517]. 

Християнство внесло позитивні зміни у світогляд людей. 
«Великим дарунком християнства було введення поняття морального 
обов’язку до кожної людини без різниці її походження» [7, 42]. 

У процесі поширення та утвердження християнство на Русі 
поступово втрачало візантійську форму, вбираючи елементи місцевих 
слов'янських звичаїв, ритуалів, естетичних запитів східних слов'ян: 
«Візантійська церковність переймалась дуже свобідно, з великою 
участю поетичних перетворень» [7, 52], що сприяло зміцненню «нової 
релігії» на язичницькому ґрунті. Візантійські церковні канони 
поступово пристосовувалися до особливостей давньоруського етносу і 
поєднували щось нове: «Київська культура, як матеріальна, так і 
духовна, не стала простим відблиском візантійства, а зісталась дуже 
складним синтезом різнородних течій доволі самостійно 
перероблюваних і представлених українським життєм» [4, 65]. 

Запровадження християнства мало позитивні наслідки для 
розвитку Київської Русі (і не тільки в культурному та духовному 
плані). Воно зміцнило авторитет і владу князя, сприяло розбудові 
держави, що підкреслюють слова вченого: «Бачучи в Володимирі 
визначного політика, трудно припустити, щоб він не розумів, бодай в 
якійсь мірі, яке многоважне політичне значине буде мати 
розповсюдженнє з княжої руки серед народів його держави з їх 
ріжнородними, але примітивними, слабо виробленими релігійними 
формами, релігії нової, культурної, з її богатим змістом, виробленими 
формами, міцною єрархіею, релігії що мусїла-б опиратись, як на свою 
підпору, на княжу власть і звязувати новим культурним узлом 
ріжнородні народи і области його держави» [3, 510]. Тіснішими 
ставали стосунки Володимира, що тепер належав до християнської 
«сім'ї правителів», з іншими монархами. 

Прийняття християнства мало позитивні наслідки й для 
внутрішнього життя країни. Оскільки вчення візантійської церкви 
підтримувало монарше право на владу, київські князі знайшли в ній ту 
ідеологічну опору, якої раніше не мали, за словами дослідника: 
«духовенство дивилось на правительство як на свою поміч і охорону, 
стояло по стороні князів, навчало людей коритись князеві й шанувати 
його» [8, 15]. 
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В самому суспільстві Київської Русі з'явилася активно діюча 
установа, що не лише забезпечувала незнане раніше духовне й 
культурне єднання, а й справляла величезний вплив на культурне і 
господарське життя: «… объединяли между собою не одни украинские 
земли и племена, а захватывали также нынешние белорусские и 
великорусские земли и стирали, ослабляли племенные, 
этнографические различия, не дававшие себя чувствовать еще долгое 
время спустя за общностью веры, иерархии, книжности, права и 
общего имени русского» [6, 81]. Завдяки епохальному вибору князя 
Володимира Русь стала пов'язаною саме з християнським Сходом. Цей 
зв'язок зумовив її небачений суспільний і культурний розвиток. 

Значний поштовх також дала нова ідеологія піднесенню 
давньоруської культури. Лише з часу “хрещення Русі” у ній 
поширилися писемність і книжність. В Києві, а далі повсюдно на Русі, 
почали влаштовувати школи, в яких викладали священики – «и в науку 
им отдавались дети», й книгописні майстерні, і незабаром 
східнослов’янська країна стала однією з найкультурніших у 
середньовічній Європі [6, 80]. 

Запровадження християнського віровчення зробило можливими 
рівноправні й плідні взаємовідносини між нею та Візантією. 
Християнська діалектика слугувала поштовхом для швидкого прогресу 
у сфері творчого життя, що забезпечило розвиток давньоруської 
культури. Було б помилкою вважати, що до 988 р. люди на Русі не 
знали науки, творчості, мистецтва, але бурхливий розквіт культури 
прийшовся на часи, коли затвердилася християнська релігія. Про 
діяльність Володимира у сфері освіти історик пише: «... ми маємо 
властиво одну згадку в оповіданню літописи про праці Володимира 
для християнства: «нача поимати у нарочитой чади дети даяти на 
учениє книжноє»» [3, 525]. В монастирських брамах концентрувалися 
основні кадри вчених того часу, письменників, публіцистів, 
художників, архітекторів. 

Церква активно сприяла розвитку давноруської архітектури та 
образотворчого мистецтва: «Володимир підтримував заразом і зв’язані 
з ним сторони культурного житя, що були з ним нерозлучні – штуку і 
книжню освіту» [3, 523]. А в іншому місці чітко стверджує: 
«Володимир хотів прищепити на Руси візантійську штуку» [3, 525]. 
«Штукою» Грушевський називає скульптуру. Хоча і православний 
Схід не притримувався такої богослужбової практики, проте академік 
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зазначав, що Володимир «звелів узяти з Корсуня до Київа чотири 
бронзові фігури коней та дві бронзові статуї – «капища», і вони були 
поставлені в Києві…» [3, 525]. 

Більшість кам’яних споруд, збудованих упродовж Х-ХІІ ст. на 
Русі, були храми, щедро прикрашені монументальним та станковим 
живописом. Найвизначнішою архітектурною пам’яткою того часу 
стала «Десятинна церква», яка завдяки Володимировій фундації «звала 
ся спеціально «Десятинною»». Хоча до сьогодення не збереглася, 
проте «розкопки її фундаментів у ХІХ ст. показали, що церква була 
справді велика» [3, 525]. 

Водночас варто зазначити низку темних сторін впровадження 
християнства, на яких Михайло Грушевський акцентує: «Сумною 
стороною … було його неприязне, підозріливе і просто таки вороже 
становище до жінки, що виникало з страху перед сексуальною 
«нечистотою», а виявляло в ідеольогії християнства взагалі, а особливо 
– християнства візантийського глибокі впливи Сходу, завсіди 
недовірливого і зневажливого супроти жіноцтва … але, на щастє, на 
нашім ґрунті не мало такого успіху» [7, 44]. 

Другою такою ж прикрою хибою церковного християнства 
було: «його завзяте ворогування против мистецтва, словесної 
творчости нецерковного характеру і взагалі всякої краси, котра 
безпосередно не служить церковному культови. Виходячи від гострих 
заборон «буєсловія і срамословія і студних словес» допусканих на 
весіллях, грах і забавах, церковні моралісти доходили до осторог від 
всякого «глумленія» (забави), від музики і якого небудь співу – крім 
церковного, висловлялись против «баяння басень» – яких небудь 
оповідань, крім церковних», забороняли старовинні танці тощо [7, 44]. 

В даному науковому дослідженні зроблено невеличкий огляд 
подій, які відбувались наприкінці Х століття у Київській Русі за часів 
князя Володимира Святославича – тобто власне прийняття 
християнства як головної державної релігії, події, які цьому 
передували, перебіг та наслідки цього процесу. 

Саме через своє велике значення питання про запровадження 
християнства на Русі завжди цікавило істориків: кількість наукових 
праць, статей, монографій, нарисів на цю тему не підлягає підрахунку. 
На жаль, серед дійсно наукових та обґрунтованих робіт зустрічається 
багато і справжніх вигадок та «історичної фантастики», які подаються 
під виглядом наукових досліджень. 
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Важливість праці полягає в дослідженні оцінки цього питання 
Михайлом Сергійовичем Грушевським. Істориком із світовим ім’я; 
вченим, що детально дослідив всю історію України, систематизував, 
впорядкував і видав перший, повний виклад історії українського 
народу; людини широкої ерудиції; надзвичайної працьовитості. 

Навколо імені М.С. Грушевського, його творчої спадщини 
точилися і точаться не лише наукові дискусії, але й гостра ідейно-
політична боротьба. Все це вимагає зваженої об’єктивної оцінки 
наукового складу вченого, що можлива лише в результаті всебічного і 
глибокого вивчення його поглядів на історичні події та процеси. 

Академік Михайло Грушевський походив із давньої священичої 
родини. Дід ученого по батьковій лінії був священиком, більшість 
братів також обрали шлях священичого служіння, але не молодий 
Михайло Грушевський. Він обрав інший шлях, шлях науковця. Для 
того, щоб продуктивно займатися своїми дослідженнями, об’єктивно 
оцінювати події історичного процесу, йому потрібно було «позбутися» 
релігійних переконань. Тої віри, що йому прищепили з дитинства. Того 
чистого православ’я, в дусі якого він був вихований. 

Досліджуючи праці науковця, можна помітити, що в них 
висловлено його особисті погляди на історичний шлях Церкви в 
Україні та події, що були з цим пов’язані. 

Розглядаючи питання хрещення Руси князем Володимиром, 
Михайло Грушевський дотримується думки, що весь процес 
християнізації був надзвичайно важливим явищем в історії 
українського народу. Вважає, що це був поштовх до створення 
могутньої держави, з бурхливим культурним і суспільним життям. 

Причини для прийняття такого важливого рішення, як 
християнізація язичницького народу, академік вбачає у поєднанні двох 
мотивів політичного та релігійного, нівелюючи їх. 

Висловлюючи свої думки щодо достовірності вітчизняних 
документальних джерел, які, на його думку, були надто ідеалізовані, 
все-таки через відсутність різноманіття бере до уваги їхні свідчення як 
єдині документальні джерела того часу. Події, що описують ці 
джерела, він досліджує у найкритичніший спосіб: перевіряє на 
відповідність свідченням зарубіжних джерел, аналізує і, як підсумок, 
формує своєрідний висновок, тобто ставлення автора до джерела. 
Такий критичний метод дозволяє науковцю багато в чому відкрити 
істину і відповідати європейському стандарту. 
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Відповідно до такого аналізу науковець визнає за 
найдостовірніші свідчення зарубіжних джерел, з ними звіряє свідчення 
інших, розвиває думки, подані у джерелах, щодо перебігу хрещення 
України-Руси. 

Християнізація дала свої плоди: культурне і релігійне 
піднесення, бурхливий розвиток писемності, архітектури, мистецтва, 
зародження моральних відносин між членами суспільства, поширення 
освіти та низка політичних змін – згуртування в єдину державу 
розділених земель, зміцнення авторитету князя, укріплення відносин із 
Візантією. 

Тільки один факт підриває думку, що Михайло Грушевський 
був глибоко віруючою людиною. Це його ставлення до духовенства, 
яке він висловив на сторінках своїх праць у надто критичній формі і 
яке не може залишитись поза увагою цього дослідження. 

Він бачить увесь процес християнізації Русі Володимиром як 
план підкорення народу княжому авторитету, методами тиску з боку 
Церкви. А самих священнослужителів – як осіб, які тільки 
маніпулювали вірними та нехтували чистотою віри, поєднуючи її з 
язичницькими віруваннями задля прискорення процесу поширення та 
укорінення християнства в народі. 

Фраза Михайла Грушевського: «… не можемо ігнорувати сієї 
політичної сторони релігійної справи, навпаки – мусимо як раз з неї 
виходити», – підтверджує сказане вище. Займаючись науковою 
діяльністю Михайло Сергійович повинен був позбутися «релігійних 
упереджень», що, як бачимо, він і зробив. 

Праця, здійснена видатним істориком, і справді має велике 
значення в утвердженні українського народу як автентичної нації, 
нації, що має багате минуле, нації, що має свою Церкву з її святими, 
нації, що має просвітителів, які є взірцем для майбутніх поколінь. 
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ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ 

МИТРОПОЛІЇ 
 

Прийняття християнства, яке стало на Україні-Русі державною 
релігією, – велика історична подія в житті українського народу. 
Найдавніші наші літературні джерела – “Повість минулих літ”, “Слово 
про закон і благодать” митрополита Іларіона, “Пам’ять і похвала князю 
Володимиру” Якова Мніха, “Сказання про Бориса і Гліба” – свідчать 
про те, що Київська Русь рішуче взялася за створення своєї 
самоуправної Церкви та прагнула посісти чільне місце в 
християнському світі. 

 Датою офіційного запровадження християнства як державної 
релігії Київської Русі справедливо вважається 988 рік. Разом з цим, у 
Києві встановлюється митрополича кафедра, розпочинається будів-
ництво православних храмів. Однак ще задовго до офіційного хре-
щення руси мали неодноразову можливість пізнати християнську віру. 

 Важливе знайомство русичів з християнською релігією 
відбулося у 839 році, коли їхнє посольство відвідало Константинополь. 
Чудові храми, урочистість православного богослужіння привернули 
увагу язичників. 

 Наступним етапом християнізації Русі є період князювання в 
Києві Аскольда. Здійснивши у 860 році стрімкий напад на 
Константинополь і мало не оволодівши ним, руси, на чолі з 
Аскольдом, змусили імперію укласти з ними договір “миру і любові”. 
Однією з найважливіших його статей було хрещення Русі. 

 На користь цього факту про хрещення Русі в 60-ті роки ІХ 
століття свідчить і розповідь з “Повісті минулих літ” про вбивство 
Аскольда: “И убиша Аскольда и Дира, и несоша на гору, и погребоша 
и на горе еже ся ныне зоветь Угорськое, где ныне Ольмин дворь; на 
той могиле поставиль Ольма церковь святаго Николу” [14, 36]. 

З джерел дізнаємося, що за князювання Аскольда Русь прийняла 
хрещення на державному рівні. Але для активного поширення 
християнства ще не визріли умови: нова віра зустрічала супротив не 
лише широких мас, а й значної частини панівної верхівки. Свідченням 
цього стало насильницьке усунення Аскольда з київського престолу. 
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 Очевидно, до цього часу і відносять зародження церковної 
організації. Писемні джерела підтверджують, що на Русь у 60-ті роки 
ІХ століття надсилали ієрархів. Про статус первісної православної 
Церкви щось конкретне сказати важко: це могла бути як єпископія, так 
і митрополія. 

 За часів правління князя Володимира відбулося офіційне 
хрещення всієї Київської Русі. Прийняття віри з Візантії могло призвести 
до васальної залежності давньоруської держави від візантійського 
імператора, але київські князі християнізували свою державу самочинно. 

Із повідомлень літопису видно, що нова релігія не могла 
поширитись одразу за княжим повелінням. Її запровадження зустріло 
сильний опір і вимагало примусових заходів. Киян зігнали на Дніпро, 
де їх хрестило духовенство, що прибуло з Корсуня: Володимир узяв із 
Корсуня “царицю, і Настаса, і попів корсунських” [14, 76]. 

Вже в перші роки прийняття християнства Церква у Київській 
княжій державі почала набирати організаційних форм. Зі свого боку, 
князь Володимир здійснив низку важливих заходів для матеріального 
забезпечення Церкви [15, 83]. Розпочалося будівництво православних 
храмів: у 988 році на Перуновому березі побудовано церкву святого 
Василія, а в 989-996 роках – монументальну кам’яну Десятинну 
церкву. На її будівництво і утримання Володимир Святославович 
виділив десяту частину зі своїх володінь: “Оце даю церкві святої 
Богородиці від себе і від моїх городів десяту частину… І дав десяту 
частину Анастасові Корсунцю” [14, 79]. 

Десятинна церква була доручена Анастасу Корсунянину і попам 
корсунським, тому першим її настоятелем після хрещення був саме 
він. Цікавим фактом є те, що в “Повісті минулих літ” не зразу 
згадується момент, що Анастас є священиком. Новгородський літопис 
називає його “ієреєм”, а більш пізня, сумнівна традиція (в Житті 
святого Володимира) – єпископом. 

Вся земля Руська становила одну митрополію, на чолі якої стояв 
митрополит Київський. Пізніше, але ще за часів Київської Русі, його 
повний титул звучав “митрополит Київський і всія Русі”, який мав 
візантійське походження [18, 294]. 

Митрополита на київський престол (крім митрополитів Іларіона 
та Климента Смолятича) призначав Константинопольський патріарх. 
Проте князі та навіть міські громади брали участь у поставленні 
єпископів [4, 218]. 
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У внутрішньому управлінні давньоруська Церква від самого 
початку керувалася, як і кожна помісна Церква, церковними законами 
та канонами. Збірник цих законів називався “Номоканон”: у ньому 
містилися не тільки церковні правила, а й державні. Митрополити 
призначали єпископів, засновували єпископські кафедри, судили 
єпископів. 

Так, як із самого початку в столиці Київської Русі не знайшлося 
для ієрархів пристойного приміщення, а в Переяславі, що неподалік 
Києва (за 82 версти), існував готовий будинок, то великий князь віддав 
їм цей будинок для проживання. Згідно з Никонівським літописом, 
“живяху множае тамо (в Переяславле) митрополыти Киевские и всея 
Русси, и епископы поставляху тамо”. При цьому відвідувати Київ, як 
тільки вимагали обов’язки архіпастирського служіння, поблизу було 
дуже зручно. Сам літописець Нестор підтверджує, що дійсно “бе 
прежде в Переяславли митрополия” [2, 30]. 

Першим митрополитом Київської Русі був митрополит Михаїл, 
сирієць за походженням [17, 41]. Про нього згадується в Новгородсь-
кому, Першому, Никонівському, Воскресенському літописах. При 
цьому, Никонівський літопис говорить про те, що в 991 році він був у 
Ростові з чотирма єпископами. Історики описують, що святий Михаїл 
був висвячений на митрополита у Константинополі патріархом 
Миколаєм Хризовергом та прибув до Києва з єпископами та числен-
ними пресвітерами. 

На долю першого митрополита випало нелегке, але благодатне 
місіонерське служіння: проповідувати Євангеліє, хрестити і повчати 
вірних, а також відвертати язичників від безсоромних і жорстоких 
ідольських звичаїв. 

Після смерті митрополита Михаїла Миколай Хризоверг прислав 
на Русь Леонтія. Літописи та списки церковного уставу Володимира 
говорять, що митрополит Леонтій названий у творах митрополитом 
Переяслава Руського [2, 30]. 

 Перебування митрополитів у Переяславі продовжувалося до тих 
пір, поки князь Ярослав не побудував у Києві Софійський 
кафедральний собор, при якому був митрополичий будинок. У соборі 
також здійснювався урочистий акт інтронізації митрополита. Дійсно, 
як свідчать літописи, князь Ярослав переніс митрополію, тоді як 
раніше вона перебувала в Переяславі. 
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Саме в часи правління князя Ярослава Мудрого в Києві було 
офіційно встановлено митрополію, підлеглу Константинопольській 
церкві. У 1039 році у Києві з’являється перший митрополит-грек 
Феопемпт, присланий з Візантії [4, 217]. 

Всього з кінця Х ст. до 40-х років ХІІІ ст. на Русі відомо 22 
митрополити. За невеликим винятком становище їхнє було стабільним. 
Верховна влада митрополитів над усіма єпархіями Русі не ставилася 
під сумнів ні з боку єпископів, ні з боку удільних князів. Київські 
митрополити були членами постійного синоду в Константинополі, а 
деякі з них – й імператорського сенату. Здебільшого київські 
митрополити були людьми високоосвіченими, визначними 
богословами і полемістами, авторами церковних проповідей, 
канонічних заповідей, пастирських послань, церковно-правних творів. 
Особливо відзначились у цьому митрополити: Іоанн І (1017 – 30-ті 
роки ХІ століття), Іларіон (1051-1054), Георгій (1065-1077), Іоанн 
(1078-1089), Никифор І (1104-1115), Клим (1147-1155), Кирило І (1224-
1233) [18, 295]. 

В історіографії неодноразово порушувалося питання про роль 
митрополитів-греків на Русі: чи було це злом для давньоруської церкви 
і держави чи благом? Історик Євген Голубинський схилявся до думки 
про користь цих поставлень, мотивуючи свій висновок тим, що 
митрополити-греки не були тісно пов’язані з великими князями і 
стояли над політичними пристрастями, що вирували на Русі. 

Перші єпископські кафедри з’являються на Русі зразу після 
хрещення, приблизно у 991 році. У часи князя Володимира було вже 
п’ять єпархій: Чернігівська, Білгородська, Володимир-Волинська, 
Новгородська, Ростовська. Пізніше виникають Смоленська (перша 
згадка 1037 року), Галицька (1167), Рязанська (1207), Володимиро-
Суздальська (1214), Перемишльська (1220 р.), Угрівська (1220) єпархії. 

Очолювали єпархії єпископи, яких присилали з Візантії чи 
обирали з руського чорного духовенства за згодою митрополита і 
великого князя. Так, у Житії Кирила Турівського йдеться про те, що 
він був поставлений єпископом Турова на прохання князя і людей того 
граду [7, 12]. 

Важливою особливістю Православної церкви на Русі була 
виборність духовенства: “ніхто з ієрархів не правив самовладно, ніхто 
з духовенства не приходив до громадян непрошений, всі церковні 
посади були виборні” [20, 28]. 
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Згідно із канонами, обов’язковим органом при митрополитові 
був помісний Собор. Однак діяльність цих Соборів була майже 
непомітною, окрім одного разу, коли 1147 року обирали другого після 
Іларіона митрополита-русича Климента Смолятича. Князь Ізяслав 
Мстиславович зібрав єпископів і запропонував їм обрати митрополита 
Климента. Але йому не вдалося посісти посаду митрополита всієї 
давньоруської землі, бо в Новгороді, Суздалі та Смоленську не 
погодилися з рішенням Собору. 

Крім помісних, скликали ієрейські Собори та чернечі Собори 
ігуменів та архімандритів. Найнижчим церковним осередком була 
парафія, на чолі якої стояв священик – представник “білого духовенства”. 

Поряд з “білим”, існувало і “чорне” духовенство – монастирі на 
Русі з’явилися з ХІ ст. Велике значення мав Києво-Печерський 
монастир, заснований Антонієм та Феодосієм Печерськими. З його стін 
протягом ХІ-ХІІІ ст. вийшло близько 15 єпископів [4, 218]. 

Подібно до митрополитів, активну участь у державному житті 
руських князівств також брали єпископи, ігумени великих монастирів, 
священики. Вони виконували різні доручення своїх князів як 
посередники і посли. Але їхня роль не обмежувалася лише цими 
обов’язками: іноді за відсутності у місті князя єпископ чи священик 
виконував його функції. 

До другої половини ХІ століття належить становлення двох 
нових митрополій – Чернігівської та Переяславської. Подія ця 
відобразила до певної міри важливі зміни у формі політичного устрою 
Русі – появу тріумвірату Ярославовичів. Слід визнати, що спроба 
розподілення церковно-адміністративних функцій між Києвом, 
Черніговом та Переяславом не мала успіху. Із розпадом тріумвірату і 
новим посиленням влади київського князя необхідність у трьох 
митрополіях зникла. 

Андрій Боголюбський також здійснив спробу заснувати у 
своєму князівстві ще одну, незалежну від Києва, митрополію, але 
безуспішно. У 1162 році після приготування для майбутнього 
митрополита кафедри в Успенському храмі Володимира-на-Клязьмі і 
маючи готового кандидата в особі Федора, Боголюбський надіслав до 
патріарха Луки Хризоверга в Константинополь посольство з 
проханням відкрити митрополію у Володимирі. 

Патріарх скликав Собор, обговорив на ньому прохання 
суздальського князя і в грамоті-відповіді надіслав відмову [18, 301]. 
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Київська митрополія від самого початку була однією із 60, пізніше 
70 митрополій Константинопольського патріархату та посідала важливе 
місце в структурі візантійської церкви. Вся земля Київської Русі, яка 
становила одну митрополію, за своїми розмірами переважала патріархат. 
Поступово, з розширенням кордонів давньоруської держави, зростала 
територія Київської митрополії. По суті, це була помісна Церква з 
широкою автономією, тому що за сімсот років перебування Церкви під 
юрисдикцією Царгороду (988-1686) Константинопольський патріарх 
особисто відвідував її лише раз – у 1588-1589 роках [3, 37]. 

Давньоруська православна Церква не обмежувалася тільки 
конфесійною діяльністю, вона представляла собою одну з важливих 
суспільно-політичних сил в Русі, справляла відчутний вплив на всі сфери 
державного життя і була частиною самої держави. Велика політична і 
правова традиція, принесена на Русь із Візантії, дозволила їй швидко 
стати в ряд провідних суспільно-політичних структур і взяти на себе деякі 
державні функції. Церква сприяла встановленню на Русі нового способу 
виробництва, допомагала виробити норми феодального права. 

Православна церква також надавала велику допомогу князівській 
владі в об’єднанні східнослов’янських земель в єдину державну систему. 
Впродовж всієї історії Русі Церква була одним із реальних і суттєвих 
інтегруючих елементів між різними давньоруськими землями, сприяла 
утвердженню в народі відчуття єдності його країни. І пізніше, коли Русь 
виявилася розірваною монгольськими і литовськими феодалами на 
частини, гасла православ’я відіграли значну роль у боротьбі за 
національну незалежність давньоруських земель. 

Запровадження християнства як державної релігії та створення 
Київської митрополії відіграло надзвичайно важливу роль у суспільно-
політичному та культурному житті Київської Русі. Цим актом вона 
остаточно визначила своє входження до візантійсько-православного і 
загальноєвропейського культурного світу, розширились її економічні 
та культурні зв’язки з багатьма європейським країнами. 

Київська митрополія фактично мала автономний статус 
помісної церкви. Християнство відіграло прогресивну роль у розвитку 
вітчизняної писемності, літератури, архітектури й образотворчого 
мистецтва. Вже з кінця ХІ і протягом ХІІ ст. християнізована 
давньоруська культура досягла рівня передових та наймогутніших 
держав середньовічної Європи: християнська релігія була одним з 
чинників державної централізації та формування національної єдності. 
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ  
 

 
Упродовж всієї історії людства релігія відігравала важливу роль 

у житті людини. Як зазначав свого часу богослов протоієрей 
Олександр Мень, “історія не знає жодного народу, який би був 
абсолютно позбавлений віри” [5]. Разом з цим, важливим чинником у 
житті людини є також і політика. 

 Часто стверджують, що політика і релігія не повинні б мати 
нічого спільного, що уряди і церкви не повинні б мати близьких 
взаємин взагалі, однак це важко здійснити на практиці. Жодна 
політична структура суспільства не матиме успіху, якщо вона спробує 
ігнорувати найглибші переконання та вірування громадян. 

Основні принципи церковно-державних відносин були 
сформульовані у Візантії й отримали назву симфонії держави і церкви. 
Суть її становлять співпраця, взаємопідтримка і взаємовідпові-
дальність, без втручання однієї у сферу виняткової компетенції іншої. 
У шостій новелі Юстиніана сформульовано принцип, який лежить в 
основі симфонії церкви і держави: “Величезні блага даровані людям 
вищою прихильністю Божою, суть священство і царство, із яких перше 
(священство, церковна влада) турбується про божественні справи, а 
друге (царство, державна влада) керує і дбає про людські справи, а 
обоє, походячи з одного й того ж джерела, становлять прикрасу 
людського життя… І якщо священство буде в усьому благоустроєно та 
угодно Богові, а державна влада буде по правді управляти ввіреною їй 
державою, то буде повна згода між ними в усьому, що слугує на 
користь і благо людського роду…” [4, 96]. 

Історія взаємодії релігії і політики в Україні сягає давніх часів і 
пов’язана, перш за все, зі становленням державності. Найперше 
державне утворення – Київська Русь – виникає на основі Антського 
союзу племен, які проживали на території від Карпат до Сіверщини та 
виявили значну політичну активність, певний рівень організації 
владних структур, постійних органів, війська. Із самого початку 
Київська Русь не була державою в сучасному розумінні цього слова: 
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вона не мала ні централізованого управління, всеохоплюючої та 
розгалуженої бюрократичної системи. Відносини між представниками 
влади й народом, особливо в ранній період розвитку держави, 
проявлялися переважно у формі збору данини. Політичні конфлікти, 
які виникали внаслідок цих взаємин, нерідко розв’язувалися за 
допомогою сили [2]. 

Вже у Х ст. відбувся процес об’єднання всіх давньоруських 
земель в єдину державу, завершення якого сягає правління 
Володимира Великого, котрий в 988 році провів адміністративну 
реформу. Однак ця реформа не принесла відразу бажаного результату, 
тому постала необхідність в ідеологічному зміцненні суспільства. 
Основою ідеології могла бути лише релігія. У виборі її перед 
давньоруською державою відкривалося кілька шляхів. 

Русь могла залишитися язичницькою, пристосувавши 
родоплемінну релігію до ідеологічних потреб нового суспільства. 
Однак дуже швидко князь Володимир переконався, що зі 
встановленням язичницького пантеону на старокиївській горі Київ не 
перетворився в єдиний ідеологічний центр всієї Русі. Язичництво з 
його багатобожжям і відсутністю єдиного верховного божества для 
всіх східних слов’ян було далеким від ідеї її єдності. Нарешті 
язичництво ставало гальмом суспільно-політичного і культурного 
розвитку країни. Відмова від нього стала потребою часу. 

Київська держава могла запровадити християнство із Заходу. 
Ініціатива тут належала княгині Ользі. У 959 році її посли звернулися 
до германського імператора Оттона І, чий двір славився місіонерами, з 
проханням “призначити єпископа та священиків”, тобто княгиня мала 
намір пропагувати хрещення. Однак цьому планові не судилося 
здійснитися. Адальберт із Трита, пізніше – архієпископ 
Магдебурзький, який 962 року очолив місію на Русь, після короткого 
перебування в Києві змушений був утікати звідти [1, 25]. 

Та все ж таки запровадження християнства в Київській Русі 
історично зумовлювалося внутрішніми соціально-економічними та 
політичними причинами, насамперед потребами феодального суспільного 
ладу, що формувався. Християнство освячувало авторитетом князівську 
владу, сприяло її зміцненню, посиленню міжнародного престижу 
давньоруської держави, тіснішому політичному, економічному, 
культурному спілкуванню її з іншими країнами. 
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 Тому “вибір віри” на користь Константинополя, що його зробив 
київський князь Володимир, не здавався випадковим. По-перше, у 
державної еліти вже існували досвід і традиція хрещення, пов’язані з 
Константинополем. Першою відомою спробою офіційної 
християнізації вважається “Аскольдове хрещення”. У середині Х 
століття у дружині київського князя Ігоря християни становили 
рівнозначну з язичниками частину. Християнкою стала Ігорова вдова, 
княгиня Ольга, охрещена самим патріархом за участю візантійського 
імператора під час візиту в Константинополь у 950-х роках. Однак, як і 
в часи Аскольда, новій релігії не судилося поширитися на Русі, адже 
суспільно-політичні й економічні умови для цього тоді ще не склалися. 

 По-друге, відповідно до візантійської моделі християнства 
світська влада домінувала над релігійною, що цілком влаштовувало 
князя: ідеологічну підтримку своїм державотворчим планам він 
отримав, а контроль над ним із боку Церкви не встановлював. Такі 
відносини держави й Церкви відповідали системі політичного устрою 
Київської Русі, що була тоді відносно єдиною ранньофеодальною 
монархією. Християнізація відкривала шлях до визнання за Київською 
державою самостійного місця в політичній структурі тогочасного світу 
й можливість закріплення за її володарем нових знаків влади і 
титулатури. 

По-третє, візантійське православ’я знайомило Русь із 
християнським віровченням рідною мовою, що значно прискорювало й 
спрощувало процес поширення та утвердження нової релігії. Як 
відомо, слов’янську азбуку створив Кирило, якого візантійський 
імператор Михайло та патріарх Фотій у 863 році послали разом з його 
братом Мефодієм до Моравії проповідувати християнство. Важливою 
особливістю місіонерської діяльності Константинопольської церкви, 
на відміну від Римської, було те, що проповідь християнства велася 
рідною мовою тих народів, яких “освічували”. А це вимагало 
створення писемності там, де її не було [1, 26]. 

 Тому прийняття християнства візантійського різновиду, як 
стверджують історики, було зумовлене тогочасними політичними 
причинами. У 986 році візантійський імператор Василь ІІ, проти якого 
виступили земельні магнати, попросив у Володимира військової 
допомоги для придушення заколотників. Київський князь погодився, 
але висунув вимогу – одруження із сестрою імператора Анною. 
Реальна загроза Константинополю змусила Василя ІІ піти на поступки, 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 159 - 

 

водночас він сам висунув вимогу, щоб Володимир охрестився й 
запровадив християнство на Русі. 

У 988 році християнство стає державною релігією Київської 
Русі. Через певний період після запровадження християнства було 
створено церковну організацію – митрополію. Вищі церковні посади й 
передусім сан митрополита віддавалися переважно вихідцям із 
Візантії. Митрополита висвячував Константинопольський патріарх, 
призначав патріарший собор й інтронізував на кафедру в Києві, у 
Софійському соборі, за згодою великого князя. Існуюча практика 
поставляння митрополитів на Русь не зобов’язувала їх служити 
державно-політичним інтересам Візантійської імперії. Навпаки, 
новопоставлені митрополити шукали союзу з великокнязівською 
владою, від якої вони залежали насамперед економічно. Діяльність 
вищих церковних осіб була під контролем давньоруського уряду. Крім 
того, великокнязівська влада навіть дозволяла собі іноді зовсім не 
рахуватися з думкою патріаршого синоду в питанні вибору кандидата 
на митрополичу кафедру. Так, 1051 року Ярослав Мудрий поставив на 
митрополита Іларіона з великокнязівського Спаського монастиря. 
Через століття на церковному соборі 1147 року в Києві митрополитом 
Київським було обрано й висвячено без благословення 
Константинопольського патріарха Клима Смолятича. 

Одразу після хрещення Русі починають виникати і єпархії, які 
спершу утворювалися у головних адміністративних центрах. На чолі 
єпархії стояв єпископ, котрий у давньоруській державі був 
високопоставленим церковним сановником, духовним князем, влада 
якого якщо й не прирівнювалася до становища місцевого князя, 
принаймні в багатьох питання виступала рівноправною. Єпископ мав 
свій адміністративно-управлінський апарат, який за своєю структурою 
відповідав князівському. Внутрішній устрій церковно-адміністративних 
областей цілковито відповідав політико-адміністративному поділу 
земель-князівств на волості й погости. Основу внутрішньої організації 
єпархіальної області становили парафії-погости, управління якими 
здійснювали намісники єпископа. 

Зміна політичного устрою Київської Русі – так звана поява 
тріумвірату Ярославовичів (коли державою керували три сини 
Ярослава Мудрого: Ізяслав у Києві, Святослав у Чернігові, Всеволод у 
Переяславі (1054-1073 рр.) – спричинила становлення двох інших 
митрополій – Чернігівської та Переяславської. Проте спроба 
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розосередження церковно-адміністративних функцій між Києвом, 
Черніговом та Переяславом не мала успіху, тому з розпадом 
тріумвірату необхідність у трьох митрополіях зникла [6, 296]. 

Таким чином, пристосовуючись до конкретно-історичних умов 
на Русі, Православна Церква будувала свою організацію за феодально-
ієрархічним зразком, наслідуючи в загальних рисах структуру 
державного устрою. 

Церковна організація в Київській княжій державі стала одним із 
важливих інститутів держави. В особі духовенства вона не обмежувалася 
лише релігійною діяльністю, а виконувала певні юридичні функції 
сімейних і шлюбних справ, здійснювала охорону соціального спокою, 
налагоджувала та підтримувала зовнішньополітичні зв’язки тощо. 
Представники Церкви часто очолювали дипломатичні місії, виконували 
функції послів і посередників у взаєминах між ворогуючими 
князівськими коаліціями Київської Русі. Церковні ієрархи виступали 
проти свавілля феодалів, жорстоких утисків народу та інших крайнощів 
суспільного життя того часу. Це свідчить про широку участь 
Православної Церкви у житті Руси-України. 

Прийняття християнства також сприяло зростанню 
міжнародного авторитету держави. Незважаючи на певну залежність 
Київської митрополії від Константинополя, зв'язок цих церков сприяв 
політичному співробітництву й поглибленню взаємин інтересів обох 
держав щодо їхніх внутрішніх справ. 

Хрещення Русі та одруження із сестрою Василя ІІ Анною ввели 
князя Володимира в коло християнської сім’ї європейських правителів, 
а давньоруській державі відкрили шлях до її визнання європейською 
християнською спільнотою. З того часу великий князь став 
повноцінним суб’єктом міжнародного права: кордони його держави 
вважалися недоторканними; сам він міг апелювати до поняття 
справедливості серед сусідніх королів тощо [1, 29]. 

Зрештою, православ’я стало надійним ґрунтом для створення 
могутньої, централізованої самодержавної країни: Київська митрополія 
як церковно-релігійний центр сприяла об’єднанню й зміцненню 
сформованої народності в Київські державі. Після її занепаду Церква 
відіграла важливу роль у зміцненні етносу русичів, утвердженні 
народного духу, моральної стійкості в період татарської навали. 
Православ’я на Русі зберігало загальноруську єдність народу. 
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Нова віра надала значного імпульсу розвитку писемності, 
літератури, архітектури, мистецтва. Освітня діяльність на Русі 
беззастережно належала церкві: саме при ній князь Володимир 
влаштовував парафіяльні навчальні заклади під керівництвом місцевих 
священнослужителів. При архієрейських кафедрах, монастирях і 
церквах засновували також і духовні школи. 

Отже, запровадження християнства на Русі, виникнення 
церковної організації – Київської митрополії, безумовно, були явищем 
прогресивним, адже беручи на себе певні державні функції, Церква 
сприяла формуванню та розвитку державності, зростанню 
міжнародного авторитету, розвитку культури. 
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РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 
(з нагоди 200-річчя від дня народження): 

 
• 

 
Прот. Ігор Кучерук, 

проректор РДС, 
магістр богослів’я 

 
ФЕНОМЕН ГЕНІЯ ШЕВЧЕНКА-МИТЦЯ 

 
Щедра і невичерпно родюча українська земля подарувала 

вселюдському сузір'ю геніїв невгасимого Світоча Тараса Шевченка. 
Тираноборця і Пророка, Речника волі, який поставив на сторожі біля 
своїх земляків, «рабів німих», вогненне слово, а в «Заповіті» дав їм 
наказ: «Кайдани порвіте!». 

Поява Шевченка, поета і художника, митця і борця, що став 
символом української нації, – була зумовлена всім ходом історичного і 
духовного розвитку України з її тривалою, сповненою драматизму, 
героїчною боротьбою за волю. 

Багато сказано про велич Тараса Григоровича Шевченка, 
Кобзаря, котрий став живим символом національної єдності, 
консолідації українського народу. І дотепер його життя, творчість 
аналізують, осмислюють вчені-шевченкознавці, бо невизначеностей, 
спірних питань у шевченкознавстві ще багато. 

Тарас Григорович Шевченко як художник посідає одне з 
найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він був 
одним із перших художників, які прокладали новий реалістичний 
напрям, основоположник критичного реалізму в українському мис-
тецтві. Загальновідомо, що Шевченко був одним із зачинателів і першим 
видатним майстром офорту у вітчизняному мистецтві. Сам він пре-
красно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. 

Обдарований від природи хлопчина рано відчув потяг до 
малювання. І змалку крейда і вуглинка були для нього неабиякою 
радістю. Все ними малює: стіни, лави, стіл в хаті й на дворі, вдома і в 
гостях. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї 
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хати: візерунками розмальовані стіни, долівка і навіть призьба. 
Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. 

Бажаючи оволодіти мистецтвом живопису, він звертається до 
дяків-живописців, які в основному змушують прислужувати їм. Талант 
художника проявився рано, значно раніше, ніж талант поета. Якщо 
перші літературні спроби припадають на 1836-1837 роки, то найбільш 
ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою «Погруддя 
жінки», датований самим автором ще 1830 р. З цієї юнацької роботи і 
розпочалася творчість видатного художника. 

…У лютому 1831 року на вулицях столиці Російської імперії – 
Петербурга з'явилася валка втомлених людей. Один хлопчина звертав 
на себе увагу тим, що незважаючи на зимову пору, був майже босий. 
На одному чоботі підошва відпоролася й була прив'язана мотузкою. Це 
був кріпак поміщика Енгельгардта Тарас, який разом з іншими прибув 
до столиці. У Петербурзі доля Шевченка помітно змінилась. Пан 
вирішив мати власного кваліфікованого майстра і 1832 року віддав 
Шевченка у майстерню на навчання до одного з найкращих 
художників В.Ширяєва, законтрактувавши його на чотири роки. Перші 
спроби в цьому напрямі були невтішними, однак справжнє 
систематичне навчання почалося в майстра, і це подобалося Тарасу. У 
1836 р. закінчився термін контракту, але Шевченко залишається у 
Ширяєва, очевидно, вже в ролі найманого робітника підмайстра. 

Нестача денного часу і заклопотаність, бажання стати справжнім 
художником змушували Шевченка в білі ночі виходити в Літній сад і 
змальовувати статуї. Тут відбулася перша зустріч Тараса зі своїм 
земляком художником І.Сошенком. Він зацікавився обдарованим 
юнаком і вирішив допомогти художнику-початківцю. Сошенко давав 
йому поради і консультації, а потім знайомив з видатними діячами 
російської й української культури (Карлом Брюлловим, Василем 
Григоровичем, Олексієм Венеціановим, Василем Жуковським, 
Євгеном Гребінкою), спільними зусиллями яких талановитого кріпака 
було викуплено з кріпацтва. 

Звільнення дало право Шевченку вступити до Академії мистецтв. 
Він став одним з найулюбленіших учнів Брюллова. Тарас переходить з 
класу в клас у числі кращих учнів. У малярстві він робить дедалі 
помітніші успіхи. За період навчання в академії його тричі 
нагороджують срібною, а потім золотою медаллю за малюнки з натури 
і живописні твори. Шевченко мріяв поїхати в казкову Італію, щоб 
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ознайомитись із всесвітньо відомими шедеврами малярства, 
скульптури й архітектури. Та Академія послала іншого, а власних 
грошей на таку подорож у Шевченка, звісно, не було. Друга заповітна 
мрія – повернутися назавжди в Україну. 

У 1843 р. Тарас Григорович нарешті приїхав в Україну. Під час 
подорожі любов до рідного краю наштовхнула його на створення серії 
картин. Уміння інтерпретатора історії Шевченко виявив у трьох 
офортах серії «Живописна Україна» – «Дари в Чигирині 1649 р.», 
«Судня рада» і «Старости», на яких зображено історичні місця, побут і 
природу країни. Повертаючись у Петербург, він завершує навчання в 
Академії, видає на власні кошти і поширює альбом під назвою 
«Живописна Україна». 

Згодом Шевченко знайшов роботу в Київській археографічній 
комісії. Художникові довелося побувати у різних місцях України, де 
він змальовував і описував історичні пам'ятки. З його подорожей 
залишилось чимало акварелей, простих і природних за своїми 
сюжетами. У 1845-1847 роках Тарас Григорович створив низку 
портретів, які переконливо свідчать про зростання його як художника, 
поглиблення психологічної характеристики образів. 

Значне місце в Шевченковому доробку належить портретам. Він 
почав працювати над ними ще кріпаком. В Академії продовжував 
роботу в цьому напрямі. Незабаром він стає одним з відомих і 
популярних портретистів. Створені ним образи відзначаються 
невимушеністю, вдалою композиційною бадьорістю й свіжістю барв, 
намаганням дати психологічну характеристику людині. Шевченко 
зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його 
основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало 
художника підневільне, часто трагічне становище жінки. 

Небагато з тих, кому випало безсмертя, здобули його такою 
дорогою ціною, як Тарас Шевченко. Доля не шкодувала для нього 
найжорстокіших випробувань і страждань. Прожив Шевченко 47 років, 
з них 25 – у кріпосному рабстві, 10 – у тюрмах та на засланні, постійно 
перебуваючи під недремним жандармським оком, борючись із 
нестатками. Помер він самотнім у казенній комірчині, не здійснивши 
навіть природної людської мрії про сімейний затишок у власному домі. 

Тарас Григорович Шевченко був вірним сином поневоленого 
народу й прагнув його визволення. Він щиро перейнявся і долею інших 
пригноблених народів царської Росії, й жодні заборони чи бар'єри не 
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спроможні були стримати його братніх почуттів. У поемі «Кавказ» 
(1845) Т. Шевченко затаврував царську Росію як тюрму народів, де «на 
всіх язиках все мовчить», і був солідарний з тими, хто не хотів 
скоритися, сказав про біль, сльози й гнів усіх жертв царизму. І 
боротьба його власного народу, і боротьба кавказьких горців органічно 
включалися в його загальнопоетичну картину й політичну концепцію 
боротьби людства за свободу й гідне життя. 

Ніколи і ні в чому не підносив Шевченко свій народ над іншими, 
взагалі не шукав у ньому рис, які були б властиві лише йому і більше 
нікому. 

Тарас Шевченко був людиною в родовому значенні цього слова; 
при тому, що він був сином свого часу і свого народу, поділяв їхні 
недоліки у дрібному, але у великому, значному, йшов принаймні на сто 
років попереду. Шевченка без перебільшення можна назвати 
геніальним художником. У його картинах відобразилася вся глибина і 
самобутність його особистості. Те, що він пережив і передумав і для 
чого знайшов нечувано синкретичне вираження, – якнайкраще виявляє 
сутність людини взагалі й водночас позначене печаттю могутньої й 
неповторної індивідуальності, засвідчуючи невичерпне розмаїття 
людського духу. 

Це прекрасно, що нині ми повертаємо собі національну 
свідомість під знаком Шевченка. Бо Шевченко був гуманістом та 
інтернаціоналістом і не мав він ані краплини національної 
зарозумілості чи упередженості проти інших народів, і Україну любив, 
за неї стояв непохитно, і себе віддав не тому, що хотів підняти її над 
іншими народами, а тому, що хотів бачити її рівною з іншими у сім'ї 
світовій, «сім'ї вольній, новій». 

Будучи плоть від плоті і кров від крові свого 
багатостраждального народу, люблячи його і належачи йому всім 
своїм єством, Шевченко відкидав у ньому те, що було виховане 
століттями національного розтління і соціального рабства. Взявши від 
народу все краще і животворне, він йому сторицею й віддав. Велика 
заслуга поета перед українським перш за все, а потім і перед іншими 
народами в тому, що він високо ніс ідеї демократизму, соціальної 
справедливості, правди і свободи. Доклавши стільки зусиль до 
пробудження національної самосвідомості й виховання національної 
гідності українського народу, він як справжній апостол правди й 
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свободи спрямовував його не в бік національної замкнутості й 
ворожнечі, а в бік порозуміння, співпраці усіх народів. 

Цікавим є те, що предстоятель Української Православної Церкви 
в Канаді, митрополит Іларіон (світське ім'я професор Іван Огієнко), 
який спеціально досліджував доробок Шевченка з погляду 
релігійності, підрахував, що близько чверті творів Тараса прямо чи 
опосередковано пов'язані з християнством. Те саме можна сказати й 
про мистецьку спадщину. Біблійна тематика не становить окремого 
жанру в малярстві та графіці Шевченка, вона присутня в усіх жанрах і 
в певному сенсі є духовним стрижнем усього мистецького доробку. 

Доробок Шевченка – невичерпне досягнення всієї української 
культури. І за життя він був для багатьох представників демократичної 
інтелігенції прикладом самовідданого служіння народові. Шевченко 
визначив напрями розвитку літератури та образотворчого мистецтва 
України на шляхах боротьби за кращу долю людей. 

Тарас Шевченко відомий у світі насамперед як художник слова, 
однак це аж ніяк не забирає його слави як художника. Він був 
справжнім творцем Української землі. Пам'ятаймо про це! 
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ІКОНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ВОЛИНІ  
 

Бо кожен, хто просить – одержує, 
хто шукає – знаходить, а хто 
стукає – відчинять йому. 

Єв. Матвія 7.8 
 

В окупованій білими московськими царями Україні, при 
канцелярії київського, подільського й волинського генерал-губернатора 
у м. Києві було створено 1843 року Тимчасову комісію для розгляду 
давніх актів (скорочено – Київська археографічна комісія). 

Основним її завданням було збирання, опрацювання і видання 
старих архівних документів з метою виправдати офіційну політику 
русифікації на недавно окупованій Правобережній Україні [1, 68]. 
Однак комісія з тимчасової перетворилася на постійну і опинилася в 
руках людей, відданих науці – М. Максимович, М. Іванишев,  
В. Домбровський, М. Володимирський-Буданов, М. Довнар-Запольський, 
В. Іконников, І. Каманін, М. Костомаров, О. Лазаревський, О. Левиць-
кий, серед її працівників – П. Куліш, Т. Шевченко. 

З 1845 року до обов’язків її членів увійшло й виявлення та 
дослідження археологічних пам’яток, відбувалося виявлення і збір 
документів у давніх монастирях, храмах, замках, приватних колекціях і 
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інше. Археографічна комісія знаходилася в будинку Київського 
університету ім. Св. Володимира. Зібрані нею безцінні духовні скарби 
лягли в основу створеного у 1852 році Київського центрального архіву 
давніх актів. Вона опублікувала цілу низку важливих документів з 
історії України XIV-XVIII ст. [2, 267]. 

В 1845-1847 роках працівником комісії як художник, збирач 
фольклорних та етнографічних матеріалів був Т. Шевченко. 

Восени 1846 року Великий Кобзар, як працівник 
Археографічної комісії, отримав наказ генерал-губернатора Дмитра 
Бібікова (1792-1870) виїхати в наукову подорож до Київської, 
Подільської та Волинської губернії для змалювання Почаївської Лаври, 
зібрати відомості про народні перекази, гідні уваги кургани та 
урочища, записати народні легенди, перекази, оповідання, пісні, а по 
тому скласти науковий звіт. 

На Волинь Т. Шевченко вирушив з Кам’янця-Подільського 3 
жовтня 1846 року, де побував, виявив, оглянув та описав і змалював 
давні пам’ятки нашої історії, православної віри, духовності й культури. 

Впродовж півтора століття між шевченкознавцями тривають 
наукові дискусії, які розділилися в думках про факт перебування 
Тараса Шевченка на Ковельському Поліссі, а саме в селах Вербка і 
Секунь. Нововиявлені документальні та історичні джерела дозволяють 
нам відкрити нову сторінку Волинської Шевченкіани – це ікони, до 
яких поет-художник доторкнувся своїм чарівним пензлем – 
підмалював, домалював, намалював святі образи Божої Матері,  
Св. Миколая [3, 14]. 

Село Вербка розташоване за 4 км північніше від Ковеля. В його 
історію яскраво вписана діяльність Свято-Троїцького монастиря, який 
заснували там князі Сангушки; пізніше його власником став 
московський утікач Андрій Курбський, який дуже шанував цю давню 
святиню Поліського краю. Серед його прижиттєвих дарунків для 
обителі був і давній образ Св. Миколая візантійської роботи. Автор 
відомого твору про московського князя-втікача середини XIX ст.  
М. Д. Іванишев «Життя князя Андрія Михайловича Курбського в Литві 
і на Волині», який разом із Тарасом Шевченком у жовтні 1846 р. 
оглядав пам’ятні місця, пов’язані з ім’ям князя на Ковельському 
Поліссі, про цю давню ікону в своїй праці писав: «У протоколі з 
візитації з 20 лютого 1760 року знаходимо: образ Святого Миколая 
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стародавнього письма. Певні люди кажуть, що цей образ існує тут біля 
200 літ і славиться чудесами, які, однак, ніде не записані». 

Про давнє походження цієї ікони згадано і в науковій розвідці 
отця-протопресвітера Ананія Теодоровича «Вербківський чудотворний 
образ Св. Миколая»: «Образ привіз з Московщини князь Андрій 
Курбський і подарував його Ковельському монастиреві. Після 
зліквідування монастиря і постання на його місці парафії, образ став її 
власністю. У відпустові дні, особливо в травні на Миколи, збиралися 
до Вербки тисячі людей майже з усієї Ковельщини, бо там було 
одиноке відпустове місце в тій частині Волині...» [4, 32]. 

Князя Андрія Курбського, згідно з його заповітом, було 
поховано в храмі Свято-Троїцького монастиря, що містився на 
острівку серед заплавів Турії біля Вербки; в недалекому Секуні 
знайшли вічний спочинок управителі князевого маєтку Михайло та 
Іван Калимети. Саме ці місця бажав оглянути Микола Дмитрович 
Іванишев, і не тільки як член Археографічної комісії, а насамперед як 
автор майбутньої великої монографії про князя-втікача з Москви, що 
знайшов притулок на Волині. А змалювати їх мав художник Тарас 
Шевченко, подорож якого по Волині добігала кінця. Наприкінці другої 
декади жовтня 1846 р. вони й зустрілись у Вербці, щоб оглянути 
пам’ятні місця і щоб художник Шевченко виконав замальовку і 
креслення колишнього монастирського храму Св. Тройці. Цю зама-
льовку святині (без авторства) знаходимо в праці Миколи Іванишева 
«Життя князя Андрія Михайловича Курбського в Литві і на Волині». 

У колі яких людей перебували поет-художник Тарас Шевченко і 
історик Микола Іванишев у селі Вербка? Безперечно, що першою 
особою в селі є священик. Ним був тоді отець ієромонах Елевферій 
Павлович Віртминський [5, 35]. 

Про отця-настоятеля колишнього монастирського храму  
Св. Тройці у с. Вербка знаходимо такі архівні відомості: «Закінчив 
курси при Волинській духовній семінарії, настоятелем храму з 1839 
року. Сім’ї не має» [6, 36]. Дяком парафіяльної церкви був Костянтин 
Григорович Станкевич, а його дружиною – Олександра Вікторівна. Ці 
духовні і на той час найбільш освічені в селі люди й були в ті дні серед 
тих, хто допомагав і дбав про побут членів Археографічної комісії 
Тараса Шевченка і, замальовуючи місця, пов’язані з князем Андрієм 
Курбським на монастирськім острівці, Тарас Шевченко не міг не 
звернути уваги на давній образ Св. Миколая в парафіяльному храмі. 
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Від кількасотрічного зберігання ікони в храмі серед постійної сирості, 
яка, між іншим, панує і нині на монастирському острівці, в Святого 
Угодника, зображеного на ній, з часом зітерлася фарба на руках. У 
дослідженні українського вченого з діаспори Юрія Перхоровича, 
знаходимо про це в журналі «Рідна Церква», що його видавав у 
Німеччині наш земляк, колишній митрополит Анатолій Дублянський: 
«З Луцька Шевченко поїхав до Ковеля, де в тому часі знаходився 
професор Іванишев з дорученням генерал-губернатора Бібікова 
віднайти могилу московського втікача князя Курбського та зібрати 
відомості про нього та його управителів Михайла й Івана Калиметів. 
До помочі йому, немає сумніву, приїхав Шевченко, який зарисував 
церкву в селі Вербка, де Курбський був похований, склепіння, в якому 
знайдено труну, та накреслив план церкви. Рисунок і два креслення 
збереглися, хоч совєтські вчені заперечують їхню приналежність 
Шевченкові. У Вербці Шевченко ще відновив у церкві руки на образі 
Св. Миколая, на якому фарба від часу стерлась» [7, 6]. Саме найближче 
оточення нашого поета-художника в селі Вербка – отець-ієромонах 
Елевферій Віртминський та дяк Костянтин Станкевич могли 
звернутись до Тараса Шевченка з проханням домалювати руки  
Св. Угодникові Миколаю на давній іконі, що й було зроблено. 

З Вербки шлях Тараса Шевченка і Миколи Іванишева проліг до 
села Секунь. Цю назву слід шукати в сивій давнині. Саме тут 
відбувалась одна з найжорстокіших січей. У першій половині XVI ст. 
с. Секунь належало ще до Сангушків, а 1564 р. польський король 
подарував його князеві Курбському, а той – управителеві Іванові 
Калимету, якого 1572 р. вбив князь Дмитро Курцевич-Булига і воно 
дісталось його двоюрідному братові Михайлові Калимету. Михайло – 
татарський мурза з казанського ханства і, за твердженням російських 
учених, – родоначальник Достоєвських, із якого походив відомий 
письменник, хоча насправді на Волині було багато знатних людей із 
родовим прізвищем письменника. 

У 1572-1588 рр. Михайло Калимета побудував у селі дерев’яну 
церкву Св. Михаїла, де під підлогою було поховано і його дружину, а 
їхні тлінні останки й виявив Микола Іванишев, прибувши з Тарасом 
Шевченком до Секуня. Тут у храмі вони виявили кілька ікон 
візантійської роботи, серед яких виділявся образ Божої Матері. 

Настоятелем храму Св. Михаїла в Секуні був на той час 
молодий отець Ілля Федорович Мусієвич. У Держархіві Волинської 
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області знаходимо про нього таке: «Родом із с. Конюхи Воло-
димирського повіту. Вік – 26 років. Закінчив 1845 р. курси Волинської 
Духовної семінарії. 26 вересня 1846 року (менш як за місяць до приїзду 
членів Археографічної комісії в Секунь) рукоположений 
архієпископом Никанором, направлений в село Секунь Ковельського 
повіту. Дружина отця – паніматка Емілія, вік – 23 роки” [8, 366]. 

Дияконом у місцевому храмі був тоді Григорій Антонович. 
Вони й були серед тих, хто зустрічав гостей на парафії в селі та 
допомагав прибулим уладнати побутові проблеми, ознайомити з 
храмом та його майном. Можливо, вони й звернули увагу Шевченка на 
потемнілий від часу образ Богоматері візантійської роботи і попросили 
відновити ікону, що й зробив наш поет-художник. 

З часом давній храм Св. Михаїла в Секуні опинився в 
аварійному стані, і той самий отець Ілля 1868 р. побудував новий 
дерев’яний храм на кам’яному фундаменті, а з розібраної давньої 
церкви побудували капличку на місцевому кладовищі. 

Туди ж таки перенесли й ікону Богоматері, яку реставрував 
Тарас Шевченко. Тут її в 1932 р. знайшов відомий учений-історик 
О.Волинець і виявив, що ікона Богоматері є давньої візантійської 
роботи, але її відновив художник, додав лише народні прикраси-коралі. 
Селяни, що супроводжували вченого, також твердили – ікону малював 
Тарас Шевченко. «Народна пам’ять, – писав О.Волинець, – зберегла, 
що це був пан у чорному плащі і чорному капелюсі та говорив 
народною мовою” [9, 126]. 

Наш видатний земляк із с. Мізоч, пізніший митрополит, владика 
Никанор Абрамович, будучи благочинним другої округи Ковельського 
повіту в 1934-1942 рр., під час своєї першої візитації до Свято-
Михайлівського храму в Секуні в документах парафії знайшов книгу: 
«Опись церковного имущества», заведену ще 1806 року. 

У книзі був перелік церковного майна, що належав храмові. В 
примітці напроти запису “Образ Божої Матері за Престолом” стояла 
нотатка: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим живописцем 
Тарасіем Шевченком» [10, 6]. Отож, як засвідчили документи, 
історичні джерела і народні перекази, запрестольна ікона Божої Матері 
в Секуні була другим образом, до якого торкнувся своєю мистецькою 
рукою Тарас Шевченко під час свого перебування на Ковельському 
Поліссі в жовтні 1846 року. 
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Про ще одну ікону Божої Матері з давньої каплиці села 
Туричани Володимирського повіту за 25 км на північ від Володимира 
знаходимо в праці Юрія Перхоровича. Ця мурована каплиця була в 
селі неподалік маєтку Крижановських. До 1864 року власником маєтку 
і римо-католицької каплиці був один з активних учасників польського 
повстання граф Серановський (маєток і каплицю з’єднував підземний 
хід, який виявили під час Першої світової війни). Маєток конфіскувала 
царська влада до казни, а капличку передали православній громаді. 
Зять графа київський адвокат Альфред Крижановський, який мав 
велику збірку давніх ікон, відсудив маєток тестя, а капличка 
залишилась у руках православних, і щороку в день Преображення 
Господнього з місцевого Ризоположенського храму відбувались до неї 
урочисті процесії та освячення фруктів і овочів. З відновленням 
Поверсальської Польщі сина Альфреда Тадеуша Крижановського було 
призначено «комісаром східних земель». 1923 року римо-католики 
хотіли забрати капличку в православних, але комісар тому 
супротивився і ще раз підтвердив право православних на цю святиню і 
під час передачі зазначив, що надвівтарна ікона, яку малював Тарас 
Шевченко, була в колекції його батька Альфреда Крижановського, і 
він передав її до каплиці. Документальні джерела Держархіву 
Волинської області про ікону Божої Матері, намальовану Тарасом 
Шевченком, зберігають таке повідомлення: с. Туричани 
Володимирського повіту, храм Ризоположенський, 1877 р. дерев’яний, 
приписана одна мурована капличка, в с. Туричанах за 100 сажнів від 
церкви, перетворена в 1866 році з римо-католицької каплички в 
православну з іконою Божої Матері Одигитрії, облаштовано капличку 
в пам’ять чудесного спасіння імператора Олександра II [11, 1086]. 

Виходець із села Туричани Святополк Шумський, який 
опинився по Другій світовій війні на Заході, розповів: «Надвівтарна 
ікона Діви Марії була легка, гармонійна і мала наш характер 
(візантійсько-український). Форма образу – прямокутник. На легко-
блакитному колі неба стояла постать Діви Марії з Дитятком. Ніг не 
було видно, зливалися з небом. Легкі, ясні, лагідних барв шати. На 
небесах обводили постать Божої Матері 12 золотих зірок. Загально 
образ був чудово легкий» [12, 7]. 

Як читаємо нижче, належність цієї ікони до мистецької 
спадщини Тараса Шевченка стверджував і редактор «Рочніка 
Волинського», посол до Польського сейму Якуб Гофман, який у 20-х 
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роках ХХ століття неодноразово бував у селі Туричани, оглядав давню 
муровану каплицю і ікони в ній. Криваві події Другої світової війни та 
післявоєнні акти вандалізму червоних затерли сліди від давньої святині 
– каплички та Шевченкової ікони Богоматері в ній. Так само й 
колишнє урочище «Градовщина», що було за 200 м за каплицею, 
лишилося в пам’яті народній самою лише назвою. 

Ікони Тараса Шевченка на Волині, як і саме його перебування 
на Ковельському Поліссі, матиме в майбутньому не одного свого 
дослідника, але ці перші кроки, зроблені автором, матимуть 
першоджерельний і джерельний ґрунт на шляху до запанування 
наукової істини. 
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ного, що не виявиться.  

Св. Матвія 10. 26 
 

1. ВІДНАЙТИ МОГИЛУ МОСКОВСЬКОГО ВТІКАЧА... 
21 вересня 1846 року Тарас Шевченко отримав доручення 

генерал-губернатора Дмитра Бібікова, якому була підпорядкована 
Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві, виїхати в різні 
місця Київської, Подільської й Волинської губернії для збору народних 
переказів, пісень, історичного значення документів, оглянути й зама-
лювати стародавні могили, монументальні пам'ятки архітектури та ін. 

Пізніше на Волині до поета мав приєднатися один із засновників 
Тимчасової комісії професор Микола Дмитрович Іванишев, автор 
монументальної праці «Життя князя Андрія Михайловича Курбського в 
Литві і на Волині», який згідно з дорученням того ж таки генерал-
губернатора мав віднайти могилу московського втікача з часів царя 
Івана Грозного князя Андрія Курбського. Його співпрацівник по комісії 
Тарас Шевченко мав замалювати для вищеназваної праці місця, 
пов'язані з ім’ям цього князя в тогочасному Ковельському повіті, 
зокрема, в селах Вербка і Секунь. 

Село Вербка розташоване за 4 кілометри північніше від Ковеля, 
на лівому березі річки Турії, за якою на острівку серед її заплавів 
знаходився відомий ще з Акта від 4 березня 1543 року монастир Св. 
Троїці, заснований князями Сангушками, які й обмінялися своїми 
ковельськими маєтками з королевою Боною, після неї ці маєтки 
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дістались московському втікачеві князю Андрію Курбському. Цей 
монастир дуже припав до душі князя-втікача, який щедро обдаровував 
його землею і грішми. За життя князя ігуменами цієї святої обителі 
були його духівник о. Олександр, а по смерті Симеон, Ісая. В своєму 
заповіті князь наказав поховати його в ногах свого духівника о. 
Олександра під монастирським храмом. Заповіт князя було здійснено 
його друзями, але 1848 року труну з тілом було вийнято зі склепу і 
поховано поруч церкви, а на звільнене місце поставлено домовину 
генерала Куракіна, який раптово помер, повертаючись з Угорщини, де 
він керував московськими військами, які придушували угорську 
революцію. 

Сам монастир Св. Троїці був ліквідований царською владою ще 
наприкінці ХVІІІ ст., його ж храм залишавсь парафіяльним і 
притягував до себе своєю чудотворною іконою Св. Миколая, 
подарованою князем Андрієм Курбським, тисячі прочан, які щороку  
22 травня стікались сюди з усього північно-західного Полісся. Ікона 
Св. Миколая з часом потемніла, а фарба, якою були намальовані руки 
угодника, обсипалась, потребувала реставрації. 

Настоятелем помонастирського храму Св. Троїці був на час 
прибуття членів Археографічної комісії Миколи Іванишева і Тараса 
Шевченка отець Єлевферій Віртминський, випускник Волинської 
Духовної семінарії, рукоположений 1839 року архієпископом 
Інокентієм, а дияконом – Костянтин Статкевич, вихованець духовного 
училища в Дермані [1, 35-38]. 

Найправдоподібніше, що вони були тими, хто першими у Вербці 
зустрів Тараса Шевченка і Миколу Іванишева, гостили їх у своїх 
помешканнях, допомагали оглянути, пізнати минуле помонастирської 
Свято-Троїцької церкви. Тарас Шевченко під час своїх відвідин 
помонастирського храму Св. Троїці оглянув острів, зробив замальовку 
церкви, склав два креслення церкви і склепіння, в якому знаходилась 
домовина князя-втікача. Одночасно Тарас Шевченко відновив на 
чудотворному образі руки Св. Миколая, став першим реставратором цієї 
давньої візантійського походження святині. Цей образ належав родині 
князя Андрія Курбського. Професор Микола Іванишев в своїй 
вищеназваній праці писав: «У протоколі з візитації з 20 лютого 1760 
року (ще в часи унії) знаходимо: Образ Св. Миколая стародавнього 
письма. Певні люди кажуть, що цей образ існує тут близько 200 літ і 
славиться чудесами, які, однак, ніде не записані» [2, 6]. 
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Пізніше образ було покрито срібно-визолоченою шатою 
мистецького карбування і з побудовою 1901 року нового величавого 
дерев’яного храму на місці монастирського замальованого Тарасом 
Шевченком урочисто перенесено до нової святині. Образ Святителя 
розміром 20 на 28 цалів, написаний на дошці олійними фарбами, 
пережив криваві урагани першої і другої світової війни і під час боїв за 
Ковель 1944 року, коли храм Св. Троїці загорівся, безслідно зник, але 
автор має обґрунтовані докази, що ця велика святиня вціліла і 
перебуває в тимчасовому переховуванні селян Вербки. 

Пізніше професор Микола Іванишев помістив малюнок храму 
Св. Троїці і креслення до своєї праці, не подавши, з певних міркувань, 
імені автора, а ним був Тарас Шевченко, який на той час перебував у 
засланні. Царська цензура не могла в цій праці дозволити згадати ім’я 
нашого поета-пророка, в’язня московської 6ілої імперії зла, тому вони 
й залишились без повних анотацій. З цього приводу відомий 
дослідник, професор української діаспори Юрій Перхорович у 
часописі «Рідна церква», який виходив під редакторством відомого 
волинянина митрополита Паризького і Західноєвропейського владики 
Анатолія (Дублянського), писав: «З Луцька Шевченко поїхав до 
Ковеля, де в тому часі знаходивсь професор Іванишев з дорученням 
генерала-губернатора Бібікова віднайти могилу московського втікача з 
часів царя Івана Грозного – кн. Андрія Курбського-Ярославського та 
зібрати відомості про нього та його управителів Михайла і Івана 
Келиметів. До помочі йому, не має сумніву, приїхав Шевченко, який 
зарисував церкву в с. Вербка, де кн. Курбський був похований, 
склепіння, в якому знайдено труну, та накреслив план церкви. Рисунок 
і два креслення збереглися, хоч совєтські вчені заперечують їх 
приналежність Шевченкові...» [3, 5]. 

Вищеназвані автором документальні й історичні джерела є 
вагомим доказом про перебування Тараса Шевченка з професором 
Миколою Іванишевим у с. Вербка, звідки їхній шлях простелився до 
села Секунь, історія якого тісно пов'язана з московським князем-
втікачем. 

 
2. «ОБРАЗ СЕЙ РЕШТАВРИРОВАН ПРОЕЗЖИМ 

ЖИВОПИСЦЕМ...» 
Село Секонь (Секунь) знаходилось за 20 кілометрів північно-

західніше від м. Ковеля на давнім шляху з Луцька до Берестя. Свою 
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назву з слів професора Миколи Іванишева дістало воно від того, що 
«...тут була колись найкровопролитніша січа», найімовірніше ще в 
середині ХІІІ ст. під час Батиєвої повені. Найдавніша писемна згадка 
про село знаходиться в Акті від 28 серпня 1512 року як власність князя 
Михайла Сангушка. Воно як і Вербка було цим князем 1543 року 
обмінене з королевою Боною, а після прибуття з Московщини князя-
втікача Андрія Курбського переходить 4 липня 1564 року з 
королівщини у його власність. Князь Андрій Курбський був один із 
найвідважніших воєвод царя Івана Лютого, дружину і дітей якого 
стратив його повелитель. Одночасно з князем прибули на Волинь з 
Московщини і його найближче оточення: отець Олександр, «слуга і 
брат, превозлюблений і вірний», Іван Іванович Келимета, якого  
9 березня 1572 року в місті Володимирі вбив п’яний князь Дмитро 
Курцевич-Булига, його двоюрідний брат Михайло Якович Келимета та 
ін. Брати Іван та Михайло походили з казанських татар, були 
найвірнішими слугами князя Андрія Курбського, які з юних літ ділили 
з ним його військові подвиги. Іванові Келиметі за вірну службу 
передає він свої маєтки в селах Секонь та Сушки. По наглій смерті 
брата ці маєтки переходять до Михайла Келимети, який в роках 1572-
1588 побудував тут дерев’яний храм Св. Михайла де й був похований з 
дружиною. Михайло Келимета подарував церкві ряд давніх 
візантійського походження ікон: образ Пресвятої Богородиці,  
Св. Миколая та з ХVI ст. образ архістратига Михайла. По смерті князя 
Андрія Курбського всі його ковельські маєтки перейшли до 
королівщини, а тоді до Андрія Фірлея, а по ньому знову стали 
власністю польської корони, а тоді аж по 1830 рік належали князю 
Дмитру Яблоновському, якого царська влада звинуватила як учасника 
Польського повстання, а маєтки передали до казни. 

Незадовго до прибуття в Секонь членів Археографічної комісії 
Тараса Шевченка та Миколи Іванишева настоятелем місцевого храму 
Св. Михайла було призначено молодого священика Іллю Мусієвича. 
Документи Держархіву Волинської області зберігають про нього такі 
відомості: «Родом із села Конюхи Володимирського повіту. Вік –  
26 років. Закінчив 1845 року курси Волинської Духовної Семінарії.  
26 вересня 1846 року, менш як за місяць до приїзду в Секонь членів 
Археогрфачної комісії рукоположений архієпископом Никанором, 
направлений в с. Секонь Ковельського повіту, паніматка отця Емілія, 
вік – 23 роки» [4, 366]. 
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Дияконом в храмі був Григорій Антонович. Священик в ті часи 
був першою особою на селі і без сумніву, що саме йому випала честь 
приймати таких високих гостей. Оглядаючи храм Св. Михайла, Тарас 
Шевченко не міг не помітити давні візантійського походження образи: 
Пресвятої Діви Марії, Св. Миколая. Від часу ікона Богородиці 
потемніла і на прохання настоятеля Тарас Шевченко реставрував 
образ, домалював до нього прикраси, характерні українській жінці. 
Можливо праця над реставрацією давньої ікони Богородиці 
перешкодила докінчити малюнок з храму Св. Михайла в Секуні і цей 
малюнок вже був докінчений в Києві кимсь іншим. Тарас Шевченко 
разом з професором Миколою Іванишевим оглянули домовини 
Михайла Келимети й дружини Катерини, зібрали в місцевому маєтку 
документальні відомості про них та князя Андрія Курбського, портрет 
якого зберігався тут ще й в пізніші часи. 

Питання про перебування Тараса Шевченка на Ковельському 
Поліссі залишалось би і надалі дискусійним, якби не знайдений запис в 
інвентарній церковній книзі в 30-х роках нашого століття тогочасним 
благочинним, майбутній митрополитом УАПЦ в західній діаспорі 
владикою Никанором (Абрамовичем). Владика з 1934 по 1942 роки був 
настоятелем храму в недалекому, рідному селі Мізочі та очолював одне 
з благочинь. Під час своєї першої візитації храму Св. Михайла в Секуні 
отець Никанор, оглядаючи церковний архів, знайшов книгу «Опись 
церковного имущества», заведену ще 1806 року. В книзі знаходився 
перелік церковного майна. В примітці навпроти запису Образ Божої 
Матері за Престолом стояла нотатка: «В 1846 году образ сей 
рештаврирован проезжим живописцем Тарасієм Шевченком» [5, 6]. 

Автор цих рядків, вивчаючи документи 1860 року, що 
знаходяться в Держархіві Волинської області (Ф. 35, Оп. 5, Спр. 188, 
арк. 365) знайшов підтвердження, що такий опис майна церкви справді 
вівся з 1806 року. В документі читаємо: «Опис церковного майна з 
1806 року зашнурований, опечатаний Ковельським духовним 
правлінням і знаходиться в церкві» [6, 365]. 

1868 року давній храм Св. Михайла, вибудуваний Михайлом 
Келиметою, перебував у аварійному стані, тому з ініціативи настоятеля 
отця Іллі Мусієвича того року на іншому місці поруч шосе було 
вибудувано новий храм. Отець Ілля Мусієвич залишив село в 70-х 
роках минулого століття, перейшов служити до містечка Красностав 
Люблінської губернії на історичній Холмщині. Настоятелем храму в 
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Секуні став його син Феофіл Мусієвич, який 1891 року склав літопис 
села, переніс давній храм, побудований Михайлом Келиметою, на 
кладовище 1893 року і з нього було побудовано капличку, а через рік 
посвячено в ім’я преподобного Ійова (Почаївського). Давній 
запрестольний образ Богородиці, який реставрував Тарас Шевченко, 
разом з церковним архівом перенесено в капличку Св. Йова. 

Тут у капличці востаннє 1936 бачив образ Богородиці та книгу 
«Опис церковного майна» отець Никанор Абрамович. Владика 
Митрополит залишив нам такий опис цього образу Богородиці: «У 
Секунській церкві я не міг одірвати очей від милого українського 
обличчя Божої Матері з Дитятком на лівій руці, в художньо 
намальованій кольоровій шаті. На шиї Богородиці, як дар пошани і 
любові місцевого жіноцтва, пишались низки коралів і поцьорів. З 
металевої коронки на голові спускались пасма різноколірних стрічок. 
Всі ці оздоби збереглися під пильним оком моїх попередників 
благочинних лише тому, що на церкви на могилках мало звертали 
уваги». Справді, «благочинні» московської церкви в Україні і на 
Волині, зокрема, в самий грубий спосіб усували з церковних ікон 
народні прикраси – рушники, коралі, стрічки, ці ознаки українськості 
Божих храмів, щоб надати їм вигляд російських [7, 6]. 

Вчені-шевченкознавці з української діаспори на заході зібрали 
чисельні спогади-перекази про перебування Тараса Шевченка на 
Волині і в Секуні зокрема. У 1932-1933 роках вчений-дослідник  
О. Волинець побував у Секуні і записав перекази, що жили в селі, про 
те, що образ Богородиці, який тоді перебував в капличці на кладовищі, 
реставрував Тарас Шевченко. Народна пам’ять зберегла ім’я поета з 
таким описом його зовнішності: «... пан у чорному плащі і чорному 
капелюсі, який говорив народною мовою» [8, 7]. 

Як бачимо, наукова подорож Тараса Шевченка до села Секунь 
підтверджена документальними джерелами, народними переказами, 
предметами сакрального мистецтва, до яких приклав свій пензель наш 
безсмертний Пророк і художник тої вже далекої осені 1846 року. 

Через Ковель, Луцьк, Рівне, Новоград-Волинськ і Житомир 
Тарас Шевченко повернувся до Києва, щоб прозвітувати про свої 
безцінні духовні знахідки на нашій рідній землі. 
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3. ДОРОГАМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ПОЛІССІ 
Дороги Тараса Шевченка на Волині в минулі десятиліття 

описали відомі вчені-дослідники, як Микола Теодорович, професори 
Олександр Цинкаловський, Юрій Перхорович, протопресвітери 
Михайло Тучемський, Ананій Теодорович, дослідник-дисидент Євген 
Крамар та інші. Дорогами Кобзаря на історичній Волині від Житомира 
до Вербки і Секуня в недавньому минулому пройшов і автор цих рядків. 
Професор Юрій Перхорович в своїй шевченкознавчій розвідці дороги 
поета на західній Волині окреслив так: «Про побут у Луцьку звісток 
немає. Є спогад колишнього працівника Волинського обласного 
краєзнавчого музею в Луцьку (підтверджений протопресвітером 
Анатолієм Дублянським), який бачив малюнки-шкіци Тараса Шевченка, 
підписані ним, що були принесені до музею поляком, археологом 
Зигмундом Лєським, до певної міри підтверджує припущення, що поет 
був у Луцьку й свідком його побуту лишились ці шкіци, які 
переховувались у незнаній нам родині, де він був замешкав, і допіро за 
совєтскої влади (у вересні-жовтні 1939 року) дістались до музею» [9, 5]. 

Далі з його цитованої праці знаємо, що поет з Луцька поїхав до 
Ковеля, де на нього чекав професор Микола Іванишев. 

Липневого недільного ранку автобусом Луцьк-Брест вирушаю 
до с. Секунь, щоб оглянути, записати і зафотографувати там все, що 
пов’язано з ім’ям поета та його перебуванням на Ковельському 
Поліссі. Через три години їзди, автобус зупиняється в Секуні і я 
вирушаю до місцевого храму Св. Михайла, який за свою недавню 
історію пережив великі наруги місцевих атеїстів-комуністів, які хотіли 
знищити святиню, а тим самим і нашу пам’ять про наукову подорож 
Тараса Шевченка до цього регіону Полісся. Храм зняли з реєстрації і 
після Великодня 1964 року замкнули. 

Атеїсти впродовж двох десятиліть робили багаторазові спроби 
знищити церковне майно, створити в храмі колгоспний склад, але 
свідомі жителі села робили все, щоб не допустити цього святотатства. 
Були випадки, коли вірні лягали під колеса автомобілів, які везли 
збіжжя та інше майно до храму, щоб в такий спосіб зупинити червоних 
вандалів. 

Оглядаю його величаву будову, достойну монументальну 
пам’ятку поліських зодчих, які зуміли передати досконалість своєї 
майстерності й розуму наступним поколінням. У храмі розпочинається 
служба Божа. Правив її отець Анатолій Оверчук, який запитав мене 
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про посвідчення, а прочитавши його, дає дозвіл оглянути храм 
зсередини та сфотографувати іконостас, давні ікони. Разом зі 
старостою церкви Анатолієм Гнатовичем Деркачом оглядаємо 
найбільш цінні предмети сакрального мистецтва. 

Ці давні ікони Св. Миколая і архістратига Михайла згадує 
Микола Теодорович у своїй праці [10, 147-149], і я роблю з них знімки. 
Вони, як і давні підсвічники, що опинилися на дзвіниці, збереглися від 
попереднього храму, але чотири невеликі дзвони, що висять тут, 
відлиті в 30-х роках місцевим майстром Зусом. Оглядаю досить-таки 
обкраяне церковне подвір’я. Поряд зі храмом 1896 року виросли 
величаві будівлі школи, яка мала тоді назву «Другокласна церковна 
школа». Була вона аж до першої світової війни важливим культурно-
освітнім осередком не тільки Ковельського Полісся, а й цілої Волині. 
Це була спеціальна педагогічна школа для підготовки вчителів для 
парафіяльних, початкових шкіл трьох повітів: Луцького, Володимир-
Волинського і Ковельського. З цих повітів навчались найбільш 
обдаровані діти. У школі за списком було 75 учнів, працювало 6 вчи-
телів. Її випускники ставали вчителями в названих повітах, а здобуті 
знання передавали своїм вихованцям. При цій педагогічній школі була 
ще й зразкова початкова, де проходили практику не тільки майбутні 
вчителі, а й щоліта відбувались місячні курси перепідготовки вчителів 
трьох повітів. Мала ця школа велику бібліотеку, гарний церковний 
хор, духовий оркестр і в літні місяці відбувались тут часті здвиги 
молоді; спів і музику її вихованців приходили слухати сотні юнаків і 
дівчат з навколишніх та віддалених сіл і містечок. 

Під час війни та революції частина приміщень згоріла, а вцілілі 
польська окупаційна влада розібрала і з того матеріалу вибудувала 
адміністративне приміщення ГМІНУ в с. Седлищах. Проте пам’ять про 
школу залишилась, освіта і свідомість жителів Секуня набагато більша, 
ніж в навколишніх селах, і хоч храм належить до УПЦ МП, проте віра у 
воскресіння тут українського православ’я не згасла, воно живе у храмі, 
в душах вірних. 

Зі старостою вулицею села йдемо до каплички. Анатолій 
Гнатович розповідає мені цікаві фрагменти з історії Секуня. 
Виявляється, давній Свято-Михайлівський храм стояв там, де нині 
школа, поряд було кладовище, а парафіяльний дім — де нині контора 
КСП ім. Шевченка. На місці вівтаря ще й по війні стояв хрест, а під час 
будівництва школи викопували кістки й черепи, серед них і тлінні 
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останки Катерини та Михайла Келимети. Впродовж півстоліття 
настоятелем храму в Секуні були священики Шумські: отці Олексій, 
Микола, Кирило [11, 167-183]. Останнього місцеві комуністи мучили 
впродовж багатьох років, придумуючи йому незліченні «злочини», а 
звідти і кари, за те, що нібито: кінь настоятель за ніч спас 5 га 
колгоспних посівів і тому подібні. У 1964 році переїжджає отець 
Кирило Шумський до Старого Чорторийська, Маневицького району де 
й служив до кінця своєї земної дороги в місцевому храмі Успіння 
Пресвятої Богородиці. 

До нового кладовища йти добрих 3 км. Воно розташоване на 
південь від центру села, добре огороджене й доглянуте, однак 
капличка Преподобного Йова потребує невідкладного ремонту. 
Капличка збудована суто в українському народному архітектурному 
стилі. Всередині багато світла та гарно прикрашених рушниками 
образів. У вівтарі за престолом образ Богородиці, який реставрував 
Тарас Шевченко. Це неповторний твір українського іконописного 
мистецтва. У ньому живе велика і щедра душа самого поета. Коли 
торкаєшся зором до святині — випромінює образ Богородиці до вашої 
душі небачену красу і особливу радість, радість життя і творення. 

За вівтарем знаходжу могилу з написом: «Протоієрей 
Шумський Олексій Данилович 1868-1924». Напис промовляє сам за 
себе. Як і всі Шумські отець Олексій був справжнім душпастирем, 
великим українським патріотом. 

Мої відвідини Секуня закінчилися зустріччю з Євгенією 
Якимівною Корнелюк, 1909 р. народження. Вона розповіла передані 
від свого діда Аксентія Мацюка перекази про перебування Тараса 
Шевченка в Секуні, знайомства його з селянами, їхнім життям і 
побутом. 

Залишаю Секунь і їду до Вербки, де вже бував раніше, але хочу 
ще раз оглянути і сфотографувати монастирище, зустрітися з відомими 
мені старожилами. Від мосту на Турії на об’їзній дорозі йду берегом 
річки до села Вербка, де є місток до острівка, що сховався серед заплав 
і лугів. Від останнього мого перебування тут минуло п'ять років. За цей 
час місто продовжує свій невпинний урбаністичний наступ на місце де 
стояла святиня. 

У Вербці виросли сотні нових двоповерхових вілл і котеджів. 
Так звані «нові українці» переселяються з асфальтових вулиць Ковеля 
до зеленого лугу, на природу. Монастирський острівець зачіпають 
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своїми будовами та діяльністю очисні споруди, які виросли південніше 
місця колишньої святині. Лише невелика смужка лугу відокремлює її 
від цього монстра, «покликаного очищати Турію, навколишнє 
середовище». Наслідки дуже промовисті. Вся рослинність на острові 
зникла під час пожежі, яка обсмалила дерева, кущі, не обминула 
огорожі хреста, який виріс на місці спаленої 1944 року церкви кілька 
років тому. Ще раз вимірюю острівець, який в обводі має 500 кроків і з 
північно-західної сторони його майже торкається річка Турія. 

На вигорілому церковищі валяється каміння і цегла від 
фундаменту святині, а від побаченого сум закрадається до серця. Як 
ніде тут правильні Кобзареві слова: «Славних прадідів великих 
правнуки погані». 

Іду до села Вербки через зелені луги, щоб зустрітись з тими 
правнуками. Одного з них, ієромонаха Харлампія, який в колишньому 
клубі прославляє московське православіє, їхніх патріархів та інших 
московських церковних імперіалістів – цих заклятих ворогів 
української церкви й нашого народу, не застаю вдома. 

Його прибічниці кажуть, що «вони» поїхали до Ковеля. З 
допомогою прокомуністичної, наскрізь корумпованої влади московські 
батюшки продовжують перебувати в наших святинях, оскверняючи їх 
своєю ненавистю до братів по вірі й крові. Мої зустрічі та розмови з 
місцевими художниками Ігорем Савлуком і його родиною: подружжям 
Надією і Федором Родюками та їхніми внуками пролили нове світло на 
безслідно зниклому по війні чудотворну образу Св. Миколая з 
помонастирського храму Св. Троїці. Виношу ще раз тверде 
переконання, що недалеко той день, коли до з’явленого Святого 
Образу будуть приходити на прощу вірні, а образ Божий, як вчив 
великий Пророк Тарас Шевченко, ніколи не буде вже осквернений 
московським багном з раболіпства, братоненависті, зла і облуди. 
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ПАМ’ЯТНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МІСЦЯ І ПАМ’ЯТНИКИ 
ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЕВІ В КРЕМ’ЯНЦІ І НА КРЕМ’ЯНЕЧЧИНІ  

 
Повертаючись з Почаєва, я зайшов 

в Крем’янець подивитись 
на королеву Бону і на будівництво 

палат чи кляштору для Крем’янецького ліцею… 
(Т.Шевченко, “Варнак”) 

 
У жовтні 1846 року Тарас Шевченко за завданням Археогра-

фічної комісії побував у науковій подорожі на історичній Волині, в якій 
центральне місце займала Свято-Успенська Почаївська Лавра. Мета 
відвідин Почаєва – це насамперед зробити замальовки для комісії. 

1. Почаївська Лавра з півдня 
2. Вид на околиці з тераси Почаївської Лаври 
3. Почаївська Лавра зі сходу 
4. Внутрішній вигляд Почаївської Лаври [1, 20,46,47]. 
Тарас Шевченко мав завдання також оглянути архів і бібліотеку 

Почаївської Лаври, виявити і скопіювати найцінніші документи, 
зробити записи народних пісень, переказів і зібраний науковий 
матеріал передати Київській археографічній комісії, дійсним 
працівником якої він був [2]. 
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У Почаєві Тарас Шевченко не лише зробив акварельні малюнки 
вищеназваних видів Лаври, оглянув архів і бібліотеку, а й записав тут 
українські народні пісні: «Гуля-гуля селезень», «Ой у саду, саду», 
добре запізнав цю вікову святиню українського народу на історичній 
Волині, ознайомився з побутом і традиціями волинян. [3, 87-88]. 

Перебуваючи в Почаєві, Тарас Шевченко здійснив наукову 
подорож до відомого містечка – родинного гнізда князів Вишнівецьких 
– Вишнівця Крем’янецького повіту. З містечком пов’язані відомі імена 
княжих родів: Вишнівецьких, Збаразьких, графів Мнішеків та ін. Саме 
тут у церкві Вознесіння Господнього (1530 рік) вінчалася Марина 
Мнішек з цесаревичем Димитрієм (названий московською 
історіографією Самозванець, Лжедмитрій), хоч і була римо-католичка, 
але й після вбивства в Москві царя чоловіка залишалася православною 
[4, 105-108]. 

Варто зазначити, що і під час наукової подорожі Тараса 
Шевченка до Вишнівця в жовтні 1846 року в палаці князів 
Вишнівецьких – графів Мнішеків зберігалися мистецькі твори відомих 
західноєвропейських художників, серед них і гордість вельмож – 
картина, на якій зображено вінчання Марини Мнішек з цесаревичем 
Димитрієм. А також, крім мистецької картинної галереї, в палаці були 
численні збірки і колекції гобеленів, образів, скульптур, а бібліотека 
налічувала 15 тис. томів, серед них і давні рукописи, князівські 
грамоти, дарчі акти і т.д. [5]. 

Народні перекази, записані Василем Щуратом у Вишнівці в 
1905 році, зокрема, його розмова з колишнім графським лакеєм 
Федором Кружилкою, дають підставу стверджувати, що Тарас 
Шевченко не лише був у Вишнівці, оглядав палац князів 
Вишнівецьких, а й робив його замальовки, а також предметів 
мистецтва, які в ньому зберігалися, як також той факт, що поет бажав 
побувати і в Підкамені, який знаходився за австро-московським 
кордоном [6, 160-161]. 

З правнучкою і праправнучкою Федора Кружилки, вчителями 
місцевої школи Галиною Іванівною Резник та її донькою Наталією 
зустрічався 1990 року історик-архівіст Володимир Рожко [7, 91]. У 
Вишнівці зберігалася на той час ще хата Федора Кружилки, під якою 
Тарас Шевченко замальовував палац Вишнівецьких [8, 85-86]. 

Не маємо сумнівів, що наукова подорож Тараса Шевченка до 
історичного княжого містечка Вишнівець мала для поета ще й інші 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 186 - 

 

наукові знахідки, серед них кілька мистецьких замальовок, які, на 
превеликий жаль, через арешт і заслання його не збереглися. 

Із Вишнівця Тарас Шевченко повернувся до Почаєва, де й 
продовжив свої науково-мистецькі пошуки і знахідки. 

Місто Крем’янець було також об’єктом наукового зацікавлення 
Тараса Шевченка. З незапам’ятних часів його називали Волинські 
Афіни, і не лише за мальовничі краєвиди навколо міста, а й свою 
багатою історію, культуру, освітні заклади, зокрема, ліцей Чацкого, 
Волинську Духовну семінарію з 1835 року, Духовні училища та ін. 

– Безперечно, – писав історик-архівіст Володимир Рожко, – 
осінні краєвиди, не менш ніж весняні, дивовижним барвограєм 
кольорів дивують відвідувачів Крем’янця. Дивували й Тараса 
Шевченка, який оглянув місто, гору Бону, рештки від замку, палати 
колишнього ліцею Чацкого, де на той час розмістилася Волинська 
Духовна семінарія, переведена 1835 року з Ганнополя [9, 83]. 

 У повісті «Варнак» Тарас Шевченко устами свого головного 
героя підтверджує своє перебування в Крем’янці й наукові 
зацікавлення в цьому місті. 

– Повертаючись із Почаєва, – розповідав Варнак, – я зайшов у 
Крем’янець подивитись на королеву Бону і на піднімаючи в той час 
палати кляштору для Крем’янецького ліцею. 

- Мир праху твоєму, благородний Чацкий! Ти любив людину, як 
нам Христос її любити заповідав. [10, 149-150]. Волинські дороги 
Великого Кобзаря з Крем’янця простелились до Дубно – Поля 
Берестецької Битви –Луцька – Ковеля – Вербки – Секуня [11, 6]. 

Українці Крем’янця і Крем’янеччини свято берегли і передавали 
з покоління до покоління народні перекази про перебування 
Національного Пророка України в їхньому місті, Почаєві та Вишнівці, 
мріяли про той час, коли пам’ятні місця, пов’язані з його ім’ям, будуть 
увіковічені пам’ятниками, пам’ятними знаками меморіальними 
дошками, тобто коли пам’ять про Великого Сина України 
увіковічиться в мармурі, бронзі, людських душах. Одначе в 
московській білій і червоній імперії зла місця для пам’ятників, пам’яті 
Тараса Шевченка не вистачило. І лише наприкінці присної пам’яті 
СРСР в жовтні 1989 року до 175-річчя від дня народження та 143-ї 
річниці перебування поета в Крем’янці на вулиці Ліцейній, на подвір’ї 
Крем’янецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 
Шевченка встановлено бронзовий бюст Великого Кобзаря на 
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бетонному постаменті, висота 2,5м, ширина – 1м, висота бюсту – 1,1 м. 
Скульптор О.Мажуга [12]. 

В історичному джерелі про встановлення бронзового бюста 
поета 8 жовтня 1989 року в Крем’янці знаходимо. 

– У продовж кількох літ на різних рівнях не раз порушувалося 
питання про встановлення пам’ятника геніальному Кобзареві в 
Крем’янці та Почаєві, в тих місцях, де колись побував Тарас 
Шевченко. При великому здвизі людей відкрито вперше у краї 
бронзовий бюст геніальному синові українського народу [13, 171]. Так 
вперше за 149 років з дня перебування Національного Пророка 
України його бронзовим бюстом було відзначено одне з пам’ятних 
Шевченківських місць в м. Крем’янці. 

В умовах незалежності України стало можливим величавими па-
м’ятниками помітити Шевченківські місця в Крем’янці, Почаєві, Вишнівці. 

24 серпня 1995 року в м. Крем’янці на честь четвертої річниці 
проголошення незалежності України та 149-ї річниці перебування 
Великого Кобзаря в м. Крем’янці встановлено на вулиці Шевченка, 
міський парк культури і відпочинку пам’ятник поету (скульптор 
Я.Чайка, архітектор В.Федорчук). Бронзова скульптура поета висотою 
3,5 м на бетонному постаменті, обкладеному плиткою з мармуру 
1,4х2,7х2,5 м [14]. 

У Крем’янці ще два місця пов’язані з ім’ям Великого Кобзаря і 
відмічені меморіальною дошкою та меморіальною таблицею. 

Меморіальну дошку встановлено в 1964 році на будинку на вул. 
Ліцейній, 1. Ця дошка присвячена важливій події 1846 року – 
перебуванню Т.Г.Шевченка в Крем’янці як члена Київської 
археографічної комісії. У 1989 році її замінено на нову. Дошка 
мармурова, на ній текст: «Восени 1846 р. Тарас Шевченко відвідав 
Крем’янець. На основі зібраних матеріалів про гайдамацьке повстання 
ХVIII ст. він написав повість «Варнак» та однойменну поему». Розміри 
меморіальної дошки – 0,65х0,8 м [15]. 

Меморіальною таблицею відмічений будинок, пов’язаний з ім’ям 
Великого Сина України, в якому у 1922 році було надруковано «Малий 
Кобзар». Встановлено меморіальну таблицю 22 травня 2007 року в 
рамках святкування міжнародного Шевченківського літературно-
мистецького свята на Тернопільщині за адресою вул. Ліцейна, 1. 

Меморіальна таблиця з чорного лабрадориту розміром 50х60 см з 
текстом: «У цьому будинку 1922 р. було надруковано унікальне видання 
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«Малий Кобзар» Тараса Шевченка» (майстер Мочальський І.М., автор 
тексту Чернихівський Г.І.) [16]. 

В м. Почаєві встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку також у 
добу незалежної України, щоб нагадати місцевим українцям і 
прочанам до великої святині нашого народу і рідної церкви Свято-
Успенської Почаївської Лаври про те, що Національний Пророк 
України був тут як прочанин, науковець, митець. 

20 серпня 1996 року на честь п’ятої річниці незалежності України 
та 150-річчя перебування Т.Г.Шевченка в м. Почаєві встановлено 
величавий пам’ятник Великому Кобзареві на вул. Шевченка, міський 
парк (скульптор М.Невеселий). Скульптура з гіпсобетону, висотою 3 м. 
на постаменті з бетону, пам’ятник обкладений плиткою з мармурової 
крихти (висота 1,7 м, ширина 1,1 м). На скульптурі поета відсутні 
фаланги пальців на обох руках, потребує реставрації [17]. 

Злочинні московські чорносотенні елементи в Почаєві через 
відсутність будь-якої моралі неодноразово піддавали вандалізму 
пам’ятник і пам’ятні знаки в місті біля Успенської Лаври. 

Меморіальною таблицею відмічено будинок в Почаєві на  
вул. Возз’єднання, 8, де перебував у жовтні 1846 року Т. Шевченко. Це 
архієрейський будинок 1825 р. Встановлено таблицю вперше в 1964 
році, а 1990 р. замінено на нову. Загальна площа будинку 1240 кв. м, 
будинок з цегли, покритий бляхою. Меморіальна таблиця 0,60х0,40 м. 
Напис: « В цьому будинку восени 1846 р. проживав і працював 
видатний український поет Т.Г.Шевченко» [18]. 

Неподаліе від Крем’янця в с. Млинівці погруддя Тараса 
Шевченка має свою довгу і трагічну історію. Майже два десятиліття 
пролежало воно на руїнах колгоспного току доки цей пам’ятник не 
повернув рідному селу відомий майстер з рогозоплетіння Василь 
Казновецький, який повідомив саме таке: 

– Коли колгосп ім.Т. Шевченка у Млинівцях розпадався, мій 
брат Петро просив, щоб йому виписали пам’ятник на майновий пай, 
але «батьки колгоспу» не дали. [19]. По довгих роках митарств Василь 
Казновецький поставив таки напівзруйнований пам’ятник Великому 
Кобзарю в центрі села, а художник з м. Крем’янця Ігор Зварунчик з 
сином Володимиром його відреставрували. Хоч офіційного відкриття 
пам’ятника Тарасу Шевченку в селі Млинівцях так і не було через 
низку незавершених біля і навколо нього робіт, одначе він продовжує 
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нагадувати місцевим жителям і гостям села не лише про голгофу 
пам’ятника, а й цілої України. 

Пам’ятні Шевченківські місця і пам’ятники та пам’ятні знаки 
Великому Кобзареві в Крем’янці і на Крем’янеччині є складовою 
волинської, всеукраїнської Шевченкіани і посідають особливе місце в 
історичній пам’яті волинян, історії рідного краю. 
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МОНОГРАФІЯ ІСТОРИКА-АРХІВІСТА ВОЛОДИМИРА РОЖКА 
“ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ВОЛИНЬ” – ВАЖЛИВИЙ ВНЕСОК  

В НОВІТНЮ ШЕВЧЕНКІАНУ  
 

І помоляться на волі 
невольничі діти. 

Т. Шевченко 
 
Монографія історика-архівіста Володимира Рожка "Тарас 

Шевченко і Волинь" привернула особливу увагу новітніх 
шевченкознавців та шевченколюбів своєю багатою джерельною базою, 
новизною думок і перевірених автором фактів. 

Хронологічні рамки дослідження автора монографії "Тарас 
Шевченко і Волинь" сягають півтора століття – 1846-2012 роки, а за 
своєю структурою монографія ділиться на Вступ – “І помоляться на 
волі невольничі діти”, трьох розділів: Розділ І “Волинь у творчості 
Тараса Шевченка”; Розділ ІІ “Волинські дороги Тараса Шевченка”; 
Розділ ІІІ “У вінок шани національному Пророкові України”; Додаток, 
в якому подано нововиявлені автором документи, а також джерела до 
кожного розділу. Монографія доповнена численними безцінними 
фотодокументами. 

У Вступі “І помоляться на волі невольничі діти” подано думки 
автора про те, що надихнуло його досліджувати цю вічно живу тему з 
життя національного Пророка України Тараса Шевченка. 

– Моя праця "Тарас Шевченко і Волинь" є своєрідним внеском в 
оборону Шевченкового слова, Шевченкової мови мого народу. Ця тема 
для мене не нова. Впродовж останніх 20 років написав кілька десятків 
статей про Національного Пророка та історичну Волинь, надрукував їх 
у часописах в Україні, української діаспори на Заході. Тому моєю 
мрією залишалося аж дотепер написання і видання окремої монографії, 
яка б пролила якнайбільше світла об’єктивності і правдивості про 
Великого Кобзаря і, як писав він, "мою прекрасну, милу Волинь" [1, 7]. 

Тут автор також подає свої шевченкознавчі пошуки і знахідки на 
історичній Волині, зокрема, в Держархівах Волинської, Житомирської, 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 191 - 

 

Рівненської, Тернопільської областей і виявлення ним досі невідомих 
документальних джерел про перебування Тараса Шевченка в жовтні 
1846 року в науковій подорожі, за його словами, "Моєї прекрасної і 
милої Волині" [2, 1-3]. 

Варто зазначити, що історик-архівіст Володимир Рожко у своїй 
монографії використав не лише невідомі, маловідомі документальні 
джерела Держархівів історичної Волині [3], а й численні джерела 
західної волинської діаспори, видання Інституту дослідів Волині і 
Товариства "Волинь" у Вінніпезі, Канада, зокрема, науково-популярні 
збірники волинезнавства "Літопис Волині", документальні та історичні 
джерела Української Православної Церкви США і Канади, УАПЦ 
Західноїєвропейської митрополії [4]. 

Окрім того, автор монографії майже всі свої посилання, що 
стосуються волинської теми в поетичній творчості Тараса Шевченка, 
робить на чотиритомне видання "Кобзаря", видане видавничою 
спілкою "Тризуб", Вінніпег, Канада [5]. 

У вступі автор стверджує, що молоді науковці-шевченкознавці 
опанують нові документальні та історичні джерела, з новими думками 
візьмуться досліджувати цю майже не досліджену в об'єктивному 
науковому значенні тему [6, 14]. 

Перший розділ монографії “Волинь у творчості Тараса 
Шевченка” поділено на три підрозділи: “Волинь у поетичній творчості 
Великого Кобзаря”, “Волинь у прозовій творчості Тараса Шевченка”, 
“Волинь у малярській спадщині Кобзаря”. 

Автор монографії в кожному з названих підрозділів називає наш 
край, Волинь, місця, міста волинської землі, до яких доторкнувся 
душею і словом поетичній геній нашого українського національного 
Пророка. Тут і конкретні волинські топоніми: містечко – Берестечко, 
Почаїв, річки Стир, Іква. 

Вірш Великого Кобзаря "Ой, коли ти почорніло, зеленеє поле?" 
Володимир Рожко подає повністю саме за виданням "Кобзаря" 
видавничої спілки "Тризуб" з метою не лише відчути діаметральну 
різницю між поданою поезією з Вінніпегу і радянськими надруками в 
Києві, а й подає наукові коментарі до тих перекручень творчості 
Волинського Кобзаря московськими червоними цензорами на догоду 
імперським інтересам і "єдіной і неделімой". Історик-архівіст 
Володимир Рожко подає також після вірша-елегії "Ой, коли ти 
почорніло, зеленеє поле?" думки видатного українського 
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літературознавця і мовознавця з діаспори професора Леоніда 
Білецького. 

– Перед Тарасом Шевченком, що бачив далеко вперед, – 
наголошував професор Леонід Білецький, – оці єдині історичні факти 
освітили всю дальшу долю України. Поет побачив у образі "зеленеє 
поле" квітучу зелену Україну, осіяну тріумфальними успіхами у своїй 
визвольній боротьбі. Але те зеленеє поле, та вся героїчна Україна 
покрита козацьким трупом. І на таку знеможену Україну з півночі 
насувається московська сила (чорне гайвороння з півночі): чого ще 
недоконала Польща, все те ясне, світле, національну душу ("клюють очі 
козацькії"), докльовує Москва, забирає все дощенту, увесь видющий 
світ, усе найдорожче, "а труп не хочуть", цебто "мертві душі" можуть 
залишитись в Україні, щоб Москва могла опанувати Україну, для того 
вона забирала всю козацьку провідну силу (старшин і козаків) – очі і 
вуха нації, розум її, національно-політичну свідомість. А живі трупи, 
невільницькі покірні душі можуть залишитись в Україні. [7, с. 450]. 

Автор монографії наводить у своєму дослідженні уривки всіх 
поезій Тараса Шевченка, в яких звучать волинські топоніми. 

У другому підрозділі монографії читач і дослідник знайдуть не 
лише назви прозових творів Тараса Шевченка з волинськими 
топонімами, а й витяги з них в яких ці топоніми озвучено, подаємо за 
повістю "Варнак". 

– В кінці травня, – продовжив розповідь автор, – з допомогою 
посоха пустився в дорогу... Дідусь вивів мене на Крем'янецьку дорогу, 
і я пішов по дорозі в Почаїв... Повертаючись з Почаєва, я зайшов у 
Крем'янець подивитись на королеву Бону (замок на горі Бона. – В. Р.) і 
будівництво палат чи кляштору для Крем'янецького ліцею... 

Із Крем'янця пішов я через село Верби в Дубно, а із Дубно на 
Острог, Корець і на Новоград-Волинський на береги моєї рідної, моєї 
прекрасної Случі [8, 37]. 

Ту ж саму наукову методологію подачі волинських топонімів 
застосував історик-архівіст Володимир Рожко із повісті Тараса 
Шевченка "Мандрівка з приємністю та не без моралі" [9, 37-38]. 

У третьому підрозділі “Волинь у малярській спадщині Кобзаря” 
автор монографії не лише називає твори малярської спадщини Тараса 
Шевченка з волинською тематикою, а й подає історії їхнього 
створення: це акварелей з Почаївської Лаври, помонастирського храму 
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Св. Трійці в селі Вербка і шкіцу з могили князя Андрія Курбського, 
церкви Св. Михайла в селі Секунь. 

Тут автор монографії подає думки дослідника малярської 
спадщини Тараса Шевченка 30-х рр. ХХ ст. Семена Жука. 

– Знаючи надзвичайне зацікавлення Тараса Шевченка українською 
старовиною не тільки як митця-маляра, а й поета, видається дивним, що 
з цієї подорожі по Волині, крім названих семи малюнків (і ще двох 
теоретично можливих), нічого іншого не залишилось... [10, 42]. 

Другий розділ праці історика-архівіста Володимира Рожка 
"Волинські дороги Тараса Шевченка" складається з семи підрозділів і 
присвячений дорогам Великого Кобзаря на історичній Волині. У цьому 
розділі автор монографії не лише назвав передумови тих наукових 
подорожей по нашій землі члена Тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів Тараса Шевченка, а й висвітлив, науково обґрунтувавши 
їх, самі дороги поета по волинській землі. Також у праці автора подано 
коротку історію міст, сіл до 1846 року, в яких побував Великий Кобзар 
[11, 43-95]. 

Останній сьомий підрозділ другого розділу “Ікони Тараса 
Шевченка на Волині”, присвячений святим образам у храмах Божих 
Ковельського Полісся, до яких своїм малярським пензлем доторкнувся 
Великий Кобзар. Це чудотворна ікона Св. Миколая в помонастирсь-
кому храмі Св. Трійці в с. Вербка, запрестольний образ Богородиці 
храму Св. Михайла в с. Секунь. 

Історик-архівіст Володимир Рожко у своїй монографії для 
наукового підтвердження малярської іконописної спадщини Тараса 
Шевченка подає фрагмент документа з архіву церкви Св. Михайла з 
книги переліку церковного майна, що належало храму, в примітці 
напроти запису: Образ Божої Матері за престолом стояла нотатка: "В 
1846 году образ сей рештаврирован проезжим живописцем Тарасієм 
Шевченком" [12, 112]. 

Образ Божої Матері пензля Тараса Шевченка зберігався в 
капличці села Туричани, історія якого дуже добре висвітлена автором. 
За описом, поданим у монографії, читач і дослідник мають такий опис 
цього святого образу: 

– Надвівтарна ікона Діви Марії була легка, гармонійна і мала наш 
характер (візантійсько-український). Форма образу – прямокутник. На 
легкоблакитному колі неба стояла постать Діви Марії з Дитятком. Ніг 
не було видно, зливалися з небом. Легкі, ясні, лагідних барв шати. На 
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небесах обводили постать Божої Матері 12 золотих зірок. Загально 
образ був чудово легкий [13, 113-114]. 

Третій розділ монографії “У вінок шани Національному 
Пророкові України” автор присвятив Шевченківським святкуванням на 
історичній Волині з кінця 70-х років ХІХ ст. до сьогодення. 

Розділ складається з трьох підрозділів: 
1. Перші Шевченківські академії на Волині. 
2. Не забули пом’янути. 
3. А москалі і світ Божий в пута закували [14, 115-148]. 
Перші Шевченківські академії в Луцьку та на Волині 

започаткувала родина Косачів – Олена Пчілка зі своєю родиною. 
Автор ці свої думки підтверджує відповідними історичними 

джерелами, до яких належить і вірш безсмертної Лесі Українки, 
написаний 9 березня 1911 року у Шевченкові дні з назвою "На 
роковини Шевченка", з якого в монографії знаходимо такий фрагмент: 

Він перший за свою любов 
тяжкі дістав кайдани, 
але до скону їй служив 
без зради, без омани. 
Усе знесла й перемогла 
його любові сила. 
Того великого вогню, 
І смерть не погасила [15, 379-380]. 

Другий підрозділ третього розділу “Не забули пом'янути...” 
присвячений Шевченківським академіям на Західній Волині та Поліссі 
в 20-30-х роках ХХ ст., коли наша земля опинилася в складі 
Поверсальської Польщі, а Товариство "Просвіта" з численними 
філіями по містах, містечках і селах у вінок пам'яті Великому 
Кобзареві – Національному Пророкові України вплітали безцінні квіти 
– Шевченківські академії. Автор на численних документальних 
джерелах Держархівів Волинської, Житомирської, Рівненської, 
Тернопілської областей подав чисельну мережу Шевченківських 
академій, на яких волиняни свідомі свого українства віддавали свою 
любов і шану Національному Пророку України. Багато разів 
активістам доводилося не лише вистоювати в приймальнях місцевих 
урядовців Поверсальської Польщі за надання дозволів на 
Шевченківські святкування, а й сидіти в тюрмах, концтаборі Береза 
Картузька, пройти крізь моральні й фізичні тортури [16]. 
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Автор наводить уривки з документів, виявлених ним у фонді 
Крем'янецька повітова "Просвіта" Держархіву Тернопільської області, 
про спільні відзначення Шевченківських днів у місті Крем'янці 20-30-х 
рр. ХХ ст. активістами "Просвіти" та Волинської Духовної семінарії 
[17]. 

У цьому підрозділі автор подав і мережу Шевченківських 
академій на глибокому Поліссі в так званому Поліському Воєводстві в 
його Берестейському, Пінському, Столінському повітах Поверсальсь-
кої Польщі. 

Третій підрозділ “А москалі і світ Божий в путо закували” охоплює 
період червоного московського терору 1939-1941 рр., 1944-1990 рр. Ці 
періоди червоної московської окупації відзначені нечуваним досі у світі 
терором проти носіїв Шевченкового слова: куля, каторга, колючі дроти 
сибірських концтаборів, такими путами заковувала Москва світ Божий 
українцям Волині. Несли свій хрест на всеукраїнську голгофу волиняни 
Авенір Коломієць, Антон Антончик, Ліля Антонюк-Следзінська та ін. 
[18, 148-156]. Весь цей розділ ілюстрований унікальними фотодоку-
ментами з архіву автора монографії. 

У монографії “Тарас Шевченко і Волинь” зацікавлені знайдуть 
низку безцінних документів, які збагачують наші знання про Шевченкові 
дороги на Волині, академії його пам'яті в нашому краї. Варто зазначити, 
що праця історика-архівіста Володимира Рожка "Тарас Шевченко і 
Волинь" є важливим внеском не лише у волинську, а й всеукраїнську 
Шевченкіану [19, 14]. Вона залишається важливим джерелом для 
науковців, студентів, шанувальників вічно живого Шевченкового слова. 
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Любов Василів-Базюк 
(Торонто, Канада) 

 
АКАДЕМІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І МИТЕЦЬ ТА ПЕДАГОГ 

ПЕТРО ЗІНЧЕНКО  
 

Минуло більш як шістдесят років від того часу, як довелось 
мені та учням гімназії у таборі Швайнфурт для українських емігрантів, 
які втекли від московського комунізму, познайомитися з незабутнім 
професором Петром Зінченком (так всі його називали), викладачем, 
надзвичайним митцем, декоратором великих сцен театру, любителем 
поезії, драми, театру. Це було у вересні 1945 та до червня 1946 р., а 
потім у Ашаффенбурзі 1946-1948 рр., а також і в Штуттґарті, 
Цуффенгавзені від 1948 до 1950-х років. На чужині одну з перших 
академій приготував проф. Петро Зінченко в березні 1946 р., де своїм 
оригінальним монтажем з поетичної творчості Тараса Шевченка 
зачарував усіх присутніх у великій театральній таборовій залі. 

 Я виїхала за океан, втратила зв’язок з проф. Петром Зінченком і 
було мені навіть незрозумілим, чому ніколи ніхто не згадав про такого 
талановитого митця, декоратора, патріота, знавця літератури та поезії, 
а головне надзвичайного педагога, що вмів захопити здібну молодь до 
вивчання малярства, а також всі залюбки проводили вільний час в його 
великому салоні з пензлями та фарбою. 
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 Старалася віднайти зарослі стежки життя проф. Петра Зінченка 
і довідалася від приятельки з гімназії, п. Лідії Ровенець-Зарицької, 
волинянки, з Березного Костопольського повіту, що проф. Зінченко 
жив у м. Чикаго, США. Також п. Ліда мені розповіла, що проф. 
Зінченко був старшиною УНР, народжений у Полтаві, а після втрати 
Самостійної Української Держави жив у м. Рівному. Від п. Тамари 
Яровенко (Скрипник) довідалася, що в м. Рівному за Польщі була 
гімназійна каплиця св. Юрія (побудована з хати), в якій служили св. 
літургії в українській мові для учнів, викладачів та свідомої 
інтелігенції міста Рівне. Проф. Зінченко був також викладачем в 
Української гімназії міста Рівне і учні гімназії під його професійною 
рукою та великим вкладом творчої праці, писали ікони, розписували 
цю гімназійну каплицю. 

Від п. Ліди довідалася, що проф. Петро Зінченко з дружиною 
Єлизаветою (учителькою міського дитячого садка) та сином 
Всеволодом належали до православної парафії св. Софії в м. Чикаго. 
Син після смерті батьків у 1970-х роках також належав до парафії св. 
Володимира, але помер у середньому віці. У родині Зінченків було 
троє дітей. Найстарший син загинув під час німецької окупації на 
Рівненщині, донька померла від туберкульозу в Рівному під час тих 
самих страшних подій, а Всеволод був при батьках, помер 
неодруженим незадовго перед проголошенням самостійності України. 
Всеволод хворів, тому передав батьківські та свої заощадження в 
Україну. Сергій Ілюк, приятель родини Зінченків із Рівного, перевіз до 
Полтави на Українську Православну Церкву 50 тисяч доларів США, до 
Рівного перевезла пані Грушецька на будову церкви також 50 тисяч 
доларів (думаю, що це було на церкву Святих 40 Мучеників), на площі, 
де німці розстріляли 3 тисячі українців, яких тримали в Рівненській 
в’язниці. На церкву св. Володимира в Чикаго пожертвував 60 тисяч 
доларів пан Сергій Ілюк згідно із заповітом Всеволода. 

 Про мистецьку спадщину довідалася тільки таке, що проф. Зін-
ченко багато малював декорацій для театру при організації Спілки 
Української Молоді в Чикаго, де й залишилася більшість його 
творчости. При церкві св. Володимира є різьба: Розп’яття Ісуса Христа 
з Янголами та образ Матері Божої. Було багато різних картин, 
мистецьких декорацій, але де вони збереглися після хвороби та смерті 
сина Всеволода – ніхто не знає. 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 198 - 

 

 Отже, довідавшись деякі деталі з життя проф. Петра Зінченка, я 
почала краще розуміти його духовність, він же був великим патріотом 
та будував Українську Самостійну Державу в 1918-1920 рр. Воював, не 
жалів свого життя, став емігрантом, а на чужині в Німеччині в тяжких 
таборових умовах, після втрати трагічно двох своїх дітей: сина та 
доньки, днями, вечорами не виходив зі своєї мистецької студії, до якої 
всі здібні учні гімназії заходили в бкдь-яку пору після лекцій. Спільно 
з проф. Петром Зінченком малювали декорації для таборового театру, 
який поставив у той час “Запорожця за Дунаєм”, “Наталку-Полтавку”, 
“Мати-Наймичку”. До всіх цих вистав були потрібні декорації, які 
надзвичайно вдало виконав проф. Петро Зінченко. 

  З гімназійною молоддю проф. Петро Зінченко підготував 
академію, присвячену Тарасові Шевченку. Він зробив цікавий монтаж 
на тлі власних декорацій. Здалека було видно Дніпро, береги, зарослі 
очеретом та вербами, на полях виднілися тополі. На сцені були такі 
виконавці: ліворуч за столиком сидів Тарас Шевченко, біля нього зліва 
– Муза, а за Тарасом стояли Козаки, посередині сцени – Україна в 
жіночій постаті, на землі перед нею сидів Козак-Бандурист, направо 
від них – русалки, а на землі сиділи дівчата на полі біля снопів 
пшениці. З правого боку Тарас в одязі москаля на засланні. Велика 
шкода, що не зберігся записаний монтаж з творів Тараса Шевченка. У 
моїй пам’яті дещо залишилося, а саме, що Тарас виголошує такі слова: 
“Чого мені тяжко? – Чого мені нудно? – Чого серце плаче, ридає, 
кричить, – Мов дитя голодне? – Серце моє трудне? – Чого ти бажаєш? 
– Що в тебе болить ? – Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? – Засни, 
моє серце, навіки засни, – Невкрите, розбите... – А люд навісний – 
Нехай скаженіє!... – Закрий серце очі!...” (13.11.1844 С.-Петербург). 

 Після хвилинної павзи продовжує: “Боже!... Окрадені, замучені, 
– В путах умираєм, – Не молимось чужим богам – А тебе благаєм – 
Поможи нам , ізбави нас – Вражої наруги. – Поборов Ти першу силу, – 
Побори і другу, – Ще лютішу!... Я так її, я так люблю, – Мою Україну 
убогу, – Що проклену святого Бога, – За неї душу погублю!...”. 

 Шевченко-солдат виступає більше наперід сцени та звертається 
до Батьківщини, називає її святою, стає на коліна: 

 “О святая! ... Свята Батьківщино моя! – Як поможу тобі в 
одчаю, – І ти закована, і я ... – Скажу тиранам Божу волю, – Не 
зрозуміють, не приймуть! – І на твоїм широкім полі – Камінням 
вісника поб’ють!” (Безталанний, 1843). 
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Шевченко-москаль стає на своє місце. 
 Тарас Шевченко за столом продовжив: “Страшно впасти у 

кайдани, – Умирать в неволі, – А ще гірше – спати, спати, – І спати на 
волі... – І заснути на вік – віки, – І сліду не кинуть – Ніякого: однаково 
– Чи жив, чи загинув...” (Минають дні, минають ночі...) Продовжує: 
“Доле – ти не лукавила зо мною, – Ти другом, братом і сестрою – 
Сіромі стала. Ти взяла – Мене маленького за руку – І в школу хлопця 
одвела..... Ходімо ж доленько моя, – Мій друже щирий, нелукавий! – 
Ходімо дальше, дальше слава, – А слава заповідь моя”. (1958 р., 
Нижній Новгород). 

 Тарас задуманий звертається до Музи: “... О, чарівниченько 
моя! Мені ти всюди помагала, – І всюди, зоренько моя, Ти не марніла, 
та сіяла. В степу безлюднім в чужині, – В далекій неволі, – Ти в 
кайданах пишалася – Як квіточка в полі.... Музо! ... Моя порадонько 
святая – Моя ти доле молодая! Не покидай мене! Вночі – Вночі – І 
вдень, і ввечорі, і рано – Витай зо мною... і учи, – Учи неложними 
устами – Хвалити праваду! Поможи – Молитву діяти докраю” (Нижній 
Новгород 9.02.1858). 

 Нахиляється Муза до столика, де сидить Тарас, а він, тримаючи 
її за руку, говорить: “Я не одинокий, є з ким в світі жити! – У моїй 
хатині, як в степу безкраїм, – Козацтво гуляє, байрак гомонить; – У 
моїй хатині синє море грає, – Могила сумує, тополя шумить, – 
Тихесенько “Гриця“ дівчина співає – Я не одинокий, є з ким вік дожить 
(Гайдамаки). Тільки я, мов окаянний, – І день і ніч плачу. На розпуттях 
велелюдних, – І ніхто не бачить, – І не бачить, і не знає. “Оглухли, не 
чують, – Кайданами міняються, – Правдою торгують, – І Господа 
зневажають, – Людей запрягають, – В тяжкі ярма; орють лихо, – Лихом 
засівають... (Посланіє...) .... – Доборолась Україна – До самого краю: – 
Гірше ляха свої діти – Її розпинають” (Посланіє...). 

 Шевченко в московській одежі звертається до Музи словами: 
“Нема на світі України, Немає другого Дніпра....”; хвилина мовчанки 
та продовжує: “Обніміте ж, брати мої, – Найменшого брата, – Нехай 
мати усміхнеться, – Заплакана мати !” .... Обніміться ж, брати мої, – 
Молю вас, балагаю! (Посланіє). 

 Шевченко встає з крісла, обертається до Жінки-Матері-України 
такими словами: “Світе тихий, краю милий, – Моя Україно! – За що 
тебе спльондровано, – За що, Мамо гинеш ?... Шевченко тримається за 
спинку крісла, а Мати відповідає: “Молилася, турбувалася, – День і ніч 
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не спала, – Малих діток доглядала, – Звичаю навчала... Виростали мої 
квіти, Мої добрі діти.... – Панувала і я колись – На широкім світі, – 
Панувала... А тепер сміються – ж з України – Стороннії люди....” 

 Козаки разом: “Було колись в Україні, – Ревіли гармати; – Було 
колись – запорожці – Вміли панувати! – Панували, добували – І славу і 
волю, – Минулося – осталися – Могили по полю!”. 

  Шевченко потер своє чоло, немов пригадував, а тоді звертається з 
докором: “Гетьмани, гетьмани! Якби то ви встали, – Встали, подивились 
на той Чигирин, – Що ви будували, де ви панували, – Заплакали б тяжко, 
бо ви б не пізнали – Козацької слави убогих руїн...”. 

 Бандурист своїм сильним голосом заспівав: “Встає хмара з-за 
лиману, – А другая з поля: – Зажурилась Україна, – Така її доля!..” 

 Шевченко підносить голову вгору та говорить: “Не смійтеся, 
чужі люди! Церква-домовина – Розвалиться... із-під неї – Встане 
Україна...!” А мені однаково, чи буду – Я жити в Україні, чи ні, – Чи 
хто згадає, чи забуде – Мене в снігу на чужині – Однаковісенько мені! 
...... Та не однаково мені, Як Україну злії люди – Присплять, лукаві, і в 
огні – Її, окраденую, збудять... – Ох не однаково мені!”. 

 Бандурист виконав на бандурі “Ой три шляхи широкії”, після 
того дівчата, тримаючи снопки пшениці, деклямували під 
акомпанемент бандури: “На панщині пшеницю жала” та Русалки 
заспівали: “Така її доля.... О Боже мій милий...” (Причинна). 

  Повним хором виконали “Світе тихий, краю милий, – Моя 
Україно”, “Думи мої, Думи мої”, “Реве та стогне”, а на закінчення всі 
разом з гостями на академії відспівали “Заповіт.” 

 Намагалася пригадати після 67 років монтаж, який зложив із 
творчости Тараса Шевченка проф. Петро Зінченко. Не можу з певністю 
сказати, що наблизилась на 35% відсотків, але я намагалася віддати 
думки, якими був насичений монтаж. 

 Нехай мій спомин про проф. Петра Зінченка, незабутню 
Шевченківську академію на чужині додасть нової інформації до 
вивчення життя визначних наших педагогів, митців, декораторів, 
любителів театру, поезії та літератури. Його любов та жертвенність до 
України, до Шевченкового слова може послужити прикладом багатьом 
з молодого покоління. Нехай пам’ять про проф. Петра Зінченка вічно 
живе не лише в українських серцях, а й в наших енциклопедіях, 
підручниках про визначний його внесок в скарбницю нашої культури, 
мистецтва та посвяти для українського народу та Держави. 
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Любов Василів-Базюк, 
магістр бібліотекарства 

 
ПОЕМА-МІСТЕРІЯ “ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ” ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

В РОЗДУМАХ ДОКТОРА ЛЕОНІДА БІЛЕЦЬКОГО  
 
 

Настає місяць березень, у якому ми святкуємо день народження 
нашого великого генія, пророка України, улюбленого і шанованого 
поета Тараса Шевченка. Велично святкуємо, влаштовуємо в його честь 
академії, літературні вечори, перечитуємо “Кобзар”, передумуємо, 
заглиблюємося і шукаємо відповіді на різні національні питання, які не 
тільки для нас, а також і для Т. Шевченка були неймовірно важливими. 

Поема-містерія “Великий Льох” написана під впливом 
історичних подій в Україні протягом майже трьох століть, наслідки 
яких прийшлось переживати нашому генію. І сьогодні “Великий Льох” 
не перестає мати велике політичне значення своїм змістом, ідеологією 
та принципами, які поет, незважаючи на переслідування і заборону, не 
боявся висловлювати письмово та усно як член Кирило-
Мефодіївського Братства. 

Поема-містерія “Великий Льох” вважалася знавцями творчости 
Т. Шевченка політично дуже важливою та потрібною. Вона була 
написана в Україні перед засланням Шевченка і віддзеркалювала 
політичні погляди на реальні відносини між Росією, Польщею та 
Україною. І до сьогодні ці погляди є актуальними, які в абстрактний 
спосіб звертають увагу на національний характер української людини, 
цілої спільноти, що тепер зорганізована в Самостійну Українську 
Державу з політичним представництвом. 

Тарас Шевченко, творячи “Великий Льох”, вибрав поетичний 
жанр поеми-містерії, який за часів поета був поширений у Західній 
Європі під впливом німецького філософа Шеллінга. Шеллінг писав про 
народження і страждання Ісуса Христа, а поневолені народи тієї доби 
переносили концепт про народження месії на провідника нації. 

Цю тему про народження месії розвинув наш поет у поемі-
містерії “Великий Льох” також як спасителя України. Побудував цей 
твір у трьох планах: дія починається на небі (перший план), поява душ 
у вигляді трьох пташок і трьох злих ворон (другий план) та розмова 
трьох лірників в очікуванні розкопування “Великого Льоху” (третій 
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план). Головним моментом у розвитку теми поеми-містерії є 
народження національного месії-визволителя – “другого Гонти.” 

Поет змальовує це народження визволителя-месії України серед 
найбільш ворожих сил – трьох ворон, які вирішили його знищити. 
Поет представляє “ворон” як великих ворогів України. Перша ворона – 
це свої перевертні, друга – це Польща, а третя – Росія. 

У поемі-містерії також центральною темою є бажання Росії 
розкопати “Великий Льох” гетьмана Богдана Хмельницького. Це має 
настати тоді, коли Росія доведе Україну до найстрашнішої руїни після 
розкопування усіх козацьких могил та малих льохів із майна гетьмана. 
На це дивляться три лірники та говорять між собою, що вже все 
вивезли, козацькі могили розриті, малі льохи гетьмана розкопані, а 
тепер шукають у Суботові за “Великим Льохом”. Українські 
перевертні допомагають москалям в Україні господарювати, все 
забирати та з матері знімати “полатану сорочку. ”Тільки тоді, коли 
настане найбільша руїна України, народиться провідник-месія, що 
підніме знедолений народ проти ворогів та поведе до світлого 
майбутнього”. 

У поемі-містерії поет під багатством мав на увазі тільки духовні 
скарби нації: національний патріотизм, моральну і фізичну 
невмирущість, легендарну віру в перемогу, гордість із приналежности 
до українського народу та великого почуття релігійности. Ці духовні 
скарби поет вважав найбільш важливими рушійними силами, під 
впливом яких Україна може існувати, зміцнювати та підносити 
українську духовність і творити державу, де життя кожної людини 
було б справедливим, тому і написав: “Обніміте ж, брати мої, 
найменшого брата”. 

Поема-містерія починається від того, як три душі у вигляді 
пташечок летіли через Суботове (хутір гетьмана Богдана 
Хмельницького) та сіли на похиленому хресті старої церкви. Між 
собою таке говорили: “Бог простить – ми тепер душі, а не люди!”. 
Вони також нетерпляче чекали, як будуть розкопувати “Великий 
Льох”, бо лише тоді за Божими вказівками св. Петро пустить їх до раю. 

Три душі символізують три найтрагічніші доби в історії 
України, коли українська провідна інтелігенція переходила 
добровільно на службу до Москви, зраджувала свій народ і привела 
Україну до занепаду. Перша доба і перша душа за часів гетьмана Б. 
Хмельницького, молода дівчина Пріся, яка мала стати дружиною 
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гетьманича, вчинила великий гріх. Не знала, як переходила дорогу з 
повними відрами води, що гетьман України їде із старшиною до 
Переяслава присягати московському цареві. За народним віруванням, 
побажала їм щастя – та тяжко згрішила! 

Друга душа також покутувала, хоч сама дівчиною важко 
пережила другу історичну трагедію України за часів гетьмана Івана 
Мазепи та війни з московським царем Петром Першим. Вона пережила 
зруйнування і спалення Батурина, вбивство матері і сестри та усіх 
людей у Батурині, крім неї та старенької бабусі, ніхто не залишився 
живим. Пережила солдатське знущання над нею, поки не сховалась на 
пожарищі. Петро Перший, жорстокий кат України, вертаючись з-під 
Полтави через Батурин, побачив, як вона несла воду, і наказав їй 
напоїти коня. Вона напоїла, але не знала, що тяжко згрішила, бо 
“ворогові та катові України напоїла коня”. Вернулась до погорілої 
хати, впала та померла... 

Третя душа – із третьої трагічної доби історії України, коли 
цариця Катерина Друга, яка зруйнувала Запорізьку Січ, пливла 
Дніпром оглядати Україну (так звані села Потьомкіна, які він наспіх 
побудував). Людей зганяли її вітати, а вона здалека, на руках у матері 
плакала. Щоб заспокоїти, їй показали золотом прикрашену царську 
галеру, яка пливла по Дніпрі, а на ній сиділа цариця Катерина. Вона із 
дива всміхнулась і померла, а разом із нею і її мати. Вона досі 
карається тому, що не знала, що та цариця – “лютий ворог України”, а 
вона до неї усміхнулася. 

Всі гріхи трьох душ міцно пов’язані з нашою історією. Всі вони 
згрішили: одна бажала щастя у Переяславському договорі, друга 
напоїла коня катові України – московському цареві Петрові, а третя 
усміхнулася до жорстокої, аморальної цариці Катерини, яка 
зруйнувала Січ та заселила наші найкращі землі своїми земляками 
німцями. Всі три мусять спокутувати свої гріхи, а це станеться тільки 
тоді, коли розкопають “Великий Льох”. Хоч коли москалі розкопають, 
то це буде їм на шкоду. При тому настануть великі переслідування та 
знущання в Україні, які викличуть великий національний спротив, і 
серед синів України з’явиться той, хто силою волі поведе свій народ на 
ворога. Автор передбачає, що народиться “Новий Месія” – подібний до 
Гонти, що буде “катів катувати – Україну визволяти.” 

Тарас Шевченко вірив, що в кожному народі все залежить від 
провідних людей і від того, як вони поставляться до своєї нації в 
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різних важких історичних моментах. Від їхньої постави залежить доля 
України, і їм за те буде прислуговувати Божа ласка. 

Автор розвиває принцип добра і зла, злої волі в національних 
обов’язках та байдужість, яка веде до зради. Не тільки Тарас Шевченко 
задумувався над цією проблемою, а також Іван Франко у творі 
“Мойсей”, коли він потрапив у зневіру, подібно як гетьман Богдан 
Хмельницький перед Переяславською угодою. У поглядах автора ціла 
нація несе відповідальність за дії проводу, бо увесь народ вибирає той 
провід, який може повести всіх у неволю, приниження та сором. 

Зло в Україні автор втілює у три ворони. Ці ворони оповідали 
собі про все зло, яке вони вчинили. Їх запросила українська ворона 
подивитися, як будуть розкопувати “Великий Льох” та очікувати 
велику містерію – народження близнюків. Один з них має стати 
“Месією Українського Народу.” Тому три злі ворони радились, як його 
знищити. Все зло мало перейти на другого близнюка – Івана. Він, як 
виросте, то буде “катам помагати – бо це вже наш!”. Цим висловом 
автор хоче показати, що одночасно в українській нації зроджуються, 
живуть і проявляються дві духовні сили, фізично споріднені 
(близнята), але протилежні за вдачами, які можна окреслити так: одні 
як “визвольницькі – будуючі”, а другі як “рабські – руйнуючі”. Автор 
вважає, що в цих двох конфліктах духовних сил і твориться гірка доля 
України. 

Перед містичним народженням близнят над “Києвом мітла 
простяглася і над Дніпром і Тясмином – земля втряслася”. Чи чуєте? 
Застогнала гора над Чигирином. О!.. Сміється і ридає уся Україна, то 
близнята народились... А ці три злі ворони: українська, польська і 
московська – це ворог свій і чужий, який роздумує, як знищити 
українського месію, спасителя-визволителя та не допустити його до 
влади. 

Московська ворона пропонує: “Я золотом розтопленим заллю 
єму очі”. На це українська ворона відповідає: “А він клятий недолюдок 
золота не схоче...”. Польська ворона додає: “А я зберу з всього світа всі 
зла і всі муки!”. 

Цим автор показує, що планували наші сусіди і які засоби 
приготовляли, щоб не допустити до виховання нового месії, який 
поведе за собою увесь народ. 

Автор виводить українську ворону, щоб показати вдачу раба-
яничара та політичного зрадника, а вона таке кряче: “Ні, сестриці, не 
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так треба: поки сліпі люди, треба його поховати, а то лихо буде!.. Ті 
темні сили, що працювали і працюють над знищенням Української 
держави, і досі існують, а українська ворона приспівує: “Попливе наш 
Іван, по Дніпру у Лиман... з Кумою!”. Польська ворона кряче: 
“Побіжить наш Ярчук (народжений весною – ярий).... В ірії їсти 
гадюк... Зо мною!”. Московська ворона не відступає від погроз: “Как 
хвачу, да помчу, в самий ад полечу... Стрелою!”. 

Цими рядками Тарас Шевченко показав, що чекає кожного 
українського визволителя. Він пророкує, що поки ворони будуть літати 
над “Великим Льохом”, то правдивий український провідник-
визволитель, господар, месія народу буде перебувати незнаним у 
глибині душ української нації, бо над його долею завжди буде 
панувати зрада, небезпека та вбивство. 

Автор стверджує, що тільки тоді, коли історія України буде 
справедливо оцінена, буде признане сусідами право на всі землі, на 
самостійне життя без ніяких “але”, Українська держава почне творчо 
розквітати. Правда переможе, і тільки тоді прийде “Апостол правди і 
науки”. До того ж часу – ми несемо наслідки більш як 350 років 
Переяславської угоди. Хоч є багато тих, які оплакують долю України 
та розуміють причини, але бракує нового месії, що відважно виступить 
в обороні мовної, психологічної, культурної, мистецької, політичної, 
економічної та релігійної самостійности. 

Тарас Шевченко на кінець у “Великому Льосі” кидає запитання: 
“Чи може провідник нації бути приятелем ворога?”. Звертаючись до 
гетьмана: “Отаке-то, Зіновію (Богдане), Олексіїв друже. Ти все оддав 
приятелям. А їм і байдуже!”. 

Автор стверджує, що гетьман Богдан Хмельницький 
“занапастив єси вбогу сироту Україну!”. Також вказує нам, що чужі 
люди сміються, але обороняє нашу гідність, кажучи: “Не смійтеся, 
чужі люди! Церква – домовина розвалиться... і з-під неї встане 
Україна...” (така, про яку він навчав своїми творами). 

Тарас Шевченко ніколи не втрачав віри і надії, що Українська 
держава з українською духовністю відродиться, залишаючи нам 
великий “Заповіт”, а ми, виховані на його творах, несемо у життя його 
погляди, науку та працюємо над виконанням його заповіту і ніколи 
його не забудемо! 

Щоб краще зрозуміти московську політику в часах, коли творив 
Тарас Шевченко, то за доктором Леонідом Білецьким, подам таке, що 
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московський історик М. Погодін, виправдовував дії Росії у своїх 
“Исторических афоризмах” 1827 р. і таке писав: “Народи вступают в 
брак (беруть шлюб) между собою, как лица”. Український яничар О. 
Корсун у “Альманахові Сніп” у 1841 році писав, що Україна є 
“безпомічна жінка і не може існувати сама по собі, потребує сильного 
мужа, який би нею заопікувався, і таким тільки може бути 
московський цар”. Тому Тарас Шевченко дав відповідь у своїх творах: 
“Наймичка”, “Катерина” та “Осика.” 
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Любов Василів-Базюк, 
магістр бібліотекарства 

 
АКАДЕМІЯ В ПАМ’ЯТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ХОЛМІ – 

ЗАСЛУГА ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ БІЛОГО  
 

Залишилася в моїй пам’яті академія в честь великого нашого 
генія, пророка Тараса Шевченка, яка відбулася в Холмі, Холмщина, в 
залі Духовної Академії, у березні 1943 р. 

Населення Холмщини спонтанно відроджувалось, розбудо-
вували церковне життя після повалених 185 церков та примусової 
польської мови. Батьки посилали своїх дітей до Української клясичної 
гімназії, тішилися, що молодь вчиться в рідних школах та виховується 
під впливом великих патріотів. Тепер з перспективи часу, можна 
гордитися холмщакам, як вони відроджували свою мову, народню 
культуру, пісні, вишивки, релігійне життя та шкільництво по селах, 
містах. 

У гімназії в Холмі – в кузні національного виховання нас учнів 
нашими вчителями, які були зі всіх областей України, а також із Праги. 
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Всі знайшли місце захисту від переслідувань совітськими енкаве-
дистами та їхньої влади, яка захопила Волинь, Галичину, Буковину, а 
також і мадяри на Закарпатті. Гімназія начисляла до 900 осіб учнів, 
німецька влада дозволила тільки по одному класі, тому було приблизно 
в кожному близько 65 учнів. У той час були обмеження німецькою 
владою приймати дівчат, дозволяли по 5 дівчат, а в дійсности було по 
15 і більше. 

У гімназії був організований великий хор, який славився на всю 
Холмщину, а потім здобув на музичному конкурсі поміж гімназіями в 
Перемишлі, Ярославі, Холмі та двома торговельними гімназіями у 
Володаві та Грубешові. Холмська гімназія здобула перше місце поміж 
середніми школами в Генеральному Губернаторстві під німецькою 
окупацією. 

Підготовка до академії Тараса Шевченка розпочиналася задовго 
до її проведення, і до неї заангажувалися найкращі таланти гімназії. 
Співанки хору відбувалися кожного дня на 6-й годині навчання. У хорі 
було до 150 учнів, які мали чудові голоси. Я хоч не мала аж такого 
чудового голосу, але співала альтом і дуже хотіла співати в хорі. 
Нашим диригентом був проф. Сергій Білий, який закінчив Варшавську 
музичну консерваторію. Він також уже був емігрантом у Холмі з міста 
Кременця на Волині. Проф. Білий був дуже вимагаючий, під час 
співанок – був великий порядок. Найменший шум, неспокій кінчався 
тим, що проф. міг викинути найкращого соліста з співанки та післати 
до директора др. Теодора Ставничого. Це вже було дуже небезпечно, 
бо на місце неслухняного учня чекало багато кандидатів. Вивчали пісні 
народні, стрілецькі, козацькі, на слова Великого Кобзаря. 

Проф. Білий мав величезну музичну бібліотеку Українських 
Композиторів, так що на Академії співалися твори Лисенка, Стеценка, 
Барвінського, Кос-Анатольського, Леонтовича та інших на слова 
Тараса Шевченка, а також інших авторів. Пам’ятаю на тій вже далекій 
в часі академії були присутні митр. Іларіон Огієнко, архієпископ 
Холмський і Підляський, архіпротопресвітер отець Іван Левчук,  
о. Г. Коробчук, голова Українського Допомогового Комітету генерал-
майор Чорноморської Флоти Сергій Шрамченко, др. Драбатий, поет 
др. Олесь Бабій та проф. поет Павлусевич – колишні Січові стрільці, 
проф. др. Андрій Макаренко, Іван Лютий-Лютенко – старшини УНР, 
останній – голова кооперативів на Холмський повіт, суддя Павлюк та 
адвокат Соловій. Крім згаданих присутніх по прізвищах, були визначні 
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діячі нашого суспільства: духовенства, шкільництва, театру, органі-
затори молоді, визначні громадяни Холма, батьки учнів всіх шкіл міста 
і околиць. 

Головними солістами гімназійного хору були учні: Люся 
Павлюк-Онуфрійчук, Тамара Луцьюк-Сторож, Неоніла Луцьюк, Надія 
Хомик, Іван Куреша та інші, яких я вже не пригадую. Головний 
реферат з життя і творчості національного Пророка виголошувала моя 
сестра Катерина Василів-Сидоренко, яка славилася писанням дуже 
добрих доповідей, промов і їй також припадало декламувати вірші. 
Сестра мала артистичні здібності (успадкувала від нашої мами), чудову 
дикцію, поправну літературну мову, відчуття до поезії, а також уміла 
дуже глибоко підійти до написання реферату або доповіді. Митр. 
Іларіон висловлював признання її працям, які вона виголошувала на 
шкільних імпрезах. 

Слава про хор Української Холмської клясичної гімназії лунала 
по всіх куточках Холмщини і Підляшшя. Річні концерти Різдвяних 
Колядок і Щедрівок, святкуваннях 22 січня – проголошення 
Самостійної Незалежної Української Держави 1918 р., академії в честь 
Тараса Шевченка та весняний концерт, де з величезним успіхом хор 
виконував “Гей, гей підемо до діброви” – присутні не випускали хору 
зійти зі сцени. Успіх хору всі завдячували проф. Сергію Білому. Таких 
талантів у музичному світі було і є мало. Учні Холмської гімназії 
згадують з великою любов’ю та пошаною проф. Сергія Білого, який 
нас познайомив з найкращими музичними п’єсами, композиціями, 
прищеплював любов до нашої української музики, шанування наших 
композиторів. Крім клясичної музики, проф. Сергій мав велику 
бібліотеку народньої музики, особливо колядок і щедрівок, які ми 
виконували з великою любов’ю на Різдвяних концертах. Не здобула б 
наша гімназія першого місця на конкурсі без величезної праці нашого 
вимогливого диригента, який чудово давав собі раду з великим хором 
– 150 осіб від 12 років життя хористів до 19-ять шкільної молоді. 

Закінчилася тодішня Шевченківська академія в Холмі 
спонтанним виконанням поетового „Заповіту”, який разом з хористами 
виконали всі присутні в залі. 

Згадуючи проф. Сергія Білого, подумала, скільки на еміграції 
було великих науковців, поетів, письменників, композиторів, 
диригентів, співаків, які залишилися незнаними в Україні, рятували 
своє життя, втікаючи на захід. Вони ціле своє життя на Батьківщині, а 
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потім і на еміграції присвятили Україні. Не працювали на двох чи 
трьох роботах, суботами та неділями, щоб заробити якнайбільше 
доларів, а так, щоб мати час на громадське життя, суспільні обов’язки, 
хоч мусили самі себе забезпечити житлом та оплатити навчання своїх 
дітей по високих школах. Жертвували не тільки свій час, але й 
невеликі свої заощадження на будову церков, українське шкільництво, 
пресу, видання поважних книг, на підтримку культурного 
національного життя, щоб виховати будучі покоління Українцями. 

Пройшли десятки років від тих гімназійних днів, а пам’ять 
зберігає окрема деталі того величавого заходу і хочеться і тепер 
висловити велику подяку проф. Сергію Білому, який прийняв мене до 
гімназійного хору, навчив мене теорію музики, всі хрестики і бемолі, 
побудову ґам, та защіпив любов до клясичної та народньої української 
музики, яка до сьогодні гріє мою душу та не дозволяє захоплюватися 
шаленим модернізмом сучасної музики і завдяки йому брала я в тій 
незабутній Шевченківській академії безпосередню участь. Дай Боже, 
щоб ім’я проф. Сергія Білого не загубилося, а збереглося в історії 
української музики, увіковічене в пам’яті народу. 

На Холмщині та Підляшші не тільки в гімназіях, але також і по 
селах, містечках та містах влаштовували академії 9–10 березня в 
пам’ять Тараса Шевченка. Читалися твори поета, співався “Заповіт”, 
“Садок вишневий коло хати”, “Сонце заходить, гори чорніють” та 
“Реве та стогне.” Виховувалися діти та молодь в любові до нашого 
національного Пророка. Отже, цей звичай віддавати пошану ніколи не 
пропадав, а по всіх містах Канади, де живуть українці, влаштовують 
академії, під час яких читають реферати, виконують вірші, пісні на 
слова поета та вчать нові покоління любити Україну так, як любив наш 
найбільше шанований та люблений Геній, Пророк Тарас Шевченко. 
Україна – це Тарас Шевченко, а всі українці виховувалися й 
виховуються на його творчості в любові до Бога, України, свого 
народу. 

Дещо хочу додати про незабутнього хорового диригента, пісні, 
виконувані під його керівництвом, завжди були найбільшою окрасою 
всіх заходів. 

На жаль, доля проф. Сергія Білого закінчилася трагічно. У 
Холмі він одружився з киянкою, оперною співачкою, яка втікала від 
приходу совітських військ до Києва 1943 року. Проф. Сергій з 
дружиною Тетяною виїхав на дальшу еміграцію. В яких таборах у 
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Німеччині перебував професор – не знаю, але пізніше емігрував до 
США і жив у Міннеаполісі. В цьому місті живе також моя приятелька з 
Холмської гімназії, учениця проф. Сергія з дуже гарним голосом, 
дириґент Галина Пасічник-Корсунь, волинянка з Рівного. Вона мені 
розповіла, що проф. Сергій Білий організував великий і славний хор 
“Дніпро” та був дириґентом церковного хору при церкві св. Михаїла на 
протязі 20 років, а може довше. 

Проф. Білий був дуже вимагаючий, забував, що це співають не 
учні гімназії, а добровольці, тільки любителі пісні, які мусять 
працювати, щоб заробити на життя, а його нервова система не 
витримувала, бо він вимагав точности виконання, присутности на всіх 
співанках, посвяти. Крім того, у його житті сталася також велика 
трагедія, його дружину знайшли забиту на вулиці, а проф. Сергій Білий 
після такого нервового потрясіння вже не прийшов до здоров’я, дітей 
не було, дожив віку в лікарні для невиліковних хворих. Кілька років 
тому упокоївся. Знайомі шукали його величезну музичну бібліотеку, 
але не могли знайти, ніхто не знає, кому він її передав. Це була 
величезна цінність, бо він мав опрацьовані всі партитури та ноти на 
народні пісні, щедрівки, колядки, церковну музику та збірку праць 
українських композиторів. Можливо колись вони появляться в продажі 
поміж рідкісними працями та повернуться в Україну. 

 

 
 

Віра Кундюк, 
бібліотекар РДС 

 
СЛОВО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ  

 
Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – 

Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби 
він завжди з нами, в нас. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам 
ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічнім шляху до Шевченка… 

Тарас Шевченко прожив повне болю і трагізму життя, хоч 
спізнав і багато доброго. Душа його була невдивовижу відкрита 
світові, а натура – до краю вразлива. Він був надзвичайно самотній, 
особливо останні роки життя. Здоров’я його раз у раз погіршувалось, а 
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самотність гнобила його невпинно, безустанно. В 1860 році, в 
листопаді, він писав своїм друзям: 

Якби з ким сісти, хліба з’їсти, 
Промовить слово, то воно б, 
Хоч і як-небудь на сім світі, 
А все б таки якось жилось. 
Та ба! Нема з ким. Світ широкий, 
Людей чимало на землі… 
А доведеться одиноким 
В холодній хаті кривобокій 
Або під тином простягтись. 
Або… Ні, треба одружитись, 
Хоча б на чортовій сестрі! 
Бо доведеться одуріть 
В самотині… 

Так минали жовтень і листопад. Нервовість поетова зростала 
день у день. У жовтні він не раз гостро реагував на події дня і на різні 
випадки, які його обурювали або викликали тяжкі думки та спогади. 

І офіційні документи, і свідчення людей, що добре знали 
Шевченка, стверджують, що був він «міцної тілобудови», тобто 
ширококостий і м’язистий. Дід поета Іван прожив 117 років, але свого 
здоров’я синові Григорові, Тарасовому батькові, не передав. І батько, і 
мати поета повмирали в молодому віці (батько на 47 році життя, мати 
на 37). Одна з сестер поета була сліпою. Всі обставини його життя 
були такі, що не могли сприяти доброму стану здоров’я. Вільною 
людиною за все життя він був лише дванадцять з половиною років. 
Відомі трагічні переживання, що їх зазнав Шевченко в неволі (і 
кріпаком, і засланцем-солдатом), кривди, кари, життєві невдачі могли б 
зламати і людину менш чутливу, не з такою тонкою психічною 
організацією. Але з усіх цих життєвих іспитів він вийшов переможцем: 
психічно не зламався, проте не раз переживав моменти тяжкого 
психічного пригноблення. Із заслання він повернувся з дуже 
надірваним здоров’ям. Наприкінці грудня 1860 року зовсім уже хворий 
поет з наказу лікаря мусів засісти у своїй майстерні і примиритися з 
ув’язненням. Він писав: «Погано я зустрів оцей новий поганий рік. 
Другий тиждень не вихожу з хати: чхаю та кашляю, аж обісіло… так 
мені погано, що ледве перо в руках держу, і кат його батька знає, коли 
воно полегшає». 
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Почуваючи себе дуже зле, все ж таки трохи жвавішав і 
підбадьорювався, коли його відвідували люди з того широкого світу, з 
яким мав прощатися. Восьмого березня, у п’ятницю, хворого провідав 
Костомаров. Застав його за столом, а навколо лежали його незакінчені 
праці. Шевченко почувався ніби краще. В суботу 9 березня був день 
народження й іменини Шевченка. Його вітали друзі, сусіди, знайомі. 
Приїхав д-р Барі. Хворий почувався трохи спокійніше. О шостій годині 
хтось привіз іще д-ра Крунєвіча, поляка, недавнього товариша 
поетового по засланню. Стан хворого погіршав. Йому знову тяжко 
стало говорити. О п’ятій ранку він покликав слугу і попросив чаю з 
молоком, а випивши, сказав: «Прибери ж ти тут, а я піду вниз», – і 
пішов по сходах до майстерні. Зійшов зі сходів, охнув і впав. Його 
серце перестало битися. День 10 березня навіки став днем української 
жалоби. 

Блискавкою розійшлася звістка про смерть поета по всьому 
Петербургу, а телеграфні дроти понесли її до всіх більших міст 
України. Надвечір того ж дня перенесено тлінні останки небіжчика до 
академічної церкви, біля якої він мешкав. У день похорону – у вівторок 
12 березня – не лише всю церкву, а й усі коридори Академії заповнила 
інтелігенція: вчені, письменники, митці, журналісти, громадські діячі й 
студентська молодь. «Тяжче, невимовно тяжче було останнє 
прощання… Благоговіння перед спочилим і непорушна тишина були 
навкруги… Щира любов і шаноба до Шевченка здружили всіх». Так 
описував ці моменти його друг Л. Жемчужніков. Коли скінчився 
сумний обряд відспівування і «останнього цілування», жалобний похід 
рушив до Смоленського цвинтаря, де Шевченко часто бував, багато 
рисував і мав свій улюблений куточок. Там для нього викопали 
могилу. Труну до самого цвинтаря несли студенти. Десять промов у 
той день було виголошено – в церкві і на кладовищі. Похорон 
закінчився о п’ятій годині пополудні. Могилу поета вкрили свіжі квіти. 

На Смоленському цвинтарі Т. Шевченко пролежав лише два 
місяці. За цей час щонеділі правили там по ньому панахиди, а могила 
його вся потопала в квітах. Після довгих клопотів було призначено 
ексгумацію на 8 травня. Дев’ятого травня тлінні останки поета 
прибули до Москви, де їх внесли до однієї з церков. Зустріч була 
урочистою. 14 травня опівночі прибули до Орла. 15 травня вранці 
перед труною відправлено панахиду, на якій була вся орловська 
гімназія з педагогами й директором. Аж до кінця міста труну поета 
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супроводив священик і всі, що прийшли поклонитися його тлінним 
останкам, а за містом відправлено ще одну панахиду в присутності 
великого натовпу. Один з вінків присутні поділили між собою як 
дорогоцінну пам’ятку. Скромна зустріч відбулася ще й у Ніжині, а в 
п’ятницю 18 травня тлінні останки поета прибули до поштової станції 
Бровари на лівому березі Дніпра за кілька кілометрів від Києва. Було 
ухвалено останки Тарасові перевезти до Канева пароплавом. Але з 
великим сином України мав попрощатися український Київ, хоча 
напередодні ніхто не знав, у якій саме з київських церков поставлять 
його труну. Нарешті було визначено поставити у найближчій до 
Дніпра церкві Різдва Христового. 

В неділю, 20 травня, хоч і падав дощ, але тисячі людей оточили 
церкву, до якої могла увійти лише частина прибулих. Заупокійну 
службу Божу відправив о. П. Лебединцев. Коли почалась панахида, 
якась пані в глибокій жалобі протиснулася до труни і поклала на неї 
терновий вінець… Так прощався з великим поетом улюблений і 
оспіваний ним «святий Київ наш великий». Потім Канів… 

До Канева пароплав прибув аж наступного дня, 21 травня. Там 
на березі Дніпра на нього чекав уже великий людський натовп із 
канівським духовенством на чолі. Ніколи, мабуть, Канів не бачив такої 
сили людей на своїх вузеньких вуличках. Тисячі селян облягли собор, 
у якому о. Мацкевич виголошував надгробне слово. Складене за всіма 
приписами традиційної риторики, звучало воно тим урочистіше, що 
було сповнене глибокого змісту. За основу до цієї прекрасної промови 
о. Мацкевич взяв євангельські слова: «Так нехай сяє світло ваше перед 
людьми, що вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого 
Небесного» (Мф. 5: 16). Закінчив своє слово апострофою до великого 
Кобзаря і всієї України: «Так, в Бозі спочилий брате, – бажання серця 
Твого сповнилося: Ти хотів жити в Каневі – от і зажив Ти тут до кінця 
віку. Благоговій же до граду нашого, Україно: у нас покоїться прах 
Шевченка! Тут, на одній з найвищих гір Дніпрових, упокоїться прах 
його і, як на горі Голготі, що її видно всьому Єрусалимові й Юдеї, – 
подібно хресту Господньому водрузиться хрест, що його буде видно по 
цей і по той бік нашого славного Дніпра». 

Надвечір над домовиною Шевченка виросла велика могила, а її 
вкрили сотні малих сільських віночків, сплетених руками українських 
молодиць і дівчат. На могилі поставлено простий дубовий хрест. 
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У середині 80-х років на Шевченковій могилі замість дубового 
хреста поставлено дуже високий, гарної роботи залізний хрест із 
бронзовим, позолоченим рельєфом голови поета в профіль. Радянська 
влада зняла той хрест, і в 1931 р. його заступив незграбний стовп-
обеліск. У 1939 р. споруджено тут великий пам’ятник із постаттю 
Шевченка, вилитою з бронзи і встановленою на постаменті на терасі 
високої вежі. Більше століття дивиться він звідси на Україну, якій 
віддав усі свої думки й почування. 

«Все йде, все минає»… Але він буде так довго безсмертний, як 
довго існуватиме Україна. Це ж бо він сказав своєму народові все, що 
йому треба знати, щоб увійти «в народів вольних коло», щоб досягти 
повної самостійності. 

Губляться рукописи, тліють книги, вода і вітер стирають 
рукописи на камені, а слово Великого Кобзаря – живе. З дня у день. 
Віками. 
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ДУХОВНА ПОЕЗІЯ 
 
• 

Ольга Кундюк-Медвідь 
(с. Хотинь Рівненського р-ну Рівненської обл.) 

 
*** 

Ступає січень тихим кроком 
Знову дороги замело 
Автівки «мерзнуть» під порогом 
Чекають виїзду свого. 
Навколо тихо і спокійно, 
Хоч біль людський не відступа… 
І хворим так стає затишно 
Як на подвір’ї з’явиться «швидка». 
Здається вічного та мить чекання 
Жевріє ще надія на життя. 
В очах тривога і благання 
До Господа возносяться слова. 
Людському розуму не в силі 
Збагнути все, чим ще душа живе, 
Та завдяки молитві щирій 
Бригад старання даром не пройде. 
Промінчик світла вже з’явився  
Й шепочуть тихо нам слова:  
«Ми вдячні за уміння й милосердя 
Хай береже Вас Бог «Швидка». 

 
 

НІЧНІ ЧУВАННЯ 
 

Навколо гомін стихає 
І сутінки вечірні настають. 
Ісус нас на молитву в храм скликає. 
Щоб ближче ми пізнали доброту. 
Нічні чування… Адорація, молитва. 
Розмова з Богом щира і проста. 
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І витерта сльози краплина серед тиші 
Серце і душу перейшла. 
Ісус щодня чекає нас в кивоті, 
Даруючи нам світло і любов, 
Терпіння й силу додає усій спільноті, 
А серце вірою сповняє знов і знов. 
Акафіст, вервиця і пісні на прославу, 
Із храму линуть до небес 
Як легко і спокійно нам у цьому храмі 
Молитися і дякувать за все. 
А час спливає так невпинно 
І ранок «стукає» у храм! 
Піднесених, спокійних, терпеливих 
Збери нас. Господи, в наступний раз. 

 
 

НАЗУСТРІЧ ХРИСТОВІ 
(До чудотворної ікони Ісуса Христа) 

 
Нічого випадково не буває, 
Бо воля Божа є на те! 
Щоби в терпінні і молитві 
Ми зносили життя земне. 
Здається ніби вчора 
Отець Дмитро усіх благословляв. 
І сталось знову чудо. 
Ікона повернулася у храм. 
Цей Божий знак любові і надії. 
Вселяє віру у серця парафіян. 
Лікує душі. Зцілює недуги 
І навертає грішних до життя. 
На жаль, не всім відомі 
Опіка й благодать Христа! 
Покинуті, опущені і горді 
І звідки самовпевненість оця? 
Невже так важко жити в мирі з Богом 
І дарувати радість майбуття? 
Пізнати мир і лад в родині, 
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Покору й лагідність щодня? 
І день новий з молитви починати 
Навчаючи онуків і дітей. 
Христа любити й шанувати 
Терпіти й бути щирими сповна. 
Задумайтесь і схаменіться, люди! 
Зробіть ви крок назустріч до Христа! 
Маленький крок до покаяння 
В дорозі до вічного життя. 

 
 

*** 
Настала ніч зимова, тихо. 
А я сиджу задумана в кутку. 
Бо маю все в житті від Бога 
Лише одного не збагну. 
Усе життя присвячувала дітям 
Молилася і думала про них 
Переживала за свою родину 
А як то буде в старості від них. 
Була і радість, і тривога 
Кохання й нерозділені думки 
І часто я зверталася до Бога 
Що мудрість і любов всім донести. 
Хотілося і жити, і творити, 
Бо внуки вже з’явилися на світ! 
Щоб у єднанні й розумінні 
Буяла радості щаслива мить. 
Ще є улюблена робота, 
Дорослий і смиренний син. 
Чомусь стиснуло серце в грудях 
І вже позаду оптимізм. 
Не випадково маємо терпіння 
На нашому життєвому шляху. 
З небес дається розуміння 
Про правду щиру і живу. 
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Квінт Септи́мій Флоре́нс Тертуліа́н. ПРО ХРЕЩЕННЯ 

(DE BAPTISMO) 
(Переклад на українську мову прот. Петро Мартинюк, викладач РДС 

за виданням: Тертуллиан. Избранные сочинения: Пер. с лат. / Общ. 
ред. и сост. А.А. Столярова /. – М.: Издательская группа "Прогресс", 

"Культура", 1994. — С.93-105.) 
 

Короткий зміст 
1-3. Про природні властивості води, що чудотворно діють в 

таїнстві Хрещення. 
4-6. Вода як субстанція Хрещення і її енергія. 
7. Помазання після Хрещення. 
8. Покладання рук після Хрещення 
9. Ознаки і прообрази Хрещення 
10. Енергія Хрещення Іоанна 
11. Чи хрестив Христос 
12. Чи хрещені апостоли 
13. Коли набув чинності закон про обов'язковість Хрещення 
14. Чи хрестив ап. Павло 
15. Хрещення єдине і неповторне 
16. Хрещення кров'ю 
17. Право хрещення 
18. Вік хрещення 
19. День хрещення. 
20. Обряд хрещення 

 
 

1-3. Про природні властивості води, що чудотворно діють  
в таїнстві Хрещення 

1. Життєдайне таїнство нашої води [1] бо, змивши нею гріхи 
вчорашньої сліпоти, ми звільняємося для вічного життя! Наші роздуми 
не будуть даремними; вони звернені і до тих, хто достатньо 
випробуваний у вірі, і до тих, кому достатньо просто вірити, не 
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вникаючи в сенс передання, хто по своєму неуцтву сповідує 
непросвічену уявну віру. І саме через це, змія Каїнової єресі, яка 
нещодавно тут з’явилася, захопила багатьох своїм отруйним вченням, 
звертаючись насамперед проти хрещення [2]. Зрозуміло, що така її 
природа. Адже зазвичай змії, аспиди і навіть василиски тримаються 
сухих і безводих місць [3]. Ми ж, риби, услід за "Рибою" (icJuV) 
нашою Ісусом Христом, народжуємося у воді [4], зберігаємо життя не 
інакше, як залишаючись у воді. Так ось, це твориво, у якого навіть не 
було законного права навчати [5], добре зрозуміло, як вбивати риб – 
витягуючи їх з води.  

2. Але як же сильно прагне зіпсованість розхитати або зовсім 
відсторонити віру, якщо нападає на неї з тих самих основ, на яких вона 
утверджується! До того ж ніщо так не бентежить душі людей більше, 
ніж явна простота Божих діл, співставлена з величчю обіцяного 
результату. Ось так і тут. Через те, що людина, занурена у воду з такою 
простотою, без пишноти, без яких-небудь особливих приготувань і, в 
додаток, без витрат, отримує хрещення при промовлені небагатьох слів 
[6] і виходить з води небагато чистіше або взагалі не чистіше, тим 
неймовірніше здається спадкоємство вічності. Нехай я буду брехуном, 
якщо ідольські містерії і святкування, навпаки, не додають собі віри і 
пошани приношеннями, приготуваннями і витратами. О, жалюгідна 
невіра, яка відмовляє Богові в Його головних властивостях – простоті і 
силі! Що ж? Хіба не дивно, що омиванням зруйнована смерть? Адже 
тим більше слід вірити там, де тому саме і не віриться, що це дивно! Бо 
які мають бути діла Божі, якщо не понад всяке здивування? Ми і самі 
дивуємося, – але тому, що віримо. Втім, невіра також дивується, але не 
вірить, – дивується простому як незначному, а величному як 
неможливому. Але нехай буде так, як ти думаєш. З приводу того і 
іншого вже були висловлені Божественні слова: Бог обрав немудре 
свiту, щоб посоромити мудрих (порв. 1 Корф. 1, 27), і людям це 
неможливо, Богові ж усе можливо (порв. Матф. 19,26). Адже якщо Бог 
і мудрий, і могутній, в чому навіть ті, що нехтують Ним Йому не 
відмовляють, то Він поступив вельми достойно, вибравши предметом 
Своїх діл протилежне мудрості і могутності, – дурість і неміч. Бо всяка 
здатність бере свій початок від того, чим вона викликається.  

3.Пам'ятаючи про ці висловлювання як про розпорядження, ми 
покажемо, що не так вже безглуздо і неможливо бути відродженим з 
допомогою води. Чому ж ця речовина удостоїлася такої високої честі? 
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Я думаю, потрібно оцінити важливість (auctoritas) цієї рідкої стихії. 
Адже вода є в достатності і, до речі, з самого початку світу. Бо вона – 
одна з тих стихій, які в неоформленном вигляді перебували у Бога 
раніше всякого благовлаштування світу. На початку, – говорить 
Писання, – створив Бог небо і землю. Земля ж була безвидна і 
порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою 
(Бут. 1,1-2) [7]. Отже, людино, по-перше, ти повинна поважати вік води 
як найдавнішої субстанції; потім – її високе призначення як сідалище 
Духу Божого [8], – значить, більш приємнішої Йому, ніж всі стихії, що 
тоді існували. Адже і темрява тоді була ще повною і потворною, без 
прикрашення зірками, і безодня печальною, і земля недоглянутою, і 
небо непривабливим. Одна тільки волога, – речовина завжди 
досконала, приємна, проста, само по собі чиста – була достойна носити 
Бога. До того ж хіба не виявилось, що подальше влаштування світу 
дало Богові можливість багатообразно використовувати 
упорядковувальну дію води? Адже щоб повісити в середині небесну 
твердь, Він розділив води; і відокремив води, щоб утвердити земну 
сушу. Після того, як світ із стихійного стану був приведений в порядок 
і йому потрібно було дати мешканців, води першими отримали 
повеління породити живих істот. Волога першою породила живе, щоб 
при Хрещенні не здавалося дивовижним, що вода може оживляти. А 
хіба діло створення самої людини не було здійснено за сприянням 
води? Як матеріал для цього годиться земля, але тільки волога і 
змочена. Води були відокремлені раніше четвертого дня в призначене 
для них місце, а волога, що залишилася в землі, перетворила її на мул. 
Якби я і далі прослідкував все або багато чого, що міг би пригадати 
про значення цієї стихії, про її силу або благодатність, про те, скільки 
дарів, скільки користі, скільки допомоги вона приносить світу, то, 
боюся, могло б показатися, що я зібрав швидше похвалу воді, а ніж 
докази непереборної сили Хрещення. Але з тим більшою впевненістю 
я зміг би усунути всі сумніви щодо речовини, яку Бог уклав у всіх 
Своїх творіннях і ділах, а в Своїх таїнствах вчинив такою, що 
народжує, – бо вода, управляючи земним життям, приносить користь і 
в небесному. 

4-6. Вода як субстанція хрещення і її енергія 
4. Але досить було б зупинитися на тому, в чому виявляється 

сутність Хрещення, – перш за все на тому, що вже тоді наперед 
вказувало в дії Духу Божого образ Хрещення: Дух з самого початку 
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світу носився над водами, маючи намір затриматися тільки над водами 
охрещених. Але святе, звичайно, знаходилося над святим і останнє 
отримувало свою святість від першого. Бо всяка підлегла речовина 
неминуче переймає якості від того, яке знаходиться над ним, особливо 
тілесне у духовного, що легко проникає і оволодіває завдяки тонкості 
своєї субстанції. Таким чином, природа води, освячена святим, і сама 
отримала здатність освячувати.  

Нехай ніхто не запитує: невже і зараз ми хрестимося тими ж 
самими водами, які були при самому початку світу? Звичайно, не тими 
ж самими, але з того ж роду, оскільки рід єдиний, а видів багато. Те, 
що властиве роду, рясніє у виді. Тому немає ніякої різниці, чи хрестити 
в морі або в ставку, в річці або в джерелі, в озері або в басейні. І немає 
різниці між тими, кого Іоан хрестив в Йордані, а Петро в Тібрі. Невже 
той євнух, якого хрестив Филип по дорозі в першій, що попалася, воді 
[9], отримав більше або менше благодаті? Отже, будь-яка вода завдяки 
перевагам свого походження отримує таїнство освячення, як тільки 
закликається Бог. Бо відразу ж сходить з небес Дух і перебуває у водах, 
освячуючи їх Собою, і вони, освячені таким чином, вбирають силу 
освячення. Звичайно, тут є схожість із звичайною дією обмивання, 
тільки замість бруду ми покриті гріхами, які і змиваються водою. Але 
гріхи не можна побачити на плоті (адже ніхто не носить на шкірі ознак 
ідолопоклонства, похоті або обману), а відображаються в дусі, який і є 
винуватцем гріха. Адже дух панує, а плоть кориться. Проте і той і інша 
ділять провину між собою: дух через владу, а плоть – через служіння. 
Отже, коли завдяки втручанню ангела води набувають цілющої сили і 
дух омивається у водах тілесно, плоть же в них очищається духовно.  

5. Але для язичників, чуже розуміння всяких духовних сил, 
проте приписують своїм ідолам таку ж дію. І обманюють себе водами, 
що позбавлені сили. Адже в деяких містеріях, – наприклад, Ізіди або 
Митри [10], – посвячення також відбувається через обмивання. І навіть 
своїх богів вони виносять для обмивання. Крім того, вони повсюдно 
очищають селища, будинки, храми і цілі міста, обносячи навколо них 
воду і окроплюючи нею. І, принаймні, під час свята Аполлона і 
Елевсінських містерій вони здійснюють обмивання, вірячи, що роблять 
це для народження до нового життя і звільнення від покарання за своє 
віроломство. Так само і у древніх всякий, хто заплямував себе 
людиновбивством, шукав воду, що дає очищення. Отже, якщо тільки 
завдяки одній своїй природі вода (адже вона краще за все підходить 
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для очисного обмивання) привертає надією на очищення, то наскільки 
більше вірогідності, що води почнуть проводити цю дію завдяки 
могутності Бога, Який і є Творець всієї їх природи. Якщо деякі 
вважають, що вода зціляє при релігійних обрядах, то яка ж релігія 
(religio) могутніша за релігію Живого Бога? Визнавши Бога, ми тут 
розпізнаємо і підступи диявола, що змагається із ділами Бога, коли і 
сам він вправляється в хрещенні серед своїх. Але що тут загального? 
Нечистий "очищає", ворог "звільняє", засуджений "виправдовує"! 
Можна подумати, що він сам знищує результати своєї "праці", 
відмиваючи гріхи, які сам же і навіює.  

Все це наведено як доказ для тих, що відкидають віру, якщо 
вони найменше довіряють ділам Бога, а вірять наслідуванням Його 
суперника. А хіба і взагалі без жодного таїнства нечисті духи не 
прагнуть у води, наслідуючи відомому нам діянню Духу Божого на 
початку світу? Відомі різні мутні джерела, і потоки, які неможливо 
перейти, і басейни в банях, і канави біля будинків, або цистерни і 
колодязі, про які говорять, що вони затягують, – зрозуміло, силою 
злого духу. Адже бувають і утопленики, і "лімфатики", і "гідрофоби" 
[11], яких води або вбили, або нагородили безумством і боязню. Але 
для чого ми про це поширюємо? Щоб нікому не здалося неймовірним, 
що святий ангел Бога присутній у водах, змінюючи їх на благо людині, 
тоді як злий ангел примножує нечисте застосування тієї ж стихії на 
погибель людині. Якщо ангел, що входить у води, здається чимось 
дивним, то ось приклад, що має значення на майбутнє. Купальня 
Вифезди збурювалась, коли в неї входив, ангел. Це спостерігали ті, хто 
скаржився на своє здоров'я. Бо якщо хто-небудь встигав спуститися 
туди, то після обмивання переставав скаржитися [12]. Цей образ 
тілесного зцілення свідчить і про зцілення духовне, – відповідно до 
правила, згідно якого образ тілесного завжди передує духовному. 
Таким чином, з примноженням в людях Божої благодаті більш 
цілющими стають і води і ангел. Те, що раніше зцілювало хвороби 
тіла, нині лікує дух. Що приводило до дочасного спасіння, нині 
перетворює для вічного. Що звільняло раз на рік одного, нині щоденно 
спасає народи, знищуючи смерть змиванням гріхів. З усуненням 
провини усувається і покарання. Так, людина відновлюється для Бога 
по подобі (similitudo) тієї, яка раніше була створена по образу Божому 
[13]. Образ полягає в зовнішності (effigies), подоба – у вічності [14]. Бо 
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людина знову знаходить того Духа Божого, якого отримала на початку 
світу від Його подиху, але потім втратила через гріх. 

6. Не можна сказати, що у водах ми знаходимо Святого Духа, 
але, очистившись у воді завдяки ангелові, ми приготовлюємось для 
Святого Духа. І для цього існує прообраз. Адже так і Іоанн був 
Предтечею Господа, щоб приготувати путі Йому (Лк. 1,76). Так і ангел, 
посередник хрещення, змиваючи гріхи, прямими робить стезі (порів. 
Мтф. 3,3) для Духу Святого, що має зійти на нас. Це очищення 
пройняте вірою, скріпленною печаттю, в ім'я Отця і Сина і Святого 
Духа (порів. Мтф. 28,19). Адже якщо при трьох свідків підтвердилося 
кожне слово(порів. Мтф. 18,16), невже тим більше нам не буде 
достатньо (як залога нашої надії) такого ж числа Божественних Імен, – 
якщо при благословенні вони для нас і свідки віри, і поручителі 
спасіння? А якщо свідоцтво віри і обітниця спасіння утверджуються в 
присутності трьох, то необхідно приєднати ще і Церкву. Бо де 
перебувають всі Троє, тобто Отець і Син і Святий Дух, там і Церква, 
яка є тілом Трьох. 

7. Помазання після хрещення 
7 Потім, вийшовши з купелі, ми помазуємось благословенним 

помазанням за древнім повчанням, згідно якому зазвичай 
помазувалися в священство єлеєм з рогу, – з тих пір, як Аарон був 
помазаний Мойсеєм і почав іменуватися "Христом" від "хрісми", що 
означає "помазання" [15]. Воно дало найменування і Господу, 
перетворившись в духовне помазання, бо Бог Отець помазав його 
Духом. Як сказано в Діяннях: Бо справдi зiбрались у мiстi цьому на 
Святого Сина Твого Iсуса, помазаного Тобою (4,27). Так і в нас 
помазання відбувається тілесно, а результат отримуємо духовний, як і 
тілесна дія хрещення, бо ми занурюємося у воду, але результат – 
духовний, тому що ми звільняємося від гріхів. 

8. Покладання рук після хрещення 
8. Потім покладається рука, через благословення призиваючи і 

закликаючи Святого Духа. Дійсно, якщо людській винахідливості 
дозволено укладати подих у воду і, поклавши руки, одушевляти 
єднання духу і води в найчистішому звуці за допомогою іншого 
подиху [16], то невже Богові не дозволено святими руками 
встановлювати духовну висоту в своєму органі? [17] Але про 
покладання рук говориться також і в Старому Завіті, де Яків 
благословив своїх внуків від Йосифа – Єфрема і Манасію, поклавши їм 
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руки на голову і помінявши їх навхрест [18]. Складені хрестоподібно 
руки, будучи прообразом Христа, вже тоді провіщали майбутнє 
благословення в Христі [19]. І лише після всього цього Святійший Дух 
милостиво сходить від Отця на обмиті і благословенні тіла і перебуває 
на водах хрещення, немов згадуючи своє старовинне місцеперебування 
[20]. Так Він зійшов на Господа в образі голуба, щоб природа Святого 
Духу була явлена через живу істоту, якій властиві чистота і невинність, 
бо навіть тіло голуба позбавлене жовчі [21]. Через те Господь і 
говорить: будьте…лагідні, як голуби! (Мтф. 10,16). І для цього був свій 
прообраз. Адже так само після вод потопу, яким було вичищено 
стародавнє нечестя, після, можна сказати, хрещення світу, голуб-
вісник, що випущений з ковчегу і повернувся з оливковою гілкою (що 
навіть у язичників служить знаком миру), сповістив землям про 
припинення небесного гніву [22]. Таким же чином відбувається і 
духовна дія на землю, тобто на нашу плоть, що виходить з купелі після 
очищення від попередніх гріхів: підлітає голуб Святого Духу, 
приносячи мир від Бога. Він випущений з небес, де перебуває Церква, 
прообразом якої є ковчег. Але світ грішить знов, і тут не можна 
порівнювати хрещення з потопом. Тому світ і прирікається вогню, як, 
втім, і людина, яка після хрещення відновлює гріховність. І це також 
має бути сприйнято як застереження. 

9. Знамення і прообрази хрещення 
9. Отже, яке заступництво природи, скільки дарів благодаті, 

скільки торжествених обрядів, образів, словес і молінь визначили 
релігійне призначення води? Перш за все, коли народ [Ізраїлю], 
звільнений і виведений з Єгипту, уникнув переслідування єгипетського 
царя, перейшовши через воду, самого царя зі всіма його військами 
погубила вода [23]. Який ще образ може бути яскравіше в таїнстві 
хрещення? Завдяки воді язичники звільняються від світу і покидають 
колишнього свого владику, диявола, втопленого у воді. Далі, вода 
очищається від гіркоти і стає приємною для пиття за допомогою жезла 
Мойсея [24]. Цим жезлом був Христос, що лікує Собою отруйні і гіркі 
потоки і перетворює їх на цілющі води хрещення. Це та сама вода, яка 
з'явилася народу з "грядущого каменя" [25]. Адже якщо камiнь же був 
Христос (1 Корф. 10,4), то, без сумніву, ми бачимо, що водою в Христі 
благословляється хрещення. Наскільки благодатна вода у Бога і Його 
Христа для утвердження хрещення! Христос ніколи не являється без 
води, та і сам Він хрестився водою [26]. Перші свідоцтва Своєї влади Він, 
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будучи покликаним на весілля, проводить за допомогою води. Під час 
бесід Він запрошує спраглих до Своєї вічної води. Повчаючи про любов 
(agape), Він схвалює серед справ любові (dilectio) подання чаші з водою 
для жебрака. Біля криниці Він відновлює сили, ходить і охоче здійснює 
подорожі по воді, прислуговує водою учням. Свідчити про хрещення Він 
продовжує аж до Своїх страстей. Коли Він був відданий на розп'яття, 
з'являється вода. Всі знають про руки Пилата. Коли Йому наносять рану, 
то з Його боку витікає вода; свідок тому – спис воїна [27]. 

10. Енергія хрещення Іоанна 
10. Ми сказали, наскільки було дозволено нашій посередності, 

про основне, що складає священну сутність (геligio) Хрещення. Зараз 
же я торкнуся, – теж наскільки зможу, – деяких спеціальних питань. 
Хрещення, сповіщене Іоанном, вже тоді викликало запитання, 
запропоноване самим Господом фарисеям: небесне це було хрещення 
або тільки земне? [28] На це вони не змогли відповісти твердо, бо не 
розуміли, тому що не вірили. Ми ж, – наскільки б малою не була наша 
віра, а значить, і розуміння (intellectus), – все ж таки здатні визначити, 
що це хрещення було Божественним, хоча і не по дієвості, а за 
ввіренням. Бо вважаємо, що Іоанн був посланий Господом для 
виконання цього обов'язку, – втім, людського по своїй сутності. Він не 
здійснював нічого небесного, але служив небесному [29], тобто 
проповідував покаяння, що цілком під силу людині. А книжники і 
фарисеї, що не захотіли повірити, і не потребували покаяння. Отже 
якщо покаяння є властивістю людською, то і хрещення Іоанове 
повинне було володіти тією ж властивістю. Якби воно було небесним, 
то дарувало б Святого Духа і відпущення гріхів. Але ніхто не відпускає 
гріхів і не дарує Дух, окрім одного Бога. Навіть Сам Господь говорив, 
що Дух зійде не раніш, ніж Він Сам зійде до Отця. А те, чого ще не 
звершив Господь, звичайно, не під силу служителеві. Крім того, ми і в 
Діяннях Апостолів знаходимо, що ті, хто прийняли хрещення від Іоана 
не сповнилися Духу Святого, про Якого і чутки не чули [30]. Отже, не 
було небесним те, що не являло небесного. Бо небесне в Іоанові – дух 
пророцтва, – після перенесення всього Духу в Господа, настільки 
ослаб, що Іоан до Того, про Якого пророкував, прихід Якого звіщав, 
посилав запитати, чи не Він Той Самий? [31] Значить, це було 
хрещення покаяння (Дії. 19,4), здійснене як би в цілях приготування до 
прийдешнього відпущення гріхів і освяченню в Христі. Якщо він 
проповідував хрещення покаяння на відпущення гріхів (порів. Лк. 3,3), 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 231 - 

 

воно було провіщенням майбутнього відпущення. Адже якщо передує 
покаяння, то відпущення слідує за ним. Це і означає: приготуйте путь 
(Мтф. 3,3). А хто приготовує, той здійснює не сам, але піклується для 
іншого. Іоанн сам говорить, що не його діла небесні, але Христа: хто 
від землі – земний є і по-земному говорить. Хто з неба йде, Той над 
усіма є (Ін. 3,31). І ще говорить, що він хрестить тільки в покаяння, але 
скоро прийде Той, Хто хреститиме Духом і вогнем (порів. Лк. 3,16), 
саме тому, що істинна і тверда віра хреститься водою на спасіння, а 
уявна і нетверда хреститься вогнем в осудження. 

11. Чи хрестив Христос 
11. Але, говорять, прийшов Господь і не звершував хрещення. 

Бо читаємо: хоч Ісус Сам не хрестив, а ученики Його (порв. Ін. 4,2), – 
неначе Іоан і справді передбачав, що Він, Христос, буде хрестити 
Своїми руками. Не потрібно, звичайно, розуміти буквально те, що 
сказане просто по загальному звичаю, як кажуть, наприклад: 
"Імператор видав указ" або "префект висік палицями". Невже сам 
видав або сам висік? Завжди говорять, що зробив такий-то, хоча 
маються на увазі виконавців. "Сам вас хреститиме" слід розуміти не 
прямо, а так, що ми будемо хрещені через Нього або в Нього. Але 
нехай нікого не тривожить, що Він хрестив не власноручно. У що Він 
хрестив би? У покаяння? Але навіщо у такому разі Йому Предтеча? На 
відпущення гріхів, яке Він здійснював словом? У Самого Себе, Якого 
утаїв приниженням? В Святого Духа, Який ще не зійшов до Отця? У 
Церкву, яку ще не створили апостоли? Отже, хрещення здійснювали 
Його учні як помічники, як Іоан Предтеча, тим же хрещенням Іоана. І 
не може бути іншої думки, бо не існує іншого хрещення, чим після 
Христа. Воно, звичайно, не могло бути дане ученикам, оскільки 
Господь не досяг ще тоді вершин Своєї слави, і не додав ще дієвості 
хрещенню страстями і воскресінням. Бо ні наша смерть не могла бути 
знищена нічим, окрім страждання Господа, ні життя відновлене без 
Його Воскресіння [32]. 

12. Чи хрещені апостоли 
12. Але оскільки визначено, що нікому не можна досягти 

спасіння без хрещення (найбільшою мірою це виявляється з слів 
Господа, який говорить: Якщо хто не народиться з води, не матиме 
життя (порів. Ін. 3,5), – то з'являються дріб'язкові, взагалі легковажні 
міркування. Дехто запитує: яким чином, згідно цього визначення, 
спасіння буде досягнуто апостолами, серед яких ми не знаходимо 
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хрещених в Господа, окрім Павла. Насправді, оскільки Павло єдиний з 
них зодягнувся хрещенням Христовим, то (щоб визначення зберегло 
силу) інших, позбавлених води Христової, потрібно вважати за 
призначених до погибелі, або, – якщо навіть не хрещеним посилається 
спасіння, – визначення втрачає силу. Бог свідок, я чув подібні мір-
кування, і нехай ніхто не думає, що я ганебно вигадую, корячись своєму 
перу, сумнівні для інших речі. Ось і зараз, наскільки зможу, я відповім 
тим, хто заперечує хрещення апостолів. Дійсно, якщо вони прийняли 
людське хрещення Іоана і забажали Господнього, то Сам Господь 
визначив хрещення як єдине, кажучи Петру, який побажав хреститися: 
Хто одного разу вмитий, тому не потрібно знов (ср. Ін. 13,6, 9 – 10) [33]. 
Цього, звичайно, Він не сказав би нехрещеному. І це очевидно свідчить 
проти тих, хто навіть хрещення Іоана віднімає у апостолів, щоб 
спростувати таїнство води. Чи ймовірно, щоб шлях Господа, тобто 
хрещення Іоана, не був приготовлений для тих, які були призначені 
відкрити шляхи Господні через весь світ? Сам Господь, що не потре-
бував ніякого покаяння, був хрещений. Невже грішники могли обійтися 
без хрещення? Правда, інші не були хрещені; але це були не супутники 
Христа, а супротивники віри, книжники і фарисеї. Звідси і стає 
зрозумілим, що якщо супротивники Господа відмовлялися хреститися, 
то ті, що послідували за ним хрестилися і не залишилися в однодумності 
зі своїми супротивниками, особливо коли Господь, якого вони 
супроводжували, звеличив Іоанна Своїм свідоцтвом, кажучи: не було 
серед народжених жінками більшого за Іоана Хрестителя (Мтф. 11,11).  

Інші ж дуже наполегливо запевняють, що апостоли прийняли 
подібність до хрещення тоді, коли їх, що сховалися в човні, заливали 
хвилі. Та і сам Петро глибоко занурився, переходячи море [34]. Я ж 
думаю, що одне діло бути окропленим або захопленим 
неприборканістю моря, а зовсім інше – хреститися згідно правилам 
релігійного вчення (disciplinareligionis). Втім, цей човен був образ 
Церкви. "У морі" означає "в світі", "хвилі" – безперестанні 
переслідування і спокуси. Господь, завдяки довготерпінню, як би 
дрімає, поки, нарешті, пробужденний молитвами святих, Він не 
вгамовує крайні негоди віку цього і не поверне у Свій спокій. Але 
нехай апостоли були хрещені яким-небудь чином або залишилися 
нехрещеними. У будь-якому випадку слова Господа про єдине 
хрещення (що стосується Петра) відноситься виключно до нас. Судити 
ж про спасіння апостолів було б досить самовпевнено, тому що для 
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них заміною хрещення може бути перевага першого обрання і потім 
нерозлучної близькості. Адже вони, як я вважаю, слідували за Тим, 
Хто обіцяв спасіння всякому віруючому. Віра твоя, – говорив Він, – 
спасла тебе (Мтф. 9,22) і відпускаються тобі гріхи (Мк. 10,52), – саме, 
віруючому, а не хрещеному. Якби цієї віри не було у апостолів, то я не 
знаю, по чиїй вірі, один, пробуджений словом Господа, покинув місце 
збору митників, інший залишив батька, корабель і ремесло, яким 
підтримував існування, третій знехтував похованням батька і високу 
вказівку Господа – Хто любить батька чи матір більше, ніж Мене, 
недостойний Мене (порів. Мтф. 10,37), – виконав раніше, ніж почув. 

13. Коли набув чинності закон про обов'язковість хрещення 
13. І тут ці нечестивці підбурюють до запитань, а саме: 

"Хрещення, – говорять вони, – не потрібно тим, кому достатньо віри. 
Адже і Аврам був угодний Богові ніяк не таїнством води, але вірою" 
[35]. [Вірно]. Але більш  пізніше у немає силу наказів, а подальше 
переважає над попереднім. Звичайно, спасіння через чисту віру існувало 
раніш Страстей і Воскресіння Господа. Але як тільки віра зросла, 
вдавшись до Його Різдва, Страстей і Воскресіння, то і таїнство отримало 
розширення – печать Хрещення, свого роду одяг віри, яка до того була 
нагою, а зараз вже не може існувати без виконання закону. Бо був даний 
і закон Хрещення і була вказана його форма . Ідіть, – говорить Христос, 
– і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа 
(Мтф. 28,19). З цим законом узгоджується наступне визначення: 
істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться водою і Духом, не 
може увійти в Царство Небесне (Ін. 3,5); воно пов'язує віру з 
необхідністю Хрещення. Таким чином, з тих пір всі віруючі почали 
хреститися. Тоді і Павло, як тільки увірував, був хрещений. Саме це і 
вказав йому Господь при покаранні засліпленням: Встань i йди до 
Дамаску; i сказано буде тобi, що тобi треба робити (порів. Дії. 9,6), – 
тобто хреститися. Тільки цього одного йому не вистачало. Всьому 
іншому він вже навчився і вірив, що Назарянин є Господь, Син Божий. 

14. Чи хрестив ап. Павло 
14. Але вони знову за своє, тепер уже про самого апостола, що, 

мовляв, він сказав: Адже Христос послав мене не хрестити (1 Корф. 1,17), 
– неначе таким доказом скасовується хрещення! Чому ж він охрестив Гая, 
Криспа і дім Стефана? Втім, хоча Христос і послав його не хрестити, але 
іншим апостолам він наказав хрестити. Проте і перше написане в 
посланні до Коринфянам відповідає обставинам того часу. Бо серед них 
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розповсюджувалися розколи і розбіжності, і одні вважали себе за 
прихильників Павла, інші – Аполлоса. Тому миротворець-апостол, щоб 
не здавалося, що [дари благодаті] він приписує собі, говорить, що він 
посланий не хрестити, а проповідувати. І спочатку була проповідь. Я ж 
вважаю, що дозволено і хрестити тому, кому дозволено проповідувати. 

15. Хрещення єдине і одноразове 
15. Не знаю, чи появляються ще які-небудь сумніви щодо 

хрещення. Мабуть, я розгляну опущене мною вище, щоб не 
показалося, що я відхожу від думок, що напрошуються. Хрещення для 
нас взагалі одно-єдине – це зрозуміло як з Євангелія Господа, так і з 
послань апостола: Бо, – говорить він, – один Господь, одне хрещення, і 
одна Церква на небесах (порів. Ефес. 4,5). Але нехай би хто-небудь як 
слід розібрав, яких правил потрібно дотримуватися щодо єретиків. 
Адже сказано вище [про єдине хрещення] сказане для нас. У єретиків 
же немає нічого спільного з нашим вченням. Вони нам чужі; про це 
достатньо свідчить те, що вони позбавлені спілкування. Я не 
зобов'язаний відносити до них те ж, що вказано мені. Бо у нас і у них 
не один і той же Бог, і не один Христос, тобто не той же самий. І не 
одне хрещення, – тому що не те ж саме. Якщо воно у них не по 
встановленому обряду, то його все одно що немає. А те, чого немає, не 
рахується. Значить, вони не можуть приймати хрещення, тому що не 
мають його. Але про це набагато повніше ми вже сказали на грецькій 
мові. Отже, ми входимо одного разу в купіль, одного разу омиваються 
гріхи, бо не слід їх повторювати. Втім, Ізраїль Юдейський омивається 
щоденно, бо щодня оскверняється. Щоб і серед нас не відбувалося те 
ж, визначено одноразове хрещення. Блаженна вода, що омила одного 
разу; вона не служить предметом забави для грішників і, не будучи 
заражена нечистотою, не осквернює знову тих, яких омила. 

16. Хрещення кров'ю 
16. Втім, для нас існує ще і друге хрещення, також одне-єдине, а 

саме хрещення кров’ю, про яке Господь, коли вже був хрещений, 
говорить: Я повинен прийняти хрещення (Лук. 12,50). Бо Він прийшов, 
як написав Іоан, водою і кров'ю (1 Іоан. 5,6), – щоб водою хреститися, 
а кров'ю бути прославленим. І потім зробив нас покликаними завдяки 
воді, а завдяки крові – обраними. Ці два хрещення Він зрошує з рани 
пронизаного боку, оскільки ті, що вірували в Його кров омилися 
водою, а ті, що омилися водою пили Його кров. Це і є хрещення, яке 
замінює навіть не прийняту купіль і повертає втрачену. 
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17. Право хрещення 
17. Щоб закінчити обговорення предмету, залишається ще 

згадати про правила здійснення і прийняття Хрещення. Право 
здійснення належить первосвященикові, тобто єпископові. Потім йдуть 
пресвітери і диякони, – проте, не без волі єпископа, щоб зберігалася 
повага до Церкви, при дотриманні якого зберігається і мир. Втім, це 
право дане також мирянам. Бо що однаково приймається, те однаково 
може бути і дано. Якщо немає єпископів або хоч би пресвітерів і 
дияконів, кличуть учнів. Слово Господа не повинно бути приховане ні 
від кого. Тому і Хрещення, таке ж надбання Боже, можуть здійснювати 
всі. Але у мирян скромності і безпристрастності повинно бути на 
багато більше (бо правом хрестити володіють переважно ті, що стоять 
вище), щоб вони не присвоювали собі священні обов'язки єпископа. 
Ревність до єпископського служіння є матір’ю розколів. Все дозволено, 
– сказав святий апостол, – але не все на користь (1 Корф. 6,12). Отже, 
достатньо, щоб ти користувався правом хрещення при необхідності, 
якщо до цього спонукають обставини місця, часу або осіб. Бо 
наполеглива рішучість того, що поспішає на допомогу допустима тоді, 
коли обставини особливо небезпечні і болісні. Інакше рятуючий стане 
винним в загибелі людини, якщо запізниться запропонувати те, що міг 
би вільно зробити. Але зухвалість жінки, що присвоїла собі право 
навчати, в усякому випадку не сміє наважуватися на право хрестити, 
якщо тільки не з'явиться новий звір, подібний до першого[36], – щоб як 
один скасував хрещення, так інший своєю владою став його 
здійснювати. А якщо деякі, грунтуючись на творі, помилково 
приписаному Павлу, приводять приклад Фекли в доказ того, що жінки 
можуть навчати і хрестити, то нехай знають, що пресвітер з Азії, який 
склав це писання [37], немов намірившись збільшити авторитет Павла 
своєю працею, будучи викритим, признався, що зробив це з любові до 
Павла, і був позбавлений місця. Але чи може виявитися вірогідним, 
щоб той, хто ясно не дозволив жінці навчатися, дав їй владу навчати і 
хрестити? Нехай мовчать, – сказав він, – спитають про те вдома у своїх 
чоловiкiв (порів. 1 Корф. 14,34 – 35). 

18. Вік хрещення 
18. Втім ті, чиїм обов'язком є Хрещення, знають, що його не 

слід здійснювати необдумано. Що кожному, хто просить у тебе, дай  
(Лук. 6,30) – відносяться спеціально до милостині. Швидше слід 
прийняти до уваги наступне: Не давайте святого псам і не кидайте 
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перлів ваших перед свиньми (Мтф. 7,6) і: Рук нi на кого не покладай 
поспiшно i не ставай учасником чужих грiхiв (1 Тим. 5,22). Якщо 
Филип так поспішно хрестив євнуха, то пригадаємо, що тут явлено 
неприховане схвалення Господа. Дух сказав Филипу прямувати саме 
цим шляхом [38]. Та й сам євнух, що його зустрів не був людиною 
далекою, який ні з того, ні з цього забажав хреститися, але, занурений 
в Священне Писання, прямував на молитву в храм. Йому належало 
бути знайденим [для Бога]; а крім того Бог послав йому апостола, 
якому знову ж таки Дух наказав наблизитися до колісниці євнуха. 
Писання вчасно підтримує його віру, він приймає підбадьорення 
[Филипа], Господь являється, віра не зволікає, вода не примушує себе 
чекати, апостол, зробивши свою роботу, зникає [39]. – "Але і Павло 
насправді був хрещений швидко". – [Вірно]. Бо Симон, господар 
будинку, в якому він гостив, швидко зрозумів, що Павлу визначено 
бути вибраним сосудом[40]. Божественна увага подає свої знамення, а 
всяке "прохання" [про хрещення] може обманювати і бути обманеним. 
Тому, враховуючи особливості, характер і навіть вік кожної особи 
(persona), корисно зачекати з хрещенням, особливо маленьких дітей. 
Навіщо ж, якщо в цьому немає такої вже необхідності, піддавати 
небезпеці хресних батьків, які і самі можуть не виконати своїх 
обіцянок, будучи смертними, або можуть бути обманені проявом 
поганих схильностей своїх восприємників? Тим часом Господь сказав: 
не забороняйте їм приходити до Мене (Мтф. 19,14). Значить, нехай 
приходять, коли подорослішають. Нехай приходять, коли навчаються, 
коли будуть навчені, куди йти. Нехай стануть християнами, коли 
змогли пізнати Христа. Навіщо поспішати безневинному віку за 
відпущенням гріхів? У мирських ділах поступають обережніше. Як же 
довіряти небесні справи тому, кому не довірені ще земні? Нехай вони 
навчаться просити спасіння, щоб було явно видно, що Ти дав тому, що 
просить [41]. Не менше причин відкласти хрещення і для безшлюбних, 
що піддаються ще спокусам: і для дорослих дівчат і для вдів, що 
втратили чоловіків, поки вони або не одружаться, або не зміцняться в 
стриманості. Якби усвідомили всю важливість хрещення, то швидше 
побоювалися б поспішності, чим зволікання: непорочна віра не 
тривожиться за своє спасіння. 

19. День хрещення 
19. Найбільш підходящим днем для Хрещення є свято Пасхи, 

коли і Страсті Господні, в ім'я яких ми хрестимось, вже здійснилися. І 
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без перебільшення можна розтлумачити як знамення, коли Господь, 
маючи намір звершити останню Пасху для приготування до неї послав 
учнів, сказавши: зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води 
(Мрк. 14,13), показавши тим самим потрібне для святкування Пасхи 
місце. Потім, прийнятним часом для того, що влаштування Хрещення є 
П'ятидесятниця [42], коли і Воскресіння Господа було явлене для 
учеників, і була сповіщена благодать Святого Духу, і закладена надія 
на пришестя Господа. Бо тоді, після Його вознесіння на небеса ангели 
сказали апостолам,що Він прийде так само, як ви бачили Його, коли 
Він сходив на небо (Дії. 1,11), неодмінно в П'ятидесятницю. Але і 
Єремія, кажучи: І зберу їх з усіх кінців землі в святковий день (31,8), – 
має на увазі день Великодня і П'ятидесятниці, які одні і є власне 
святкові дні. Втім, кожний день є день Господній; всякий година, 
всякий час зручний для Хрещення: якщо відносно урочистості і є 
відмінність, то для благодаті це не має значення. 

20. Обряд хрещення 
20. Тим, хто збирається хреститися, потрібно до цього 

приготуватися частими молитвами, постом, колінопреклоніннями, 
бдінням і сповіданням всіх своїх попередніх гріхів, щоб виразити тим 
самим суть Іоанового хрещення. Сказано: Хрестилися, сповідаючи 
гріхи свої (Матф. 3,6). Нам потрібно радіти, якщо ми нині відкрито 
признаємося в своїх несправедливих і ганебних ділах. Адже, смиряючи 
плоть і дух, ми одночасно платимо за попередні спокуси і зводимо 
укріплення проти прийдешніх. Сказано: Не спіть і моліться, щоб не 
впасти в спокусу (26,41). А вони були спокушені  тому, я думаю, що 
вдалися до сну і залишили Господа взятого під варту . І навіть той, хто 
з Ним залишився і оголив меч, також тричі відрікся [43]. Втім, цьому 
передувало слова, що ніхто не здобуде Царства Небесного без спокуси 
[44]. Самого Господа, коли Він після Хрещення постив сорок днів, в 
той час спіткали спокуси. "Отже, і нам, – скаже хто-небудь, – потрібно 
після Хрещення більше постити". А що ж цьому заважає, окрім 
необхідності радіти і дякувати за спасіння? Але Господь, наскільки я 
можу судити, таємниче обернув на Ізраїль його власні докори. Бо 
народ, що перейшов море і був приведений в пустелю, протягом 
сорока років годувався там Божественною їжею, але проте більше 
думав про шлунок і обжерливість, чим про Бога [45]. А Господь, 
віддалившись після Хрещення в пустелю і провівши там сорок днів в 
пості, показав після цього, що не хлібом Божою живе людина, але 
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словом Божим, і що спокуси, пов'язані з пересиченістю і непомірністю 
шлунку, усуваються стриманістю [46]. Отже, благословенні ви, кого 
чекає благодать Божа, коли виходите з цієї найсвятішої купелі нового 
народження і вперше молитовно простягаєте руки разом з братами по 
Матері [Церкви]; просите у Отця, просите у Господа, щоб і вам були 
дані скарби благодаті, уділені дари. Шукайте, – говорить Він, – і 
дасться вам  (Мтф. 7,7). Бо ви шукали і знайшли. Ви стукали, і 
відкрилося вам (порів. 8). Благаю тільки, щоб, коли ви просите, згадали 
ви і грішного Тертуліана. 
 

ПРИМІТКИ: 
1) Наша вода – тобто вода хрещення, будь-яка вода, що 

застосовувалася при здійсненні таїнства. Порів. нижче, гл. 4-5. 
2) Каїнова єресь (каїніти) – секта гностиків середини II століття, 

що відокремилася від офітів або (за версією Іринея) від школи 
Валентина. По свідченню Іринея (Проти єресей 1 31, 2-3), її 
прихильники поклонялися каїнові, наділеному, на їх думку, 
надприродною і до того ж злою силою; вони заперечували хрещення. 
Див. також Псевдо-тертулліан. Проти єресі 7; Hilgenfeld, 251; 552. 
Тертулліан зближує їх з ніколаїтами (див. Преськр. 33 і прим. до цього 
місця). 

3) Уявлення про пустелю як житло демонічних сил властиво як 
Ст.Зв. (напр., Лев. 16,8-10), так і Нв.3в. (Мтф. 4, 1-11:Лк. 4,1-13). Тому 
Тертулліан навмисно не бере до уваги цілком природнє для змій 
(болотних і водяних) водне середовище. Аспід (aspiV) – у греків і 
римлян назва отруйних змій; у Ст.Зв. має, мабуть, символічне значення 
(Бут. 49,17). Василіск (грец. "цар") – міфічний змій, що вбивав не 
тільки отрутою, але і поглядом, від дихання якого сохнула трава і 
тріскались скелі (див. Пліній Ст. VIII 78; XXIX 66). На голові василіск 
мав гребінь на зразок царської діадеми. Смертельним для нього був 
крик або погляд півня або його власний погляд, відбитий дзеркалом. 

4) Від "сухий" і "зміїний" (символів ворога роду людського) 
символи "риби" і "води" переводять в сферу божественного. Хрещення 
як занурення у воду (одна з найважливіших першооснов) і вихід з 
нього до нового життя, до первинної чистоти тісно пов'язані з образом 
Месії. Для ранніх християн зображення риби служило символом Ісуса 
Христа, оскільки грецьке "риба" (icJuV) складається з перших букв 
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п'яти слів: IhsouVCristoVQeouUioVSwthV ("Ісус Христос, Син Божий, 
Спаситель"). 

5) Жінка не мала права проповідувати і здійснювати 
Богослужіння. Порів. нижче, гл. 17.  

6) А саме: "В Ім'я Отця і Сина і Святого Духу".  
7) PL приєднується до Рат. і виправляє "Дух Господній" 

(SpiritusDomini – читання R. – W., яке ми зберігаємо) на "Дух Божий" 
(SpiritusDei) згідно Септуагінті. Проте, сліду, врахувати спеціальне 
міркування Тертулліана (Герм. 3 сл.) про це місце "Буття", де він 
доводить, що Бог став Господом в результаті акту творіння людини.  

8) Порів. Герм. 32, де Тертулліан стверджує, що води були б не в 
змозі витримати Дух Божий.  

9) Див. Дії. 8,36.  
10) Ізіда – єгипетська богиня родючості, води і вітру; її культ був 

широко поширений в епоху еллінізму. Митра – древньоіранске 
сонячне божество, покровитель вірності і угод. Культ Митри мав деяку 
схожість з християнським (див. також Преськр. 40 і прим. до цього 
місця).  

11) Лімфатики (lymphatici) – від латин. lympha ("вода", "волога", 
в наслідування грец. "німфа") – ті що натхненні водяними німфами, 
одержимі, божевільні. Гідрофоби (від греч. udrojoboi) – страждаючі 
боязню води.  

12) Див. Ін. 5,2 .  
13) Див. Бут. 1,26.  
 14) Створення Адама по образу Божому має на увазі схожість 

зовнішності в результаті відображення небесного в земному. 
Створення по подобі має на увазі відому якісну схожість: можливість 
за допомогою благодаті знайти вічне життя і моральну досконалість. 

15) Помазання (греч. crisma) – старозавітний ритуал, що 
символізував дарування "помазанику" вищих дарів при поставлені в 
достоїнство первосвященика, царя або пророка. Пророка Самуїл 
помазав на царство Саула і Давида (див. 1 Цар. 16, 1-13). Пророк Ілля 
помазав свого наступника Єлисея (3 Цар. 19,16). В особі Ісуса Христа 
були сполучені всі три високі служіння, тому Його і називали таким, 
що "Помазав" – по-грец. "Христом", а по-древньоєвр. "Месією".  

16) Ймовірно, мається на увазі так званий гідравліс (водяний 
орган), що видає звуки різної висоти, коли під тиском води повітряний 
потік проходив через труби різної довжини. Винахідником 
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інструменту називали Ктесибія, механіка з Олександрії (III ст. д.Х.) 
(Пліній Ст. VII 125; Вітрувій.Про архітектуру IX 9,41). Тертулліан 
помилково вважав його за винахідника Архимеда (Душ. 14). 

17) Тобто в людині.  
18) Див. Бут. 28,14.  
19) Спочатку цей жест вважався за символ Христа (складені 

таким чином руки нагадують початкову букву грецького слова 
"Христос"). Після ухвалення християнства народами, у яких початкова 
буква імені Христа мала іншу форму, цей жест почав пов'язуватися з 
"другим хрещенням", розп'яттям Христа. 

20) вказівка на творіння світу (див. вище, гл. 3).  
21) Арістотель називає голуба "войовничою істотою" і не 

сумнівається в наявності у нього жовчі (Історія тварин IX 7, 613 а 8; II 
15, 506 b 21). Проте голуб завжди вважався за істоту покірливим і 
безневинним завдяки передбачуваній відсутності жовчі (насправді у 
голуба відсутня не жовч, а жовчний міхур). Схожу біблійну традицію 
відстоювали отці церкви.  

22) Див. Бут. 8,11. 
23) Див. Вих. 14,3-29.  
24) Див. Вих. 15,25. 
25) Див. Числ. 20,11. 
26) Див. Мтф. 3,16. 
27) Див. Ін. 2,7; 7; 7,37; Мтф. 10,42; Ін. 4,6; 6,19; 13,14; Мтф. 

27,24; Ін. 19,34. 
28) Див. Мтф. 21,25.  
29) Див. Мтф. 11,10 
30) Див. Дії. 19, 1-7.  
31) Див. Мтф. 11,3. 
32) Див. Рим. 6,4-5. 
33) Такої точної фрази в Писанні немає. Можливо, вона з'явилася 

у Тертулліана як аберація в результаті відтворення тексту по пам'яті.  
34) Див. Мтф, 8,24; 14,29-30.  
35) Див. Бут. 15,6-7. 
36) Про кого йде мова, невідомо. 
37) Мається на увазі апокрифічний твір "Діяння Павла і Фекли". 

Євсевій був переконаний в його недостоаірності (Церковна історія III 
3,5). Фекла, як випливає з тексту "Діянь...", – учениця і послідовниця 
ап. Павла.  
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38) Див. Дії. 8,26. 
39) Див. Дії. 8,29-39. 
40) Див. Дії. 9,15. Помилка Тертулліана: ап. Павло гостив в 

Дамаску в будинку Юди (9.11), а в Іоппії (Яффі) у Симона-шкіряника 
гостив ап. Петро (9,43). 

41) Див. Лк. 6,30. 
42) П'ятидесятниця – юдейське свято, що святкувалося на 

п'ятдесятий день після Пасхи в пам'ять дарування Мойсеєві Тори на 
горі Синай через сім тижнів після виходу євреїв з Єгипту. 
Християнське свято веде своє походження від юдейського, але має 
інше значення. Він наголошує на п'ятдесятий день після Пасхи тому, 
що цього дня на апостолів зійшов Св. Дух, і вони заговорили на різних 
мовах (див. Дії. 2,4-12). Оскільки в Св. Дусі, що зійшов на апостолів 
були присутні Бог–Отець і Бог–Син, свято носить більш поширинішу 
назву "Трійця". 

43) Апостол Петро – див. Ін. 18,10. 
44) Див. Мтф. 26,31; Лк. 8,13 сл.: 2 Корф. 13,5. 
45) Див. Числ. 11,4. 
46) Див. Мтф. 4,1-4. 
 

 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
(продовження) 

(Переклад українською мовою дияк. Михаїл Кіф’як, к.б.н., викладач РДС 
за виданням: Шмеман О., прот. Литургия и жизнь: христианское 

образование через литургический опыт. – М.: Паломник, 2009. – С. 72-91) 
 

Сповідання віри і любові 
Оскільки жертва Церкви – жертва любові, шлях анафори 

закінчений і «запечатаний» цілуванням Миру: «полюбімо один одного, 
щоб однодумно сповідувати: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю 
Єдиносущну і Нероздільну». В древності поцілунок Миру передавався 
від предстоятеля кожному члену зібрання, котрий передавав його 
наступному. Тепер тільки священики, коли вони служать, цілуються з 
привітанням: «Христос посеред нас, і є, і буде!» 
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Виразивши наше єднання в любові, ми проголошуємо наше 
єднання у вірі у Символі Вири. Єднання Церкви – не часткове, 
органічне, людське єднання (національне, соціальне, емоціональне і т. 
д.). Це єднання Істини, що явлене з висоти, повної, абсолютної Істини. 
Той, хто її не визнає, не належить до Церкви, тому що він віддав 
перевагу чомусь іншому, а ніж істині. Він осліпив себе і залишається 
рабом «старого життя» з її помилками, мороком і гріхами. Символ 
Віри – сповідання цієї істини і її критерій. 

Подяка 
Тепер рух, котрий почався з початкового «Благословенне 

Царство», привело нас до найвищої точки, до самої Євхаристії, в котрій 
земне буде сприйнято Божественним, преображено в Божественне і 
повернене нам для нашого причастя до Божественного, для участі в 
Царстві Божому. «Станьмо побожно, станьмо зі страхом…» 

Спочатку звершується діалог між священиком і народом: 
«Благодать Господа Нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і 
причастя Святого Духа нехай буде зі всіма вами. – І з Духом Твоїм». 
Увесь шлях спасіння є благодать Христова, котра з’єднує нас з 
любов’ю Отця, це любов Отця, що виливає на нас Духа Святого – нову, 
багату, вічне життя.  

«До неба піднесімо серця. – Піднесли до Господа». Ми 
безперервно слідували вверх по шляху Вознесіння. І тепер ми тут: поза 
часом, поза світом, у славі нового «еону» в недосяжній присутності 
Бога. Ми можемо звершити тепер тільки одне, єдину і останню дію: 
«Подякуємо Господу – Євхарістісомен!» 

Коли людина стоїть перед Богом, коли вона прийнята Ним, коли 
її гріхи прощені і до неї повернулась її початкова краса, Євхаристія – 
вдячність, поклоніння, молитва – воістину граничне і повне вираження 
всієї її сутності. Людина була створена для Євхаристії – для чистої 
любові до Бога, заради Бога, для визнання Бога як змісту всього її 
життя, як Мету його прагнень, як Відповідь на всі питання, Зміст всіх її 
бажань, Об’єкт всього знання, Виконання його сили і його спраги 
любові. Євхаристія – явище небесне, образ Божий в нас. Але в гріху 
людина втратила цю чисту Євхаристію. Вона направила своє життя, 
свої турботи до іншого, вона стала нездатною до Євхаристії, тобто 
вдячності, бо такий стан людини в раю. 

Але Євхаристія була встановлена Христом. Все Його життя 
було євхаристичним, котре складалося із любові і поклоніння, і було 
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повністю посвячено Богові. Він приніс Себе Отцю – повну, досконалу і 
чисту Євхаристію, єдину, що була достойною Бога. Немає іншої 
Євхаристії, крім Христової, і немає іншої Євхаристії, ніж Христос. 
Вона дана нам, ми з’єднані з нею, вона стала нашою Євхаристією, тому 
що ми Його Тіло, ми «від Його костей і плоті». Він сприйняв наше 
людське єство і приніс Свою Євхаристію за всіх і для всіх, роблячи нас 
– грішних і недостойних – її причасниками. 

Тому коли вся Церква відповідає: «Достойно і праведно є…», 
коли священик починає велику Євхаристичну молитву словами 
всезагальної і всеоб’ємної вдячності: «Достойно і правдиво є Тебе 
славити, Тебе благословляти, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі 
поклонятися на всякому місці володіння Твого», – це Євхаристія 
Христа, і це Христос – Євхаристія, котру ми приносимо Богові, тому 
що тільки в Ньому ця дія непорочності і причастя Богові стає нашою. І 
ми можемо з’єднатись з Ним в Його Євхаристію, принести нашу 
Євхаристію, тому що в Своїй любові до нас Він ототожнив Себе з 
нами, з Церквою. «Ти єси Бог Несказанний, Неосяжний». Бог є 
абсолютна істота, і «релігія» починається з того, щоби безумовно 
віддатися Йому, тобто прийняти, сприйняти Його як Сущого, Єдиного, 
від Котрого все звершується і Котрий, однак, залишається 
недосяжним, поза раціональним розумінням, повністю Іншим. Ми 
можемо раціональним шляхом вивести необхідність існування Бога, 
ми можемо створити філософську ідею Бога, але все це ще не 
«релігія». Тільки коли ми таємничим чином осягаємо в глибині своєї 
свідомості незрозумілим, але дійсним відчуттям якусь Реальність, 
Котра наповнює нас страхом, радістю і трепетом, і ми тоді розуміємо 
це як Священне і таке, що має Владу (тобто досконале, прекрасне і 
добре), не розуміючи і не визначаючи, що це, тільки тоді починається 
наша «релігійна свідомість». Це головне в релігійному досвіді, це 
джерело і основа віри, котру ми сповідуємо на початку Євхаристичної 
молитви – «Бо Ти єси Бог». 

«Ти з небуття до буття нас привів»… Наступний 
безпосередній досвід: ми створені, ми відчуваємо свою цілковиту 
залежність від Бога! Творіння не тільки Божественний акт в минулому, 
але догма, котрому ми повинні вірити. Наш постійний зв’язок з Богом 
– це також стан. Бути створеним значить, що ми отримуємо наше 
буття від Бога кожну мить всього нашого життя. Бог Сущий, але ми 
створені «із нічого», ми не маємо іншого права на існування, крім 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 244 - 

 

свобідної волі Божої і Його Любові. Тому творіння – друга причина 
нашої вдячності. Ми дякуємо Йому за Його любов, котра нас створила, 
дала нам життя, зробила нас свобідними насолоджуватись нею. Однією 
фразою ми обіймаємо ціле життя, із всіма її безкінечними 
можливостями, ми дивимось на світ очима Адама – створеного із землі 
і поставленого в Рай Царем Творіння. Однією фразою все творіння 
дякує Єдиному, Котрий побажав, щоби воно існувало.  

«…а коли ми впали в гріх, Ти знову нас підніс…» Трагедія 
людини, котра сказала «ні» своєму Творцю, скорбота гріха, відкинутої 
любові, мороку, страждання і ненависті, що переповнює дивне 
творіння Боже, образа Подателя Життя – це все поміщено в слові 
відпадіння… Ми відпали від Бога і тому – від істинного життя, від 
радості і спілкування – в пекло смерті, збочення, розлуки, у війну всіх 
проти всіх. Але Бог підняв нас знову і відновив нас. І це єдине слово 
обіймає всю історію спасіння, повільної, терпеливої дії Божественної 
любові, що готує повернення блудного сина до його батька. Обрання 
Авраама, обітниця спасіння, єгипетське рабство, вихід, завіт, закон, 
пророки, хворобливе і безконечне просвітлення свідомості і його 
виховання приготовляють до останньої Події – вторгнення в історію 
Царства Божого в Особі Христа, Сина Божого, Котрий «заради нас і 
нашого спасіння» стає Сином Людським, відновлення людини в його 
початковій красі і свободі, перемозі над гріхом і смертю та прощенням. 

«… І безперестанно все діяв, поки нас на небо привів і будуче 
Царство Твоє нам дарував»… Це відновлення більше, ніж прощення. 
Христос, Новий Адам, не тільки відновив в нас першого Адама, але 
з’єднав нашу людську природу із Своєю Божественною і, 
преобразивши і прославивши її, возніс її на Небо. В день 
П’ятидесятниці Він дарував людям нове життя Царства Божого, тобто 
пізнання Бога, спілкування з Богом, участь в новому еоні. Те, що для 
цього світу являється тільки ще майбутнім, грядущим Царством, дано 
Церкві як сама сутність її життя: παρουσια, присутність Бога. 

«За все це дякуємо Тобі… за всі Твої до нас благодійства, які ми 
знаємо і яких не знаємо, за явні і неявні. Дякуємо Тобі і за цю службу, 
що з рук наших Ти зволив прийняти…»  

Іншими словами, ми дякуємо Богові за все, за все життя, котре 
ми тепер розуміємо як милість: дар любові, дар Спасіння. Особливо 
дякуємо за цю літургію, завдяки якій все це – Царство, Вознесіння, 
Причастя – знову і знову втілюються і даються нам. 
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«Хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів, незчисленна сила 
ангелів… Пісню перемоги співають, виголошують, викликують і 
промовляють: Свят, Свят, Свят…» Це гімн, котрий ангели вічно 
співають перед престолом Бога (Іс. 6:3). Цей піснеспів в час 
Євхаристичної молитви означає небесний характер Євхаристії і те, що 
Церква вознеслась з Христом і приносить Його Євхаристію у вічності 
Його Царства. Ми співаємо ангельську пісню, тому що ми стоїмо з 
ангелами, а ангели знаменують небо, присутність Бога і присутність 
Його невимовної слави. Тепер служба досягла своєї гранично високої 
точки: всезагального Вознесіння, повноти прийняття Церкви в небесне 
Святилище. Шлях приношення і поклоніння звершений. 

Євхаристія Христа привела нас на небо, так як ми слідували за 
Ним в Його досконалій любові, в Його сходженні до Свого Отця. Але 
тепер, коли ми стоїмо в радісній присутності Бога ми нічого не можемо 
Йому принести – тільки Христа, Приношення всіх приношень, і 
Євхаристію всіх подяк. Він дав нам можливість знову отримати 
Євхаристію як найважливіше в наших стосунках з Богом і наповнити її 
досконалим змістом – Самим Собою, Досконалою Боголюдиною, 
Досконалою і Абсолютною Жертвою. Євхаристія Христа таким чином 
сповнюється у Христі як Євхаристія. Він – Той, Хто приносить і Кого 
приносять… Євхаристична молитва після святкового оспівування 
«Свят, Свят, Свят» стає тепер згадкою про Христа, про Його пришестя 
(Котре уже прийшло…) і виконанні в Ньому всього призначення 
Спасіння (…прийшовши діло нашого спасіння виконавши…). Його 
Життя, Його Смерть, Його Воскресіння – один жертовний шлях любові, 
посвячення Себе Отцю і людям, і в цьому невимовний зміст нашої 
згадки. Все це – наша Євхаристія, котру ми являємо Богові, згадуємо 
перед Ним. Далі ми підходимо до останньої ночі, до останньої вечері 
Христа «з тими, кого Він возлюбив до кінця». В ту ніч, коли було 
зраджено Його, а точніше, коли Він Сам Себе віддав за життя світу.  
Він встановив акт, обряд, знамення, в котрому Його єдина і всеохопна 
Євхаристія – Його Власне досконале життя, Його досконала перемога – 
буде вічно дана нам, стане нашою, як наше життя в Ньому. На святковій 
пасхальній вечері, котра за старозавітною традицією уже була 
поминанням – Божественного Агнця, символу чистої, невинної жертви, 
Він взяв хліб і дав Своїм учням зі словами: «Це є Тіло Моє», і чашу: 
«Пийте від неї всі, це є Кров Моя…», і на кінець: «Це творіть на Мій 
спомин». І це означає: «Те, що Я звершив Один, тепер віддаю вам – 
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звершую Євхаристію Мого життя, Мою людську природу, обожнену до 
кінця. Їжа, котру ми тепер споживаємо в єднанні любові, нехай стане 
вашою частиною в Моєму Тілі і в Моїй Крові, в Моїй Жертві, в Моїй 
Перемозі»… Їжа завжди дар, тому що це дар життя, а будь-яке життя від 
Бога. Їжа завжди особливо сакраментальна, тому що коли ми її 
споживаємо, вона перетворюється в наше тіло і кров, в життя. Тепер, 
коли це Таїнство виконано, воно набуває нового, вищого значення. Воно 
стає даром Нового Життя, того життя, котре Христос досяг особисто і 
котре, в Своїй любові до нас, Він дає нам. Не може бути життя без їжі, і 
не може бути нового життя без нової їжі, і це нове життя – життя 
Христа – і є Сам Христос, Котрий стає Даром – даром їжі. «Якщо не 
будете їсти Плоті Сина Людського і пити Крові Його, то не будете мати 
в собі Життя» (Ін. 6:53).  

До цих пір рух Євхаристії був направлений від нас до Бога. Це 
був рух нашого жертвоприношення. В матерії хліба і вина ми 
приносили себе Богові, жертвуючи своє життя Йому. Але із самого 
початку це приношення було Євхаристією Христа, Ієрея і Глави нового 
людства, таким чином Христос являється нашим приношенням. Хліб і 
вино – символи нашого життя і, відповідно, нашого духовного 
жертвоприношення самих себе Богові – були також символами Його 
Приношення, Його Євхаристії Богу. Ми з’єднались із Христом в Його 
єдиному Вознесінні на Небо, ми були причасниками Його Євхаристії, 
будучи Його Церквою, Його Тілом і Його народом. Тепер завдяки 
Йому і в Ньому наше приношення прийнято. Того, Кого ми принесли в 
жертву – Христа, ми тепер отримуємо: Христа. Ми віддали своє життя 
Йому і тепер отримуємо Його життя як дар. Ми себе з’єднали з 
Христом, а тепер Він з’єднує Себе з нами. Євхаристія тепер рухається 
в новому напрямку: тепер знак нашої любові до Бога стає реальністю 
Його любові до нас. Бог у Христі віддає Себе нам, творячи нас 
учасниками Його Царства.  

Освячення 
Знаком цього прийняття і звершення являється освячення. Шлях 

Євхаристичного сходження закінчується возношенням Св. Дарів 
священиком: «Твоє від Твоїх Тобі приносимо…», молитвою епіклези 
(Призивання Святого Духа), в котрій ми молимо Бога зіслати Духа 
Свого Святого і сотворити «хліб цей Чесним Тілом Христа Твого» і 
вино в Чаші «Чесною Кров’ю Христа Твого», преосутнюючи їх: 
«Перетворивши Духом Твоїм Святим». 



 
 
 
 
 
 
 
№ 2, 2013  _____________________________________________________   
 

- 247 - 

 

Дух Святий довершує дію Божу, точніше, Він втілює цю Дію. Він 
– Любов, Життя, Повнота. Його зішестя в День П’ятидесятниці означає 
сповнення, завершення і досягнення всієї історії Спасіння, її звершення. В 
Його пришесті спасительна дія Христа подається нам як Божественний 
Дар. П’ятидесятниця – початок в цьому житті Царства Божого, нового 
віку. Церква живе Духом Святим, в її житті все досягається даром Духа 
Святого, котрий походить від Бога, перебуває в Сині, від Котрого ми 
отримуємо одкровення про Сина як про нашого Спасителя і про Отця як 
про нашого Отця. Його завершальна дія в Євхаристії, в перетворення 
нашої Євхаристії в Дар Христа нам (звідси в Православ’ї особливе 
відношення до епіклези, до призивання Святого Духа) означає, що 
Євхаристія прийнята в Царстві, в новому віці Духа Святого. 

Преосутнення хліба і вина в Тіло і Кров Христові звершується 
на небесному Престолі в Царстві Божому, котре поза часом і 
«законами» світу цього. Саме преосутнення – плід Христового 
Вознесіння і участі Церкви в Його Вознесінні, в Його новому житті. 
Всі намагання «пояснити», що відбувається в Євхаристії, в термінах 
матерії і «перетворень» (західна доктрина транссубстанції-преложення, 
нажаль, котра іноді видається за православну) чи в категоріях часу 
(«точний момент преосутнення») не достатні, марні саме тому, що 
вони застосовують до Євхаристії категорії «світу цього», між тим як 
сама сутність Євхаристії поза цими категоріями, але вводить нас у 
вимір понять нового віку. Преосутнення відбувається не по якійсь 
чудотворній владі, котра залишена Христом окремим людям 
(священикам), котрі можуть звершувати чудо, а тому що ми, Церква, 
знаходимось у Христі, тобто в Його Жертві Любові, Вознесінні на 
всьому Його шляху до обожнення і преосутнення Своєї людської 
природи Своєю Божественною природою. Іншими словами, тому що 
ми – в Його Євхаристії приносимо Його як нашу Євхаристію Богові. І 
коли ми так чинимо, як Він нам звелів, ми, Церква, прийняті там, куди 
Він увійшов. І коли ми прийняті, «щоб ви їли і пили на трапезі Моїй у 
Царстві Моїм» (Лк. 22:30). Так як Царство Небесне – Він Сам, 
Божественне Життя, що дароване нам за цією небесною трапезою, ми 
приймаємо Його як нову їжу нашого нового життя. Тому тайна 
Євхаристичного преосутнення – це тайна самої Церкви, котра 
належить до нового життя і нового віку в Дусі Святому. Для світу 
цього, для котрого Царство Боже ще повинно прийти, для його 
«об’єктивних категорій» хліб залишається хлібом, і вино – вином. Але 
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в дивній, преображеній реальності Царства – відкритої і явленої в 
Церкві – вони воістину і абсолютно істинне Тіло та істина Кров 
Христові. 

Молитви заступництва 
Тепер ми стоїмо перед Дарами в досконалій радості Божої 

присутності і готуємось до останньої дії Божественної Літургії – 
прийняття Дарів в причасті. Тим не менше, залишається останнє і 
необхідне – заступництво. Христос вічно заступається за увесь світ. 
Він Сам Заступництво і Ходатайство. Причащаючись Його, ми, 
відповідно, також наповнені тією ж любов’ю і як Його Церква 
приймаємо Його служіння – заступництво. Воно обіймає всі творіння 
Стоячи перед Агнцем Божим, Котрий бере на себе гріхи всього світу, 
ми преш за все згадуємо Матір Божу, св. Іоана Хрестителя, апостолів, 
мучеників і святих – незліченних свідків нового життя у Христі. Ми 
заступаємось за них не тому, що вони в цьому мають потребу, але 
тому, що Христос, Котрому ми молимось, – їхнє Життя, їхній 
Священик і їхня Слава. Церква не розділена на земну і небесну, вона 
одне Тіло, і все, що вона робить, вона робить від імені всієї Церкви і 
для всієї Церкви. Так що молитва – не тільки акт викуплення, але і 
прославлення Бога, «Дивного у Святих Своїх», і спілкування із 
святими. Ми починаємо свою молитву поминанням Божої Матері і 
святих, тому що присутність Христа – також їхня присутність, і 
Євхаристія – вище одкровення про спілкування із святими, про єдність 
і взаємозалежність всіх членів Тіла Христового. 

Опісля ми молимось за спочилих членів Церкви, «за всяку 
праведну душу, у вірі спочилу» 

«Ще приносимо Тобі цю словесну службу за у вірі спочилих 
праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, 
благовісників, мучеників, сповідників, посників і за усяку душу праведну, 
у вірі спочилу» – із таємної молитви на літургії св. Іоана Золотоустого. 

О, які далекі від істинного православного духу ті, хто вважає 
необхідним як можливо частіше служити «приватні заупокійні 
літургії» за спокій окремих людей, наче щось може бути приватне у 
всеохопній Євхаристії! Пора нам зрозуміти, що молитва за спочилих 
повинна бути включена в Євхаристію Церкви, а не навпаки: в 
підкоренні Євхаристії особистим потребам окремих людей. Ми хочемо 
свою літургію для своїх потреб… Яке глибоке і трагічне нерозуміння 
літургії, а також постійних потреб тих, за кого хочемо молитися! Йому 
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чи їй в їхньому нинішньому становищі смерті, розлуки і печалі 
особливо потрібно знову і знову бути прийнятими в ту єдину 
Євхаристію Церкви, в єднання любові, котре і є знову основа їхньої 
участі, їхньої приналежності до істинного життя Церкви. І це може 
бути досягнутим в Євхаристії, котра являє Церкву в новому віці, в 
новому житті. Євхаристія переходить безнадійну межу між живими і 
мертвими, тому що вона вище межі між теперішнім віком і віком 
майбутнім. Бо всі «померли, і життя наше сховане з Христом в Бозі» 
(Кол. 3:3); з іншого боку, ми всі живемо, тому що життя Христа нам 
дароване в Церкві. Спочилі члени Церкви – не тільки «об’єкти» наших 
молитов, але за своєю приналежністю до Церкви вони живуть в 
Євхаристії, вони моляться, вони беруть участь в літургії. На кінець, 
ніхто не може «замовити» (чи купити!) Літургію, так як Єдиний, Хто 
велить – Христос, і Він приказав Церкві приносити Євхаристію як 
приношення Всього Тіла і завжди «за всіх і за все». Отже, хоч ми і 
маємо потребу в літургії для поминання «всіх і все», але єдина 
справжня її мета – з’єднання «всіх і все» в любові Божій. 

«За Святу Соборну і Апостольську Церкву… за Богом бережену 
Україну нашу, уряд і військо її…»: за всіх людей, за всі потреби і 
обставини. Прочитайте в літургії св. Василія Великого прохальну 
молитву, і ви зрозумієте значення заступництва: дар Божественної 
любові, котра дає нам зрозуміти, хоча б на кілька хвилин, молитву 
Христову, любов Христову. Ми розуміємо, що теперішній гріх і корінь 
будь-якого гріха – в егоїзмі, і літургія, огортає нас в своєму русі 
жертовної любові, відкриває нам, що справжня релігія крім всього дає 
цю нову дивовижну можливість заступатися за інших, за всіх. В цьому 
значенні Євхаристія воістину жертва, котра приноситься за всіх і за 
все, і молитва заступництва – її логічне і необхідне завершення. 

«Найперше пом’яни, Господи, Владику і отця нашого… 
правдиво навчали слову Твоєї істини»  

За словами св. Кипріана Карфагенського, Церква в єпископі і 
єпископ в Церкві, і коли ми молимось за єпископа за справжній добробут 
Церкви, за її стояння в божественній істині, за те, щоби Церква була б 
Церквою присутності Божої, Його животворящої Сили, Його Любові, 
Його Правди. І не була б, як це часто буває, егоїстичною , егоцентричною 
общиною, котра захищає свої інтереси замість божественного 
призначення, для котрого вона існує. Церква так легко стає установою, 
бюрократією, фондом для збору грошей, національністю, суспільним 
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об’єднанням, і ці всі спокуси, відхилення, спотворення тієї Істини, котра 
одна повинна бути критерієм, мірою, авторитетом для Церкви. Як часто 
люди, котрі «голодні і спрагнені правди», не бачать Христа в Церкві, а 
бачать в ній тільки людську гординю, зарозумілість, самолюбність і «духа 
світу цього». Все це Євхаристія судить і осуджує. Ми не можемо бути 
причасниками трапези Господньої, ми не можемо стояти перед 
Престолом Його присутності, приносити Богові в жертву наше життя, 
похвалу і поклоніння, ми не можемо бути Церквою, якщо ми не осудили в 
собі духа «князя світу цього». Інакше те, що ми приймаємо, послужить не 
для нашого спасіння, але для осудження. В християнстві немає магії, і 
спасає не приналежність до Церкви, але прийняття Духа Христового, і 
цей Дух осудить не тільки окремих осіб, але зібрання, парафії, єпархії. 
Парафія як людська установа легко може замінити Христа чимось іншим 
– духом світського успіху, людською гордістю і «досягненнями» людсь-
кого розуму. Спокуса завжди поряд; вона спокушає. І тоді той, котрого 
священичий обов’язок завжди проповідувати Слово Істини, зобов’язаний 
нагадати парафії про спокуси, повинен осудити в ім’я Христа все, що не 
сумістимо із Духом Христовим. Саме про дарування духовенству 
сміливості, мудрості, любові і вірності ми молимось в цій молитві. 

«І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і 
оспівувати пречесне і величне ім’я Твоє». Єдині уста, єдине серце, одне 
викуплене людство, відновлене в любові і пізнанні Бога, – така кінцева 
мета літургії, плід Євхаристії: «Нехай же будуть милості Великого 
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами…» Цим закінчується 
«другий рух», коли Бог віддає Себе нам в Своєму недосяжному 
милосерді. Євхаристична молитва завершена, і ми підходимо до 
сповнення всього, що Євхаристія явила нам, до Причастя, тобто до 
нашого причастя в реальності. 
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