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ВСТУПНЕ СЛОВО АРХІПАСТИРЯ 
"Слова Господні – слова чисті, 

срібло, очищене від землі, сім  разів 
переплавлене" 

(Пс. 11,7) 
Традиція видання статей і науково-богословських праць 

викладачів і студентів духовних шкіл має глибоке коріння. Так, 
наприклад, відомі видання Київської Духовної Академії – "Труди 
КДА", Московської Духовної Академії – "Богословские труды", Санкт-
Петербурзької Духовної Академії – "Христианское чтение". Усі ці 
праці містять цінний дослідницький матеріал історії Церкви та 
богослов’я, який залишається актуальним і сьогодні.  

Сучасні духовні школи УПЦ Київського Патріархату, що 
покликані виховувати нове молоде покоління духовних пастирів для 
українського народу, продовжують цю добру традицію, видаючи свої 
науково-богословські здобутки: Київська Православна Богословська 
Академія – "Труди КДА", Львівська Православна Богословська 
Академія – "Апологет", Волинська Православна Богословська 
Академія – збірники матеріалів науково-практичних конференцій, 
Богословське відділення КПБА при філософсько-теологічному 
факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича – "Наукові записки". Тому в Рівненській Духовній семінарії 
УПЦ Київського Патріархату,  яка переймає цю традицію від 
братських духовно-освітніх закладів, постало питання про видання 
щорічного історико-богословського журналу. 

Стосовно видання своїх праць РДС має певний досвід і здобутки. 
У 2007 р. було видано збірник матеріалів богословської науково-
практичної конференції, присвяченої 1600-літтю блаженної кончини 
святителя Івана Золотоустого, на тему: "Святий Іван Золотоустий – 
великий святитель і вчитель Церкви Христової"; у 2008 р. - збірник 
матеріалів богословської науково-практичної конференції, присвяченої 
110-й річниці від дня народження Патріарха Мстислава, на тему: 
"Українська свята Улянія Гольшанська та її доба". У 2011 р. видано 
"Житіє святого апостола Андрія Первозванного з акафістом". 
Щомісячна єпархіальна газета на своїх шпальтах вміщувала матеріали 
із життя й діяльності РДС у рубриці під назвою "Андріївський вісник". 

Назву журналу "Андріївський вісник" було обрано не випадково, 
адже небесним покровителем семінарії у Рівному є св. ап. Андрій 
Первозванний. Журнал має не тільки оригінальну назву, а й історико-
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богословський зміст. Отже, питання про видання періодичного органу 
РДС має історичне підґрунтя і свою мету – популяризувати нашу 
духовну школу, заповнити ту порожнечу, яка в силу багатьох обставин 
утворилась в українській богословській думці, та залишити науковий 
доробок викладачів і студентів РДС майбутнім поколінням. 

Нехай Всемилостивий Господь щедро благословить усіх, хто 
причетний до появи у світ "Андріївського вісника" та бере активну 
участь у житті Української Православної Церкви Київського 
Патріархату! 

"Бо коли я благовіствую, то 
нічим мені хвалитися, тому що це 
неодмінний обов’язок мій, і горе мені, 
коли не благовіствую!" 

(1Кор. 9,16) 
 

† Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон 



 
 
 
 
 

 
№ 1, 2012  _____________________________________________________  

- 9 - 

Опис (блазон) герба Рівненської Духовної семінарії 
УПЦ Київського Патріархату 

 
Герб РДС складається із геральдичного 

щита італійської форми (овальний). Щит 
чотиридільний або четвертний, скошений з 
двох сторін, в основі якого лежить умовний 
Андріївський Хрест. Сегменти щита білого і 
жовтого (золотого) кольору, що символізують 
такі християнські чесноти, як святість, чистота, 
вірність, справедливість, милосердя і упоко-
рювання. На жовтих полях поміщені: з правої 
сторони герба – постать св. ап. Андрія Перво-

званного, який є небесним покровителем духовної школи; з лівої 
сторони – сторінки Пересопницького Євангелія (1556-1561), визначної 
рукописної пам’ятки староукраїнської мови та мистецтва XVI століття 
(один із перших українських перекладів канонічного тексту 
Четвероєвангелія, один із символів української нації), поява якого 
безпосередньо пов’язана із Рівненщиною (с. Пересопниця Рівненсь-
кого району). А тому РДС, яка виховує майбутніх пастирів для УПЦ 
КП, символічно продовжує ту місію, що свого часу виконував 
культурно-релігійний освітній осередок у Пересопницькому монастирі. 
По центру геральдичного щита розташовано герб Рівненської єпархії 
УПЦ КП, складовим підрозділом якої і є РДС. На білих полях щита 
розміщено: зверху восьмиконечний Хрест як символ хрестоносіння, до 
якого покликані всі вихованці РДС як майбутні пастирі Церкви 
Христової. Хрест поєднаний із символом якоря. Якір символізує 
подвиг духовного рибальства св. ап. Андрія Первозванного, який, 
покинувши рибальські сіті і послідувавши за Христом, став ловцем 
людських душ. Нижнє біле поле містить абревіатуру назви духовної 
школи – три великі букви РДС. (Хрест і абревіатура – синього 
кольору). Геральдичний щит обписує обруч синього кольору, який 
містить повну назву духовної школи: Рівненська Духовна семінарія 
Українська Православна Церква Київський Патріархат. Обрамляє герб 
бронзовий орнаментальний картуш. 

 
Ректор РДС прот. Віталій Лотоцький 



 
 
 
 
 

 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 10 - 

ПРОПОВІДІ 
• 

ПРОПОВІДЬ У 5-ТУ НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 

Дорогі браття і сестри! 
Ось і наближається до завершення Великий піст. Залишився лише 

один тиждень. Як ми знаємо, характер великопісного богослужіння 
налаштовує нас на головну справу нашого життя – покаяння. 

І у п’яту неділю Великого посту, в день пам’яті преподобної Марії 
Єгипетської, Церква являє нам ще один приклад покаяння. Цим 
прикладом наче дає останню можливість тим, хто ще не почав поститись, 
бо наступна неділя вже буде мати характер урочистий. Вхід Господній у 
Єрусалим є великим двунадесятим святом, а наступна Страсна седмиця 
не буде вже мати покаянного характеру, вся вона буде присвячена 
духовному переживанню останніх днів життя Спасителя на землі. 

Звершуючи пам’ять преподобної Марії Єгипетської, Церква в її 
житії дає нам приклад, як ми повинні каятись у своїх гріхах. Житіє 
святої Марії Єгипетської є живим свідченням того, що люблячий Бог 
готовий простити кожній людині навіть найтяжчий і найбільший гріх, 
якщо вона принесе щире і сердечне покаяння. 

Свята Марія Єгипетська жила у VI столітті в Олександрії. Вона 
була відомою у всьому місті тим, що була блудницею. 17 років свого 
молодого життя вона присвятила блуду і розпусті. Це відбувалося до тих 
пір, поки Господь не врозумив її наступним чином. Коли вона одного 
разу з паломниками хотіла увійти до єрусалимського Храму 
Господнього, то невидимою силою була зупинена, наче невидима рука 
Божа не допустила її переступити поріг Церкви. І ось після чотирьох 
невдалих спроб пройти з притвору до храму, де знаходився Хрест 
Господній, вона з внутрішнім соромом відступила і стала в кутку 
притвору. Ось тут і торкнулась її серця Божественна благодать, вона 
вперше покаялась і заплакала, усвідомлюючи духовне падіння у своєму 
житті. І ось, піднявши очі, вона побачила перед собою ікону Божої 
Матері, і стала молитися перед нею, говорячи, що справедливо буде, 
якщо Божа Мати відкине її молитву. Але народжений Нею Христос для 
того і прийшов у світ, щоб покликати грішників до покаяння. Тоді, під 
час цієї молитви, вона промовила слова, яким була вірна потім все своє 
життя: «Повели, щоб мені не був заборонений вхід до Церкви, і будь 
моєю заступницею перед Сином Твоїм, що я більше не оскверню свого 
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тіла нечистотою блуду, але подивившись на Хресне Древо, відречусь від 
світу і його спокус і піду туди, куди Ти мені покажеш». І переконавшись 
у милосерді Божої Матері, вона знову пройшла через двері, які раніше 
не могла пройти, і ввійшла до храму. Там, вклонившись до землі, вона зі 
страхом і трепетом приложилася до Хреста Христового і зрозуміла, що 
Бог не відкине того, хто кається у своїх гріхах. 

Чому Господь закликає нас до покаяння? Чому ж, якщо Він так 
любить нас, не приймає нас такими, якими ми є? Навіть у розмові з 
ближніми ми деколи говоримо: якщо ти любиш мене, то прийми мене 
таким, яким я є, з усіма моїми немочами і гріхами. Чому ж Господь не 
приймає нас з нашими брудними душами? Справа в тому, що вимагаючи, 
щоб Він був задоволений нами, якими ми є, ми вимагаємо насправді, щоб 
Він перестав бути Богом, перестав бути Самим Собою, щоб Він відмовився 
від властивостей, які Йому притаманні по природі. І цими властивостями є 
святість, чистота і правда. Але оскільки Він нас любить, то і вимагає, щоб 
ми стали достойними Його любові. Йому невластиво ототожнювати нас і 
наші гріхи. Він нас любить як особистостей, але гріхи, пристрасті, які є в 
наших душах і оскверняють нас, Він не приймає і вимагає звільнитися від 
них, наче ці гріхи є не нашими, наче вони є зовсім чужими, невластивими 
для нас. І Господь закликає нас до покаяння і переміни життя. 

Чому ж ми до кінця не можемо покаятись? Чому ж ми не можемо 
вчинити так, як вчинила преподобна Марія Єгипетська? Вона не 
просто сказала слова покаяння, не просто помолилась Богу про 
прощення своїх гріхів, а потім повернулась знову до попереднього 
життя. Ні. Вона з цього моменту повністю змінила своє життя. І ми 
маємо свідчення про її життя, як вона потім пішла до пустелі, де й 
прожила у стриманні, пості, молитвах і святості довгих 47 років. 

Часто люди впадають у відчай через свої гріхи, втрачають надію 
на виправлення, думають, що Господь не допомагає їм. Начебто і 
просимо, і не отримуємо. Стараємось, докладаємо зусиль і, в той же 
час, через певний період падаємо і знову повертаємося до 
попереднього стану. Приклад преподобної Марії Єгипетської говорить 
нам про те, щоб ми не впадали у відчай, не засмучувались, тому що 
навіть найбільшого грішника Господь почує і допоможе йому, якщо 
він буде щиро каятись. Господь чує кожне наше прохання, йде разом з 
нами, тільки ми ліниві до молитви, непостійні, наше покаяння 
звершується лише в пориві емоцій, почуттів, які швидко зникають. 

Існує така притча. Один праведник, проживши довге і благочестиве 
життя, зустрівся з Господом і Бог відкрив перед ним картину його 
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життєвого шляху. І сказав йому Господь: «Ось дивись, я завжди був 
поруч з тобою». І побачив праведник берег моря і сліди на піску. Сліди 
свої і сліди Господа. Але у ті моменти життя, коли йому було особливо 
важко, коли на нього нападали скорботи, біди і спокуси, він побачив на 
березі лише одні сліди. І він запитав тоді у Бога: «Господи, чому, коли я 
потребував найбільше Твоєї допомоги, ти залишив мене?». «Я не 
залишив тебе, – сказав Господь, – в той момент Я ніс тебе на руках». 

Нехай не залишить Господь і нас, нехай укріпить і підтримає нас 
у подвизі покаяння і за молитвами святої преподобної Марії 
Єгипетської сподобить Своїх Небесних благ. Амінь. 

ІЛАРІОН, 
Архієпископ Рівненський і Острозький 

 
 

СЛОВО НА БЛАГОВІЩЕННЯ 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 

Дорогі браття і сестри! 
Сьомого квітня – день Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне 

з 12 головних (двунадесятих) свят у житті православних людей. В цей 
день Церква Христова святкує виявлення надвічної Божої таїни і 
початок нашого спасіння. В чому ж полягає ця Божа таїна? У надвічній 
раді Святої Трійці, коли ще не був створений всесвіт, Бог поклав Сину 
Божому спасти людей від гріха і смерті. 

Благовіщення було виявленням цієї таїни. Сутність таїни полягає 
у тому, що Син Божий стає Сином Діви. І ця подія – початок нашого 
спасіння. Апостол Павло про цей факт каже: "І безперечно – велика 
благочестя тайна: Бог явився у плоті, виправдав Себе в Духові, показав 
Себе в Духові, показав Себе ангелам, проповіданий у народах, 
прийнятий вірою в світі, вознісся у славі" (1 Тим. 3, 16). 

Благовіщення – це радісна, блага вістка. Перше слово привітання 
Архангела Гавриїла було – «Радуйся!». І свято Благовіщення є перш за 
все святом тихої, небесної радості. Радості з приводу примирення з Богом 
і поверненої на землю благодаті. Разом з тим, Благовіщення є святом 
торжества смирення, чистоти і доброчесності, святом непорушної віри у 
Всемогутність Божу і безмежної Любові Бога до людства. "Бо так 
полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто 
вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне" (Ін. 3, 16). 
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З події Благовіщення, "початку нашого спасіння", починається те 
джерело "води живої", яке пізніше перетворюється на велику ріку і, 
врешті, у безмежне море новозавітних чудес, таїнств і благодаті Святого 
Духа, якими Господь так щедро обдаровує тих, хто прагне правди. 
Благовіщення – свято шлюбу неба і землі, коли блакитне небо сходить на 
землю і з’єднується з нею. І цим ми завдячуємо Пресвятій Богородиці. 

В особі Божої Матері людство надало Сину Божому свою плоть і 
свою кров для того, щоб Він, спокутувавши і освятивши цю плоть, 
відновив союз між небом і землею, між Богом і людиною. Радість 
Благовіщення є разом з тим і початком хресної печалі і страждань. Син 
Божий приходить на розп’яття, смерть і добровільне поховання, щоб 
дати людям визволення і вічну радість. 

Найбільший дар благословення Господа благословенна Діва Марія 
здобула тому, що була смиренною Його рабою. "Її будуть ублажати всі 
роди" (Лк. 1, 48). Усі покоління людей, які прийшли завдяки Її смиренню 
до торжества в їхньому житті благодаті й істини (Ін. 1, 17), будуть 
прославляти Її як Матір Господа, і милість Всесильного Бога буде 
простиратися на всі покоління до тих, хто має страх Його (Лк. 1, 50). 

Православні християни глибоко усвідомлюють участь Пресвятої 
Богородиці у справі нашого спасіння. Бо саме Вона з усього роду 
людського дала плоть і кров Єдинородному Сину Божому. Без участі 
людини спасіння було б неможливим. 

Господь спасає нас Своєю благодаттю, але за нашою участю. 
Тому слова Пресвятої Діви "Я – раба Господня, нехай буде Мені за 
словом Твоїм" – мають сакраментальне значення. Без них, тобто без 
згоди Пресвятої Діви Марії, наше спасіння не відбулося б. 

Церква глибоко шанує Пресвяту Богородицю і називає її 
чеснішою від херувимів і славнішою від серафимів. До Божої Матері 
ми звертаємось з такою молитвою: "Пресвята Богородице, спаси нас!". 
А не "Пресвята Богородице, моли Бога за нас", як ми молитовно 
звертаємось до ангелів і святих. 

Наш побожний український народ завжди святкував Благові-
щення особливо. З великої шани до цього свята, за церковним звичаєм, 
"у цей день навіть ластівка не в’є собі гнізда". На Благовіщення треба 
приходити до храму, щоб у молитвах дякувати Богу за Його 
незбагненне милосердя до нас грішних. Благовіщення – це дійсно 
виявлення одвічної Божої таїни і початок нашого спасіння. 

Амінь. 
ІЛАРІОН, 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
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МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

• 
 

Прот. Віталій Лотоцький, 
ректор РДС, 

кандидат богословських наук 
 

ІСТОРИЧНІСТЬ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ  
НА ПРИКЛАДІ ІДЕЙ ТА ЦЕРКОВНО-ІЄРАРХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СВТ. ПЕТРА МОГИЛИ  
МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО 

 
В статті здійснюється аналіз історичного аспекту становлення 

Київського Патріархату на прикладі ідей та церковно-ієрархічної 
діяльності свт. Петра Могили митрополита Київського. 

This article analyzes the historical aspect of formation of Kyiv 
Patriarchate based on example of the ecclesiastical-hierarchic idea and 
activity of St. Petro Mohyla – the metropolitan of Kyiv. 

 
"Над єдность и згоду нічого німаш  

пожитечнішого и вдячнішого" 
Свт. Петро Могила [10, 3] 

 
Історія Православної Церкви в Україні чітко підтверджує священне 

право українського народу на те, щоб мати свою Помісну Церкву, молитись 
своєю рідною, Богом даною мовою, мати свою українську церковну 
ієрархію, духовно керуватись своїм першоієрархом.  

У різні часи і у різних формах ідея створення Київського Патріархату 
мала своє чітке втілення. Так, наприклад, на території Південної України та 
Криму ще з апостольських часів існували дві фактично автокефальні 
єпархії – Скіфська та Херсонеська. "Певне прагнення до автокефалії 
Київської митрополії фіксується уже в часи київських князів Володимира 
Святого, Ярослава Мудрого та їхніх нащадків у ХІІ ст., про що свідчить 
насамперед обрання без благословення константинопольського патріарха 
митрополитів Іларіона та Климента Смолятича. На дані прецеденти 
посилалися й учасники Київського собору 1415 р., який так само обрав 
київським митрополитом Григорія Цамблака" [9, 62]. У ХVІ ст. ця ідея 
втілювалась у життя діями визначного фундатора Православної Церкви в 
Україні св. і блгв. князя Костянтина Острозького. Подібні погляди 
сповідували також і єпископи Київської митрополії у 1590-1595 рр., які 
готували проект унії Православної Церкви в Україні та Римо-Католицької 
Церкви, що втілилось у Берестейську унію 1596 р. Щоправда, ця ідея 
розглядалась як творцями унії, так і ієрархами Уніатської Церкви в Україні 
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як засіб до подолання церковного розколу, що виник ще у 1054 р. Прот. Ю. 
Мицик так аналізує значення цієї ідеї у лоні Православної та Уніатської 
Церков того часу: "Представники як православної, так і греко-католицької 
церков розглядали створення Київського патріархату в контексті подолання 
церковного розколу, причому кожна сторона мала власну його візію чи 
модель. Уніати вбачали в Київському патріархаті засіб підвищення статусу 
церкви, але бачили майбутнього київського патріарха під зверхністю Папи 
Римського. Це в принципі мало що змінювало, оскільки в такому випадку 
Київський патріархат був би складовою, хоча й упривілейованою частиною 
римо-католицької церкви. Щодо православних, то під Київським 
патріархатом вони в ідеалі розуміли власну автокефальну православну 
церкву, глава якої відповідальним є тільки перед Господом Богом. 
Щоправда, з метою досягнення компромісу вони вважали за можливе 
задовольнитися принаймні на певному етапі програмою-мінімум: 
Київський патріархат мав бути автономним у складі 
Константинопольського патріархату, причому малося на увазі, що з цього 
питання Рим та Константинополь досягнуть згоди; вбачали його існування 
в контексті нової, універсальної унії, на яку б дали благословення всі 
православні патріархи" [9, 62]. 

Розгорнутий проект утворення Київського Патріархату у зв’язку з 
унією запропонував Мелетій Смотрицький у своїх творах – "Паренезис" і 
"Апологія", де радив православним обрати для себе самостійного 
патріарха, який би був незалежним від Константинопольського 
Патріархату, але у зв’язку з Римом. Важливо зазначити, що своє розу-
міння проунійного патріархату Смотрицький підтверджував прикладами з 
історії УПЦ, коли волею місцевого собору єпископів обирався Київський 
митрополит (про ці історичні випадки говорилося вище). 

Подібними планами скористалися сама Римська курія, що прагнула 
поширити свої впливи по всій Східній Європі, та польські королі 
Сигізмунд ІІІ та Владислав IV, які прагнули пом’якшити міжконфесійні 
конфлікти всередині своєї держави. Необхідно зазначити, що згідно з 
цими планами першим патріархом мав би стати Йосиф Рутський, що 
посідав престол митрополита Київського від Уніатської Церкви (1613-
1637). Отже, щоб злагіднити ставлення православних після відновлення 
їхньої ієрархії (1620), Рутський розпочав (1624) спільні розмови з її 
владиками (митрополит Іов Борецький, архієпископ Мелетій 
Смотрицький, митрополит Петро Могила) для порозуміння "однієї Руси з 
другою" і можливого створення Київського Патріархату. Важливо, що сам 
Йосиф Велямин Рутський у 1629 р. на Київському соборі незадовго до 
своєї смерті запропонував у числі кандидатур на патріарший престол 
кандидатуру тоді ще Києво-Печерського архімандрита Петра Могили. 
Очевидно, таке рішення він прийняв, будучи впевненим, що Петро 
Могила, як людина освічена, проникливий богослов, носій високих 
моральних якостей, може якнайкраще послужити справі унії і в Україні, і 
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у Валахії, і в Білорусії. Однак позиція самого Петра Могили щодо цього 
питання була іншою. 

Варто зазначити, що питання про розуміння ідеї Київського 
Патріархату свт. Петром Могилою було розглянуте низкою дослідників, 
таких як М. Андрусяк, А. Войтила, Атаназій Великий, С. Голубєв, В. 
Гриневич, С. Плохій, М. Рехович, Т. Хинчевська-Геннель, Є. Шмурло, 
більшість яких представляють проунійний та прокатолицький світогляд. 
Серед православних дослідників цієї теми слід назвати прот. Ю. Мицика 
[8,  9], прот. І. Никитенка [11], прот. Д. Садов’яка [14], Патріарха Філарета 
[16]. 

Часи, в які Господь дарував Україні Петра Могилу, були періодом, 
коли українці підлягали величезному тиску ополячення і окатоличення. 
Польська влада забороняла будівництво нових і відновлення колишніх 
православних храмів, тому Петро Могила докладав значних зусиль для 
того, щоб їх відновити. Маючи прибутки з Михайлівського, Пустинно-
Микільського монастирів, Печерської лаври, митрополит поновив та 
перебудував храми – Софійський, Василівський, Спаса на Берестові та 
низку інших. Окрім релігійно-церковної праці, Петро Могила приділяв 
належну увагу і художньо-мистецькій ренесансній культурі. Митрополит 
багато зробив для повернення православним їхніх святинь.  

Усвідомлюючи складність ситуації, в якій опинилася Православна 
Церква, представники вищого духовенства намагалися оновити церковне 
життя, підвищити культурно-освітній рівень підготовки православних 
священиків. Найважливішим у цій масштабній політиці було 
реформування церковно-адміністративного життя духовенства, яке на той 
час перебувало у занепаді і повній ізоляції від прогресивних ідей епохи. 
Передусім Петро Могила спрямував свої зусилля на боротьбу з 
порушенням церковних канонів, запровадив сувору дисципліну серед 
священиків і монахів, які вступали у духовний сан і посідали церковні 
посади. Суттю реформи був нагляд за канонічною діяльністю 
священнослужителів, вдосконалення контролю над загальним станом 
церковно-релігійного життя, створення церковного суду, проведення 
регулярних єпархіальних соборів і встановлення дружніх стосунків з 
єпископами, братствами, світськими патронами. Заслуга митрополита 
полягала у тому, що він зумів адаптувати до православного середовища 
здобутки католицького Заходу і західної науки та поєднати їх з надбанням 
власне київської традиції. 

Митрополит намагався відродити в Україні не лише Православну 
Церкву, а об’єднати її з Уніатською і утворити Київський Патріархат. 
Петро Могила бажав з’єднання Церков не тільки з огляду на поширення у 
Православній Церкві єресей, але головним чином тому, що поділ 
суперечив самій її природі. Його заслуга полягала у тому, що він зумів 
осмислити ці об’єднавчі процеси і через реформи підняти на високий 
рівень церковно-релігійне життя. Йому вдалося не тільки вивести 
Православну Церкву з кризи, але й зміцнити її, підготувати до отримання 
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патріаршого статусу. Митрополит усвідомлював, що становищем 
Православної Церкви спекулювала як Варшава, так і Москва. Вихід він 
бачив у тому, щоб вона не підлягала ні польському королеві, ні 
Московському чи Константинопольському Патріархам, а мала б 
патріархат у Києві. Для того, щоб ця ідея знайшла підтримку серед 
духовенства і мирян, необхідно було провести підготовку серед 
українського населення, розвивати освіту і культуру, орієнтуючись на 
західноєвропейські зразки. 

Серед світських головним ініціатором в Україні створення 
Київського Патріархату був волинський воєвода князь О. Сангушко, 
католик, який у жовтні 1635 р. звернувся до Риму з двома посланнями 
через ченця-домініканця Іоанна Дамаскіна зі Львова. "… О. Сангушко 
повідомляв папі про те, що Петро Могила нібито схиляється до унії. Але 
боїться виявити це зі страху перед козаками, а Луцький єпископ Афанасій 
Пузина нібито відкрито визнає верховенство папи" [5]. Римська папська 
курія теж мала свій інтерес з цієї ідеї. Відомо, що у лютому 1636 р. у Римі 
було створено комісію з трьох кардиналів для секретного розгляду даного 
питання. Послання було направлене лише князю О. Сангушку, воно 
містило позитивні відгуки про згадані ним наміри православних духовних 
ієрархів. "11 квітня 1636 р. була відправлена також інструкція новому 
папському нунцію в Речі Посполитій Маріо Філонарді, яка була 
присвячена виключно проблемі православ’я та порушувала питання про 
універсальну унію для русинів" [9, 63]. Нунцій мав зустрітися з 
О. Сангушком, прозондувати можливості створення Київського 
Патріархату, встановити можливі перепони на цьому шляху, з’ясувати 
справжні наміри св. Петра Могили та А. Пузини, вивідати настрої 
православної шляхти й ченців, а також козаків, яких Рим особливо боявся.  

Першочергово нунцій мав добиватися цього проекту від короля. 
Очевидно, що переговори з польським королем мали успіх. Адже 
Владислав ІV видав свої універсали від 31 серпня та 2 вересня 1636 р. до 
уніатів та православних і закликав укласти унію на найближчому сеймі, у 
1637 р. При цьому король наполягав на перевагах власного "Руського" 
(Київського) Патріархату, незалежного від Константинополя, замовчуючи 
при цьому про фактичну його залежність від Риму. Необхідно зазначити, 
що Владислав IV намагався таким заходом ослабити зв’язки Київської 
митрополії з Москвою та Константинополем і припинити будь-які 
конфесійні протистояння всередині своєї країни. Однак такі заходи мали 
головну перешкоду – відмову православних підлягати папі. В універсалі 
король, звертаючись до православних та уніатів, пропонував винести на 
сейм питання про власний, Київський Патріархат: "не порушуючи прав 
патріаршества, ви можете за прикладом Москви й інших держав мати у 
себе вдома те, за чим ви йдете в (іноземну) сторону…" [5]. Безумовно, 
така королівська пропозиція могла обернутися новим ударом по 
Православній Церкві в Україні, що і відлякувало православних від неї. "… 
православним неважко було зрозуміти намір уніатів. Останні могли 
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примиритися з ними й з’єднатися під владою майбутнього руського 
патріарха, без сумніву, тільки з умовою, якщо він сам підкориться папі, 
тобто прийме унію. Отже, якби православні погодилися створити 
самостійне патріаршество, то в такому разі уніатам разом із латинянами 
чи польському уряду залишилося б тільки подбати, щоб на патріаршу 
кафедру була зведена людина, яка б таємно симпатизувала унії" [16, 26]. В 
цьому і полягала головна причина нездійснення цієї ідеї. 

Крім того, Рим постійно непокоївся через перспективу ослаблення 
своїх позицій у Східній Європі внаслідок створення окремого Київського 
Патріархату, хоча курія завжди прагнула підкорити під свою зверхність 
Константинопольський Патріархат, однак щоб уникнути ускладнення 
відносин із ним, папа відмовився від цієї ідеї, заборонивши уніатам брати 
участь у спільному соборі з православними. 

Відомо, що у відповідь на королівські універсали Петро Могила 
висловив згоду на проведення спільного з’їзду з уніатами на чолі з 
Й. Рутським. Однак митрополит-уніат був розчарований тим, що 
польський римо-католицький єпископат і світська влада сприймали 
уніатів як неповноцінних римо-католиків. 

Від аналізу зовнішньополітичних і церковних обставин формування 
ідеї Київського Патріархату перейдемо до усвідомлення її самим Петром 
Могилою, постать якого стала ключовою в різних проектах щодо втілення 
цієї ідеї. 

Різні дослідники постаті св. Петра Могили в різні часи по-різному 
оцінювали його: "Трохи іншу оцінку екуменічній діяльності Петра 
Могили давали більшість істориків. Так: – Багато православних 
дослідників замовчували, відкидали як провокативні вигадки з боку 
католиків або щонайменше применшували вагу починань в цій ділянці 
(М. Костомаров, Макарій Булгаков, В. Аскоченський, С. Голубєв, 
Хв. Тітов, І. Міхальческу, І. Власовський). – Деякі католицькі та російські 
історики, перекручуючи історичні дані з життя митрополита, намагалися 
представити його як своєрідного агента Ватикану, який нещиро трактував 
православне віровчення і потай сповідував католицизм (Я. Суша, 
А. Гепен, Г. Флоровський, А. Карташев). – Приймаючи останню тезу за 
правдиву, деякі православні історики вважали Могилу за зрадника 
православ’я, "поляка в православній рясі" совєтських істориків, які з 
інших причин (атеїстично-москвофільських) трактували Могилу як 
зрадника православ’я та як запроданця Ватикану і Польщі 
(Є. Мединський). – Окрему групу становлять історики, які байдуже 
ставилися до релігійно-церковної діяльності Могили і шукали в ньому не 
першоієрарха української церкви, а тільки реформатора культурного 
життя (М. Грушевський, М. Возняк). – Тільки мала група істориків, на 
підставі перевірених джерел, аналізувала як позитивну екуменічну 
діяльність Петра Могили (М. Грушевський, Т. Йонеску, О. Оглоблін). – 
Очевидно, що між поданими категоріями було багато посередніх, де точка 
зору авторів різних світоглядів збігалася (Т. Йонеску, о. А. Великий, 
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більшість французьких і німецьких дослідників)" [3, 112]. Ідея церковної 
єдності, яка могла б здійснитись у створенні Київського Патріархату, 
пронизує усю церковно-ієрархічну діяльність Петра Могили. 

Найперше варто зазначити, що Петро Могила ніколи не сумнівався 
щодо визнання себе православним ієрархом. Він увійшов в історію як 
видатна постать Української Православної Церкви, яка не тільки 
продовжила справу своїх попередників – Єлисея Плетенецького, Захарії 
Копистенського, Іова Борецького – у відродженні прадідівської віри, але 
також створила для неї солідну основу, даючи високу освіту для 
духовенства та вироблення ідеологічної основи – "Православного 
сповідання". А тому його звинувачення у прихильності до католицизму і 
бажання прийняти нову унію є необґрунтованим.  

Православність Могили легко доводиться наступним. По-перше, в 
католицькому середовищі Могила завжди сприймався як непорушний 
представник Православної Церкви. Так, наприклад, прот. Ю. Мицик 
наводить таку характеристику Петра Могили: "Щоб покінчити з 
мусуванням чуток про нібито схильність св. Петра Могили до унії, варто 
навести його характеристику одного із чільних представників 
католицького табору Речі Посполитої – краківського біскупа Петра 
Гембицького, дану останнім у віднайденому нами листі від 11 квітня 1647 
р. до підканцлера Великого князівства Литовського Лева Сапіги на звістку 
про смерть св. Петра Могили: "Як тільки я довідався про смерть 
київського митрополита Могили, насамперед дякував Господу Богу, що 
Він знищив такого запеклого схизматика. Я тут же написав до його 
королівської мості, понижено просячи, щоб він за такою оказією подав (на 
київську митрополію) досвідченого та побожного уніата" (Національна 
бібліотека у Варшаві. – Ф. «Бібліотека ординації Замойських». – № 931. – 
Арк. 107 зв. – 108 зв.)" [9, 68]. 

По-друге, православність і непохитність свт. Петра Могили була 
визнана всіма православними ієрархами: капітальний твір Петра Могили та 
Ісаї Трофимовича-Козловського "Православне сповідання віри" (Катехізис) 
був схвалений Собором Православних Церков у Києві (1640 р.) і Яссах 
(1642 р.) й остаточно затверджений чотирма східними патріархами (1643 
р.). До речі, жоден твір чи книга ієрархів Московського Патріархату не 
здобули такого визнання чи схвалення, як ця книга митрополита 
Київського. Все це стало причиною долучення свт. Петра Могили до лику 
святителів 12 грудня 1997 р. рішенням розширеного архієрейського собору 
УПЦ Київського Патріархату 

По-третє, свт. Петро Могила глибоко переживав розділення 
церковного Тіла, особливо в Україні. "Він добре розумів шкоду, яку 
приносить розбиття і взаємне поборювання поодиноких церков, а тим 
більше, що події з 1596 р. внесли роздор і ворожнечу між населенням 
українського і білоруського народів. Перейнятий саме таким розумінням 
ролі православ’я і християнства, Петро Могила, залишаючись вірним 
своїй прадідівській вірі, протягом усього свого життя робив намагання 
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для узгіднення дії зближення, а в майбутньому і з’єднання з іншими 
християнськими церквами, насамперед з католицькою, з якою 
безпосередньо стикалася українська церква на Західних Українських 
Землях" [3, 111]. Відданість Могили православ’ю чітко видно в усіх його 
творах, у тому числі й написаних наприкінці свого життя. Так, у "Літосі" 
говориться: "Свята східна церква завжди про те Господа Бога просить, аби 
дарував єднання розірваним церквам, а особливо, щоб західний костел, 
який був одне зі східною церквою за давніх часів упродовж майже тисячі 
років, нині своїм божественним чином якнайшвидше до згоди й єднання з 
нею привів. Але не до такого єднання, яким сьогодні ваша унія замислює 
спрямувати Русь до єдності – сокирами, в’язницями, несправедливими 
судовими процесами, наклепами і різними насильствами та бідами. Така ж 
бо унія ніколи нічого доброго не вчинить, а тільки розриви, незгоди, плачі 
й нарікання множитиме" [10, 41]. Як засвідчують "Літос" та інші твори, 
Могила не приймав унію в тих історичних формах, в яких вона 
проголошувалась на Флорентійському, Тридентському і Берестейському 
унійних соборах. "Требник" Могили вимагав від відступників, які 
повертались у лоно Православної Церкви, в чині зречення говорити 
"Плюю на ню" (тобто на унію). 

Проте це не означає, що Могила не був прихильником єднання всіх 
християнських Церков у майбутньому на засаді рівності. Він добре розумів, 
що розбрат і ворожнеча між католиками, православними і протестантами 
ведуть до ослаблення християнства. "Кожний, – говориться в "Літосі", – хоч 
на око й найпростіший, а не лише такий, що розсудливий розум має, може 
бачити, що через незгоди коштовні церкви і костели руйнуються і на ніщо 
обертаються. Служба Божа нищиться і хвала Богу зменшується. Подивись 
бо нині, яка у німців, чехів, у Моравії, в Сілезії незгода вчинилась, які міста 
і церкви з ґрунту вивернула" [10, 41]. 

Шукаючи шляхи подолання конфесійного розбрату всередині 
українського народу, Могила разом з Іовом Борецьким спочатку 
підтримував унійні прагнення Мелетія Смотрицького. Але переконавшись 
в тому, що козаки й переважна більшість народу їм протидіють, він 
зрозумів, що потрібно знаходити інші засоби й методи для зближення і 
єднання Церков. Таким засобом, на переконання св. Петра Могили, мав 
стати Київський Патріархат. 

За Могили Українська Православна Церква стає, по суті, Помісною, 
а її провід у своїх діях фактично самостійним, незалежним від будь-якої 
чужої державної чи церковної влади. Це була фактична автокефалія, яка, 
проте, ще потребувала законодавчого й канонічного оформлення, що, 
звичайно, не могло здійснитися як одноразовий акт. Для цього необхідний 
був не лише час, а й позитивні наслідки національно-визвольної боротьби. 
Отже, підпорядкування Риму чи Константинополю, Варшаві чи Москві не 
входило до стратегічних задумів Могили. Він розумів, що у будь-якому з 
цих випадків Православна Церква України та її народ були б в іноземній 
залежності. Допускаючи різні тактичні союзи й дипломатичні 
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маневрування, Могила вважав, що справжня реалізація спільних інтересів 
– чи то державних, чи то церковних – можлива лише тоді, коли сторони, 
що домовляються, виступають як рівні. А для цього потрібно, щоб кожна 
з них спиралася на власну міць. На створення для України та її 
Православної Церкви такої потуги й були спрямовані головні зусилля 
Могили. Адже зміцнюючи церковну дисципліну та організацію, Могила 
розбудовував власне українські владні структури й закладав підвалини 
для подальшого руху в цьому напрямку. Недарма А. Жуковський 
стверджує, що "відроджена православна церква і культура стали 
духовною основою для реалізації козацького повстання 1648 р." [3, 116], а 
отже, й для наступного творення української держави і збереження 
церковної самобутності, особливо, коли після приєднання Київської 
митрополії до Московського Патріархату все українське підлягало 
тотальному переслідуванню і повній забороні з боку "старшого 
православного брата". 

Отже, беручи до уваги ці характеристики свт. Петра Могили, 
мусимо визнати, що він був надто освіченою людиною, щоб не розуміти, 
які наслідки може спричинити прийняття патріаршества з рук папи 
Римського. Водночас він усвідомлював, які великі перспективи для 
розвитку православ’я в Україні відкриваються із встановленням 
патріаршества. Таким чином, щоб не викликати зайвої напруги, Могила 
передав цю справу на розгляд "миру Божого", тобто зробив справу 
гласною, а не таємною. "Він розіслав копії королівських універсалів 
православним братствам, у т.ч. й львівському (від 26.10.1636) й радив 
уважно обговорити справу для блага церкви й народу. Логічною була його 
вимога, щоб представниками на сейм, на котрому православним треба 
було б радитися з цього приводу, послали відданих православ’ю людей. 
Справа набувала зовсім іншого вигляду, усупереч сподіванням 
Апостольської столиці та Варшави" [9, 65]. З’явився шанс створити 
автокефальну Православну Церкву, котра не тільки не влилася б до Римо-
католицької, а й поглинула б Уніатську. Враховуючи, що така Церква 
була б дійсно національною, яку підтримали б українці й білоруси, а 
головне – шляхта та Військо Запорізьке, що вона не тільки не ввійшла б 
до складу Римо-католицької Церкви, а навпаки, повернула б до свого лона 
греко-католиків, то така перспектива була дуже невигідною папській 
курії. Саме тому вона почала згортати активність щодо цієї церковної 
перспективи в Україні. Через таку зміну позиції Риму на січневому сеймі 
1637 р. це питання не порушувалось взагалі, до того ж помер один із 
активних провідників ідеї патріархату в Києві уніатський митрополит 
Й. Рутський (+05.02.1637).  

Низка дослідників цього питання стверджують, що головною 
перешкодою на шляху до створення Київського Патріархату була 
негативна позиція Римської курії, однак необхідно наголосити, що жодна 
унія чи інші релігійно-політичні заходи, ініційовані ззовні, не мали б 
успіху, якби їх не підтримувало українське суспільство. Щоправда, багато 
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подібних заходів були силоміць нав’язані українцям, послужили 
руйнівним засобом духовної і національної їхньої самобутності. Це чітко 
розумів свт. Петро Могила, а тому втілення цієї ідеї він намагався 
здійснити виключно за згоди усієї повноти вірних. 

Ще однією заслугою діяльності свт. Петра Могили було здобуття у 
1632 р. "Пунктів заспокоєння" для Православної Церкви в Речі 
Посполитій, які були підписані королем Владиславом IV і внесені до книг 
ґродських Варшавських 1 листопада 1632 року. В цьому проекті були такі 
пункти: 1. Православним (грецької релігії) дозволяється відправляти 
Богослужби, св. Таїнства, мати церкви, семінарії, школи, шпиталі, 
братства; 2. Залишається два митрополити: уніат і не-уніат, обраний за 
звичаями народом та настановлений патріархом Константинопольським; 
3. До православних належатимуть єпархії: Львівська, Луцька, Перемиська 
і Мстиславська (відділена від Полоцької). Православним повертаються 
Київські монастирі, крім Видубицького. Уніатські владики до смерті 
зберігають за собою церкви та добро, якими користалися; 4. На 
коронаційному Сеймі король призначить комісію з 2 уніатів та 2 
православних, яка має об’їхати всі міста та села, встановити число уніатів 
та православних і розподілити між ними добро; 5. Кожний має право 
вільно обрати для себе опіку Православної чи Уніатської Церкви і 
переходити від одної до другої. 

Таким чином, ідея та діяльність свт. Петра Могили щодо створення 
Київського Патріархату багато в чому випередила його час, а тому 
дозволила йому здійснити такі заходи, які не тільки сприяли відродженню 
Православної Церкви в Україні, а й ознаменували її активний розвиток на 
багато віків так, що Могилянська доба та її досягнення змогли захистити 
батьківську віру і національну самобутність свого народу від релігійно-
політичної асиміляції, також відіграти основоположну роль у розвитку 
духовної освіти в усьому східнохристиянському світі. На жаль, цей проект 
не був реалізований через несприятливу політичну та релігійну ситуацію 
в Україні. Однак незважаючи на це, до цієї ідеї постійно звертались як 
духовні провідники, так і політичні лідери історії українського народу. 
Доконаною ця свята справа стала лише наприкінці ХХ ст. у подіях, що 
отримали назву Третього відродження автокефалії Української 
Православної Церкви і утворення УПЦ Київського Патріархату на чолі з 
Патріархом Київським і всієї Руси-України. І хоч сьогодні УПЦ 
Київського Патріархату як Помісна Церква має головною проблемою 
невизнання з боку інших Помісних Православних Церков, проте, віримо, 
таке становище тимчасове. А той факт, що ідея Київського Патріархату 
освячена працею і молитвами свт. Петра Могили митрополита Київського 
і Галицького та всієї Руси свідчить про те, що вона має глибоке історичне 
коріння. 
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АНДРІЙ ПЕРВОЗВАННИЙ – АПОСТОЛ РУСИ-УКРАЇНИ 
 

І став (Андрій) під горами на березі. 
І, вставши зранку, рече учням своїм, що були з ним: 

«Бачите гори оці? Яка на горах цих возсія благодать Божа, 
І має бути город великий, 

І багато церков Бог воздвигне». 
І зійшов на гори ці, 

І благословив їх, 
І хрест поставив, 
І помолився Богу, 

І зійшов з гори тої, де опісля постав Київ. 
 

Повість врем’яних літ чорноризця Феодосієвого монастиря 
Печерського, звідки пішла Руська земля, і хто в ній найперший почав 

княжити, [і з чого Руська земля] такою стала. 
 

У даній статті розглядаються письмові та речові джерела, які в тій 
чи іншій мірі згадують місіонерську діяльність апостола Андрія та його 
помічників на теренах України. 

This article deals with a main source, which namely point to a missionary 
activity of Apostle Andriy and his allies in the territory of Ukraine. 

Ключові слова: Андрій Первозванний, апостол, Київ, Київська Русь, 
Скіфи, християнство, проповідь, місійна подорож, апокриф, агіографічна 
література. 

 
Святий апостол Андрій Первозванний був одним з учнів Іоанна 

Хрестителя, а потім зі своїм братом і синами Заведея став одним із 
найближчих учнів Ісуса Христа. Саме його і апостола Петра, за 
переданням, Спаситель послав проповідувати християнство скіфам, які 
мешкали на берегах Понта Евксинського. Пам'ять Святого Андрія 
Первозванного вшановується Церквою 30 листопада за старим стилем або 
13 грудня за новим. Літописна повість про перебування Святого Андрія на 
теренах Київської Русі була відома давно. Але першим, хто проаналізував 
джерела та історичну ситуацію і прийшов до висновку, що перебування 
Андрія Первозванного на землях майбутньої Київської Русі було 
реальною подією, був митрополит Макарій (П.Булгаков) [24, 98-101]. 
Однак з критикою системи доказів Макарія виступили В.В. Болотов [4, 
235-258], О. Седельніков [35, 316-335], О. Погодін [32, 128-148], 
О.Г. Кузьмін [19, 37-47], Є.Є. Голубінський [7, 19-34], причому 
аргументована критика подається лише в останнього. 
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Вперше ці згадки зібрано докупи і видано на поч. ХІХ ст. Фабріциусом, 
а дещо пізніше Тишендорфом та Ліпсіусом. Згодом їх було перекладено на 
слов’янську мову і детально досліджено акад. В. Василевським, М. 
Сперанським, С. Петровським, І. Малишевським та іншими. На їхню 
думку, найдавніші редакції цих згадок виникли в І-ІІ ст., тобто по живих 
слідах. Так, редакції грецьких "Діянь апостолів Андрія і Матфія в країні 
антрофагів" і "Діяння апостолів Андрія і Петра в країні варварів" належать 
до кінця І – початку ІІ ст.; сирійська "Історія мучеників-апостолів Матфія і 
Андрія" датується бл. ІІІ ст., а інші апокрифічні твори відносяться до ІV-V 
ст. Підсумовуючи, С. П. Петровський зазначає: "Апокрифічні оповіді про 
апостола Андрія та його соратників виявляються не просто літературними 
пам’ятками, генетично між собою об’єднаними, а записами передань про 
апостольську місію, укладеними там, де апостоли проповідували, записами, 
які цінні тому, що основу їх складають або дійсні, або близькі до дійсності 
факти" [30, 147; 82].  

За цими даними, першими проповідниками християнства на північно-
східному узбережжі Чорного моря були апостоли Андрій, Матфей, 
Варфоломей, Симон Зілот та Іуда. Допомагали їм апостоли Петро і 
Пилип, а супроводжували Филимон, Олександр і Руф. Їхній шлях вів 
спочатку в Іверію, де відвідали Лувій (Лудд) і Кадріс (Акрадіс), потім у 
Стару Ахею і нарешті в Тавриду (Тавроскіфію) [30, 82]. Оскільки 
апокрифічні передання датуються рубежем І-ІІ ст., то між часом появи 
передань та проповідей апостолів минуло небагато часу і вони не були ще 
забуті місцевим населенням Чорноморського узбережжя. Крім того, в 
цьому регіоні з давніх-давен існували торгові шляхи, якими могли 
користуватися апостоли і мати вільний доступ повсюди. 

До другої групи джерел слід віднести короткі церковні повідомлення 
пізньоантичних і середньовічних авторів, які згадують апостольську місію 
Св. Андрія Первозванного та його подвижників. Найбільш раннє свідчення 
датується початком ІІІ ст. і належить Іпполиту, єпископу Портуєнському, 
який у невеликому творі "Про дванадцять апостолів, де кожен з них 
проповідував і де упокоївся" відзначав: "Андрій, після того як проповідував 
скіфам і фракійцям, зазнав хресної смерті у Патрах Ахейських, будучи 
розп'ятий на оливковому дереві, де і похований" [7, 306]. 

Коротко про діяння апостолів згадує Ориген (185-253/4 рр.), слова 
якого збережені Євсевієм Памфілом у "Церковній історії": "Апостоли та 
учні Господа і Спасителя нашого, розсіявшись по всьому світові, 
проповідували Євангеліє, а саме: Фома, як збереглося до нас передання, 
отримав для благовісті Парфію, Андрій - Скіфію, Іоанну дісталася Азія..." 
[7, 546]. 

Найбільше згадок про місіонерську діяльність Святого Андрія дійшло 
до нас з ІV ст. н.е. Так, Святий Дорофей, єпископ Тірський (307-322 рр.) 
відзначав: "Андрій, брат апостола Петра, пройшов усю Віфінію, всю 
Фракію і скіфів, проповідуючи Євангеліє Господа; потім досягнув 
великого міста Севаста, де знаходиться фортеця Аспар і ріка Фазис, біля 
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котрої мешкають ефіопи (тут не йде мова про сучасну Абіссінію – Т.В.), 
похований в Патрах Ахейських, розіп'ятий Егеатом" [10, 115]. 

Є свідчення про прийняття скіфами християнства в "Євангельському 
зготовленні" Євсевія Кесарійського (між 260 і 265-338 чи 339 р.): "... Якщо 
на Родосі, на Саламіні та інших островах, у фракійців і скіфів доведено 
існування в давні часи натхненного демонами людиновбивства, що 
тривало до часу Спасителя нашого, то хіба не можна цілком підставно 
сказати, що всі вони тоді були повалені лютими демонами, і припинення 
таких великих лих у житті здійснилося не раніше, ніж засяяло вчення 
нашого Спасителя..." [7, 542]. 

Безпосередньо про Святого Андрія говорить і Софроній (319-390 рр.), 
друг блаж. Єроніма (342-420 рр.): "Андрій, брат апостола Петра, як 
передавали нам пращури, проповідував також у великому Севастополі 
(...); похований у Патрах Ахейських, будучи розп'ятий Егеатом, 
префектом Едеським" [38, 312]. 

На відміну від попередніх авторів, Дідим Александрійський (близько 
310 - близько 395 рр.) у своєму творі "Про Святого Духа" лише вважав, 
що хтось з апостолів проповідував у Скіфії. Тому конкретного імені він не 
називає: "Ісус, посилаючи проповідників, наповняв їх духом і, подувши в 
обличчя їм, сказав: "Прийміть Духа Святого" та "Йдіть, навчіть всі 
народи", мовби посилаючи всіх (апостолів) до всіх народів. Але ж не всі 
разом апостоли відправилися до кожного з народів, деякі [попрямували] в 
Азію, деякі - в Скіфію, інші розійшлися по інших племенах..." [8, 533]. 

Наступні християнські письменники описують місію Андрія 
Первозванного з інших позицій: вони ґрунтуються вже не на переданні, а 
на історії. Так, ліонський єпископ Євхерій (418-450 рр.) у своїх 
"Настановах" апелює до історичних доказів: "Проповідуючи Слово Боже, 
апостоли, як оповідає історія, вирушили в різні частини світу: Варфоломій 
- в Індію, шлях Фоми проліг у Парфію, Матвія - до Ефіопії, а Андрій 
своєю проповіддю пом'якшував звичаї Скіфії" [11, 265-266]. 

До середньовічних авторів, темою праць котрих була місіонерська 
діяльність Святого Андрія, відносимо також Микиту Пафлагонянина та 
Єпифанія Гагіополита. Микита Пафлагонянин у "Похвальному слові 
апостолові Андрієві" говорить: "Ти, достойний усієї моєї шани Андрій, 
отримавши в уділ північ, з ревністю обійшов іверів, савроматів, таврів і 
скіфів та пройшов усі області і міста, що прилягають з півночі і півдня до 
Понту Евксинського" [26, 267]. Тобто він визначає шлях апостола через 
Грузію, Абхазію, Іверію, Колхіду, Кавказ, Аланію, землі зігів, геніохів 
(пращурів сучасних адигів) до Греції. Нарешті, єрусалимський ієромонах 
Єпифаній (843-897 рр.) як прочанин пройшов шляхом апостола Андрія, 
вирішивши особисто перевірити істинність церковних переказів. Для 
цього він відвідав Іверію, Сванетію, Осетію; звідти спустився до Абхазії, 
був у Севасті, перейшов землю джигетів, Верхній Сундаг, досягнув 
Боспору (біля Кіммерійської затоки); далі, йдучи вздовж південного 
узбережжя Тавриди, прибув до Феодосії, відвідав Херсонес; з нього 
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дістався Дніпром до гір Київських (де Святий Андрій, за переданням, 
встановив хрест), був у землях новгородських та пустелях скіфських 
(сучасні області - Харківська, Курська, Тамбовська, де по сусідству - в бік 
Криму, і в бік Балтійського моря - мешкали племена меланхленів, 
фіссагетів, будинів, агафірсів й помадів), пройшов Карпати і Паннонію (в 
бік Риму), після чого склав детальний опис своїх мандрів шляхами 
первоапостольськими. В "Житії апостола Андрія" він писав: "... Апостол 
(Андрій) прийшов до Боспору (Кіммерійського), який знаходився по той 
бік Понту, міста, до якого й ми доходили. Жителі його побачили чудеса, 
які творив Андрій, і швидко йому впокорилися, за їхніми власними 
розповідями нам. З Боспору Андрій прибув до Феодосії, міста 
багатолюдного й освіченого, де царем був Савромат. Тут вірували лише 
деякі. Після нього апостол рушив до Херсонесу. А херсонесити - народ 
оманливий і досі впертий до віри й піддається впливові будь-якого вітру. 
У них Андрій пробув досить довго, потім вернувся до Боспору, а при 
нагоді переправився на херсонеському кораблі до Синопу" [12, 269]. 

Окрему групу джерел складають саги та літописи. Досить цікавим, 
хоча до кінця не аргументованим, є припущення академіка 
В.Г.Васильєвського, що автор "Повісті про початок Руської землі" був 
знайомий з джерелом, де мова велася від імені апостола або, іншими 
словами, - апокрифічні оповіді про ходження Андрія Первозванного" [5, 
245-246]. 

Досить цікавою пам'яткою агіографічної літератури ХІІ ст. є "Саги 
про апостола Андрія", складені у бенедиктинських монастирях 
Тингейрара та Мункатаера у Північній Ісландії. Перша "Сага про апостола 
Андрія" представляла собою осучаснену "Книгу про подорожі Св. 
апостола Андрія" Григорія Турського (VІ ст.) з метою введення 
християнства Ісландії до кола апостольського вчення [16, 155]. У ній, 
зокрема, відзначалося: "І коли апостоли розійшлися до народів, то апостол 
Андрій вирушив спершу до Великої Швеції, щоб там возвести Богові 
умножений плід його проповіді" [31, 524]. Географічним терміном 
"Велика Швеція" північні автори здавна позначали терени Русі княжої 
доби. 

Друга "Сага про апостола Андрія" спиралася на апокрифічну "Книгу 
Св. Андрія" Псевдо-Абдрія і описувала подорож апостола Андрія з 
Нікомидії до Константинополя, причому він мандрував не один, а на 
кораблі зі своїми друзями: "Святий Андрій вирушив з Нікеї до моря і мав 
намір перепливти море, що звалося Геллеспонтом. Це море розділяє дві з 
трьох частин світу - Азію і Європу, бо на північ (від нього) знаходиться 
Греція, а на південь - Велика Азія. Це море завершує Середземне море 
затокою у Великій Швеції. До цієї затоки у Великій Швеції впадає річка, 
що має назву Танаїс, і в це місце течія зносить воду з третини світу. Отже, 
апостол Андрій зійшов на корабель зі своїми людьми; вони мали намір 
пливти до Міклаарда, котрий у ті часи називався Візантією [31, 527]. 
Цікавою і досить оригінальною є думка проф. В.С. Крисаченка, який 
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передбачив, що автори давньоісландських саг і Нестор-літописець спира-
лись у своїх описах на спільне чи ідейно подібне коло джерел [16, 156]. 

Крім письмових джерел, цінний матеріал дають і археологічні 
розкопки. За археологічними даними, апостол Андрій повинен був 
відвідати в першу чергу великі міста Північного Причорномор'я - Ольвію, 
Херсонес, Феодосію, Пантикапей, Фанагорію, Мірмекій, Тиритаку, 
Ніаполь [33, 49]. До речі, шлях Андрія Первозванного до Риму – це 
знаменитий бурштиновий шлях, який існував і активно функціонував з 
ІІІ ст. до Р.Х. [17, 84]. До часу мандрівки Святого Андрія напрямок цього 
шляху, його початок і кінець, питання охорони мандрівників у дорозі, 
організація мандрів добре розроблені сучасними дослідниками на основі 
письмових джерел і величезного матеріалу, який надають археологічні 
знахідки скарбів, монет, знайдених при розкопках торгових шляхів 
римської епохи. 

Аналізуючи джерела, дослідники прийшли до висновку, що було 
декілька груп апостольських місій. Найбільшою була понтійська. 
Проповідницьку діяльність у Боспорському царстві вели апостоли Андрій, 
Петро, Варфолемей і Матфей [4, 248]. В їхню сферу входила і Велика 
Скіфія. І, звичайно, важко уявити, що при розвиненості торгових шляхів у 
Криму – і суходольних, і морських – апостоли, перебуваючи в 
Боспорському царстві, тобто в Пантиканесії та Феодосії, не відвідали й 
Херсонес. Крім того, напрошується ще одне порівняння. Згідно з 
джерелами, колишній боспорський цар Палемон, за правління якого 
апостольська місія здійснювалася в Боспорському царстві, 53 р. н.е. 
прийняв іудейську віру [6, 487-488]. Чи не мається тут на увазі, за 
припущенням Б.О. Беляєва, християнство? [3, 51]. Оскільки, як відомо, в 
той час не всі християни остаточно відійшли від іудаїзму, й тим більше не 
всі навколишні розрізняли тих і тих. 

Певним підтвердженням місійної подорожі Апостола Русі до Київських 
гір може слугувати і той факт, що ця місцевість була безперервно 
залюдненою ще від часів палеоліту, а вже з V по ІІІ тисячоліття до Р.Х. тут 
розквітла чи не найперша в Європі хліборобська цивілізація так званої 
"києво-трипільської" культури. До того ж велич і багатства могутньої 
скіфо-слов’янської імперії, що існувала на теренах сучасної України, 
розгалужена мережа торговельних шляхів здавна привертали посилену 
увагу не лише мандрівників, купців та військових, а й істориків, філософів і 
проповідників. Так, відомо, що "отець історії" Геродот Галікарнаський, 
який четверту книгу своєї видатної праці присвятив виключно Скіфії, не 
обмежувався відвідуванням лише грецьких колоній в Північній Припонтиді 
(Причорномор’ї), але безпосередньо об’їздив усю Скіфію приблизно до 
сучасного Києва [9, 123]. 

Відомо, що античні міста Північної Припонтиди (Причорномор’я) 
належали не лише грецько-римському світові, а й іншому – степовому, на 
землях якого вони були засновані. Зрозуміло, що вони не могли, 
перебуваючи на цій території, жити самостійним, ізольованим життям 
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незалежно від життя населення степів. Одним з найвизначніших наслідків 
цього було те, що майже вся Східна Європа від Карпат на заході до Уралу 
на сході і від північного берегу Понтійського (Чорного) моря до сучасної 
Пермі стала невід’ємною частиною античного світу. Ці землі ніколи 
формально не входили до складу жодного з грецьких міст-держав 
(полісів), ані пізніше до складу Римської імперії. Але їх почали посилено 
освоювати грецькі купці та мандрівники. Це відбувалося поступово – 
спочатку по великих річках: Дністер, Південний Буг, Дніпро, Дон, Волга, 
– по їхніх притоках і так далі [3, 42]. Підтвердженням цього слугують, до 
речі, відомі нам карти ІІІ-ІІ ст. до Р. Х., на які нанесено всі існуючі в 
Східній Європі гори, водоймища та річки [33, 132]. 

Варто зазначити, що не торговельні інтереси привертали увагу 
мандрівників до наших земель. Саме "святість" Києва, а не лише "вигідне 
місце на торговельному шляху із варягів у греки", як вважає дехто, 
забезпечила йому роль центру формування давньоруського етносу, його 
духовної купелі, престолу Святої Русі, у зв’язку з чим і отримав таке 
виняткове ім’я – "другий Єрусалим". Саме святість, а не інтереси торгівлі, 
привела сюди апостола Андрія і надихнула його благословити ці землі. 

В результаті асиміляції, породичання та взаємодії усіх існуючих на 
теренах Східної Європи тогочасних культурно-історичних масивів згодом 
викристалізовується не лише нова індоєвропейська давньослов’янська, 
так звана київська, культура, а й нова військово-племінна знать, а також 
окрема індоєвропейська східнослов’янська мова і навіть народність, що 
спочатку одержала ім’я "Анти", згодом "Поляни", а ще пізніше "Руси" чи 
"Роси" – від імені одного з іранізованих скіфо-алянських племен, що мали 
назву "Росаляни" чи "Роксолани", тобто в перекладі з іранської "Білі 
Аляни". В часи ж подорожування теренами Русі Святого Апостола усі ті 
народи, що її населяли, в грецьких та римських джерелах було прийнято 
називати загальною назвою "скити". Причому, що цікаво, навіть в ХІІІ-
ХІV ст. народ Київської Русі греки продовжували називати "скіфами", 
ставлячи в Скіфії і сам Київ та називаючи його інколи скіфською 
столицею [24, 200]. 

Якщо детально розглядати перебіг процесів етнокультурного та 
історичного розвитку кінця минулої ери – початку нашої на теренах 
Східної Європи, то стає зрозуміло, що свідчення про місійну подорож 
Святого Апостола Андрія Первозванного в цих землях мають усі підстави 
для визнання як правдиві. Подорожуючи до скіфських народів, серед яких 
на той час вже в багатьох місцевостях переважали саме слов’яни, він не 
міг залишити поза своєю пастирською увагою і близькі до них за 
культурою й територією давньослов’янські поселення в Середньому та 
Верхньому Подніпров’ї. А те, що в грецьких джерелах згадується лише 
проповідь серед скіфських народів, то, як вже згадувалось вище, 
пояснюється тим, що розрізняти "скіфів" і "слов’ян" східні письменники 
поодиноко почали лише після подорожі Святого Апостола та укладання 
Птоломеєм Олександрійським (89-167 рр.) нової "Географії", в якій 
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останній міг опиратися на дослідження та свідчення про подорожі 
Святого Апостола Андрія Первозванного чи його учнів.  

Що ж стосується заперечень щодо можливості в ті часи подорожувати 
по Дніпру на Північ, то саме в ті часи вже існував торговельний шлях від 
Азовського та Чорного морів до Скитського (Балтійського). Це яскраво 
доводять В. В. Кропоткін у своїй праці "Економічні зв’язки Римської 
імперії зі Східною Європою в першій половині І тис. н. е." та історик 
О.Е. Головко [18, 29]. Отже, і з цієї сторони повне заперечення місійної 
подорожі Святого Андрія в наших землях не має під собою підстав. Хоча 
у деяких моментах такі заперечення мають певний сенс, адже описані в 
переданні "дивовижні" новгородські лазні дійсно слід визнати припискою 
літописця ХІ століття. "Ця друга частина (нашого літописного оповідання. 
– Авт.), – пише проф. Іван Огієнко, – дуже мало в’яжеться з першою і 
своїм характером є просто насмішка над новгородцями" [29, 16]. Останнім 
часом з’явилися й інші версії можливого напрямку подорожі Святого 
Апостола. Так, під згаданим в переданні слов’янським Новгородом, 
вірогідно, можна розуміти і Неаполь Скіфський, який в часи Святого 
Андрія Первозванного був досить потужним культурно-політичним 
центром і по-слов’янськи називався саме Новгородом, через що наш 
літописець помилково і міг приписати його Новгородові на Ільмені. 
Відомо, що ще в часи Мітридата (І ст. до Р. Х.) цим містом правив 
скіфський цар Скилур, ім’я якого можна перекласти як Словен (по-
слов’янськи) або Скловен (по-грецьки). Про цього Словена 
повідомляється в Мазуринському літописі (список ХVІІ ст.), а також 
Новгородському – єпископа Іоакима: "Словен з братом Скитом, маючи 
війн багато на сході ідоша на захід, багато земель при Чорному морі і на 
Дунаї собі підкориша… І від старшого брата прозвашася слов’яни" [2, 32]. 

Певним натяком щодо такого напрямку подорожі Апостола може 
слугувати і давньоруський рукопис, мабуть, ХVІ ст., де вміщено дещо 
інший переказ, подібний до того, що його записано в "Повісті времянних 
літ". Розповідається, що коли Апостол Андрій проповідував слово Боже в 
Понтії, йому з’явився янгол і сказав: "Андрію, йди в Скіфо-Руську землю, 
там тобі належить людей вчити". І Св. Андрій, почувши голос посланця 
Господнього і підкоряючись йому, залишив Понтію та подався на північ, в 
"землю Скіфо-Руську". Тут він проповідував Христа голосно, по селах і 
містах, і багато людей навчив вірити во Христа. А звідсіля Св. Апостол 
міг податись не тільки на північ, до майбутнього Новгороду на Ільмені, а 
й на захід та південь, аж до Греції… [39, 15]. Таке ж твердження ми 
зустрічаємо і в давніших грецьких джерелах, зокрема у Микити 
Пафлагонянина. 

Хоча під Новгородом апостола Андрія могло матись на увазі й інше 
словенське місто. Принаймні ми маємо кілька свідчень про таке ж місто 
на теренах Моравії, з якою місцеве передання також пов’язує місійну 
подорож Святого Апостола. Як свідчить готський історик Йордан: 
"Словени живуть від міста Новієтуна і озера, що зветься Морвсіянським, 



 
 
 
 
 

 
№ 1, 2012  _____________________________________________________  

- 31 - 

аж до Дністра і на півночі до Вісли" [42, 35]. Отже, виходить, що інший 
давній словенський центр – місто Новієтун-Новгород розташоване 
неподалік якогось озера та боліт Морвсіянських. Якщо це так, то 
найбільш вірогідно – що те озеро з болотяними берегами Нойзидлер-Зе (в 
перекладі з німецької – Новгородське озеро). Нині воно розташоване на 
кордоні сучасних Австрії та Угорщини всього за 30 кілометрів від 
Братислави – столиці Словаччини, де й донині живуть словаки – нащадки 
моравсько-новгородських словенів. Є поруч і гідронім, що має корінь 
"мор" (звідси й Морвсіянське озеро-болото). Це ріка Морава, прикордонна 
між сучасними Австрією та Словаччиною, яка навпроти озера Нойзидлер-
Зе впадає в Дунай. Йордан не каже, що Новгород розташований 
безпосередньо на цьому Морвсіянському озері, що й проблематично через 
болотяні береги. Можна припустити, що місце розташування давнього 
Новгорода-Новієтуна було десь неподалік від сучасної столиці 
Словаччини – міста на берегах Дунаю – Братислави або якогось іншого 
західнослов’янського міста, що межувало з кордонами Римської імперії. 

І.Швеців свого часу здійснив спробу по-новому реконструювати поле 
місійної подорожі Св. Андрія Первозванного землями наших пращурів. «У 
великій правдоподібності, – пише він, – він прийшов з Синопу до 
Херсонесу в Криму, а звідти до Фанагорії (пізнішої Тмутаракані), потім 
Азовським морем до м. Танаїс, а далі до м. Новаріс, на ріці Дон. Там бо 
всюди знайдено християнські пам’ятки… не є виключеним, що Св. Ап. 
Андрій зі своїми учнями поїхав горі Дніпром, у глибину Скитії-Русі, що він 
справді був на Київських горах і благословив їх, як це ми знаємо з Повісті 
Минулих літ" [41, 118-119]. Як вже зазначалось вище, торговельні шляхи не 
тільки Дніпром, а й Дністром і "Великим Доном" здавна функціонували 
досить активно аж до річок Дунай, Вісла, Одра та Ельба, якими досягались 
землі Римської імперії. На підтвердження можливості саме такого шляху 
місії Апостола автор "Історії давньої Церкви" В.В. Болотов поміж іншим 
зазначає, що «шлях апостолів був шляхом торговельних відносин, який 
простягався з одного боку до Китаю і Цейлону, а з іншого – до островів 
Британії та напівдиких країн Африки» [4, 241]. Тож за однією з останніх 
версій подорож Святого Апостола могла виглядати приблизно так: з Криму 
до міста Танаїс (над Азовським морем, біля притоки річки Дон) та Новаріс 
(на річці Дон), потім по річці Донець вгору, потім волоком невелику 
відстань до притоки Ворскли – річки Мерло, звідти до річки Ворскол – вниз 
по річці Ворскол до Дніпра, звідки вгору до Київських гір – від Києва вгору 
по Дніпру до річки Прип’ять, а там волоком не так далеко і Західний Буг, 
яким можна було дістатися як торговельних шляхів Вісла – Одра – Ельба, 
так і Вісла – Ваг – Дунай, або Дністро – Прут – Дунай, що однаково вели до 
кордонів Римської імперії [2, 35]. 

Проте все це лише припущення. З нашого ж літопису ми маємо 
свідчення про подорож Апостола Дніпром до Київських гір і далі до 
майбутнього Новгорода на Ільмені, міста, яке, поряд з Києвом, уславилось 
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своїми видатними святими і величними святинями, що також може бути 
свідченням благодатних плодів апостольського благословення [43]. 

Цікаво, що відомості про місійну подорож Апостола Андрія 
наполегливо зберігають не лише грецькі, кавказькі та руські перекази, а й 
мораво-словацькі, польські, македонські і навіть норманські. Дивовижним 
є тривка вікова традиція таких переказів, які незважаючи ані на час, ані на 
потрясіння, лиха, війни чи інші історичні негаразди, свято зберігаються в 
народній пам'яті. А справа в тому, що традиції не постають з нічого. Вони 
мають свою природу, свої підстави, якщо інколи і не матеріальні, то 
завжди духовні, сакральні. 

Таким чином, здійснивши огляд доступних джерел і літератури, в 
яких говориться про життя та місійні подорожі Апостола Андрія 
Первозванного, ми дійшли висновку, який міститься в рішенні собору 
Київської митрополії від 1621 року: "Святий Апостол Андрій — перший 
архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і Апостол 
Український. На київських горах стояли ноги його, і очі його Україну 
бачили, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину 
Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній 
проповідував Апостол" [44]. 
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НЕПРИЙНЯТНІСТЬ ЕТНОФІЛЕТИЗМУ  

ЩОДО КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
ЯК ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 

 
В статті здійснюється богословсько-канонічний аналіз поняття 

етнофілетизму та його неприйнятність щодо реалізації права на 
автокефалію Православною Церквою в Україні в особі УПЦ Київського 
Патріархату. 

The article carried the theological and canonical analysis of concept of 
ethno- pietism and its unacceptability in realization of the right on autocephaly 
by the Orthodox Church in Ukraine, in the name of UOC of Kyiv Patriarchate. 

 
«Ми відповідально свідчимо, що Київський 

Патріархат, як Помісна Православна Церква 
українського народу, хоча і являє собою саме 
українську православну традицію, є Церквою 

для православних віруючих всіх національностей, 
а не лише для етнічних українців» 

(Резолюція Освяченого Архієрейського Собору 
Української Православної Церкви Київського 

Патріархату 21 жовтня 2010 р.) 
 
Етнофілетизм (з гр. θνος — «народ», φυλή — «рід, коліно», 

«плем’я») – тенденція в Помісних Православних Церквах приносити 
загальноцерковні інтереси в жертву національно-політичним, народним. 
Осуджений як єресь на Помісному Константинопольському Соборі 1872 
року. Етнофілетизм як поняття з’явився в православному грекомовному 
середовищі стосовно руху за церковну незалежність Болгарії на основі її 
національної уособленості. 

У вересні 1872 році Собор в Константинополі під керівництвом 
Вселенського Патріарха Анфима VI, де термін вперше був використаний 
як офіційне позначення єресі, засудив його в зв’язку з одностороннім 
проголошенням болгарським духовенством автокефалії своєї національної 
Церкви, яка тоді все ще знаходилась в межах Оттоманської імперії [9, 35]. 

Основною характеристикою етнофілетизму є використання 
національної мови в церковному богослужінні. В соборному діянні 
етнофілетизм був відкинутий в наступному формулюванні: «Ми 
відкидаємо і осуджуємо цілеспрямовану діяльність, тобто різкі 
розрізнення, народні ворожнечі і суперечки в Христовій Церкві, як 
противні євангельському вченню і священним канонам блаженних отців 
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наших, на яких утверджена Свята Церква і які, прикрашаючи людське 
суспільство, ведуть до Божественного благочестя. Тих, хто застосовує такі 
дії по відношенню до племен і хто наважується засновувати на ньому 
небувалі до цього народні зібрання, ми проголошуємо, згідно зі 
священними канонами, чужими Єдиній Кафоличній і Апостольській 
Церкві і справжніми схизматиками [6, 4]. 

Розглядаючи питання етнофілетизму через призму еклезіологічного 
вчення Православної Церкви, слід звернути увагу найперше на слова 
святого апостола Павла, котрий говорить про шлях обоження людини, 
котра при допомозі Спасителя відновлюється в нову для пізнання за 
образом Творця її, де: «… немає ні елліна, ані юдея, обрізання та не 
обрізання, варвара, скіфа, раба, вільного, - але все та у всьому Христос» 
(Кол. 3: 10-11). 

У древній Церкві кожне велике місто мало свого єпископа, котрий 
був предстоятелем євхаристійної общини та її пастирем, відповідальним 
за пастирське служіння у всіх проявах, особою, котра «вірно поділяла 
слово істини». Навіть маленькі міста і села були кафедрами єпископів, 
кожен з яких опікувався своєю юрисдикцією, незалежно від єпископа 
великого міста. Через гоніння, тяжкі умови та скрутний стан Церкви було 
складно визначити межі кожної з єпископських областей, над котрими 
єпископи здійснювали юрисдикцію. У результаті цього часто траплялась 
плутанина і конфлікти в адміністративному устрої Церкви при посвяті 
духовенства чи підпорядкуванні священиків двом єпископам, оскільки 
нерідко два єпископи були в одному місці. Коли гоніння християнської 
Церкви в Римській імперії припинилися, законодавче керівництво Церкви 
змогло визначити межі, в яких єпископ мав здійснювати свою владу. 
Таким чином, сформувалось канонічне територіальне управління. Межі 
патріархатів були виключно географічними. Вони не були етнічними, 
культурними, літургійними чи якимись подібними і були визначені 
Вселенськими Соборами через священні канони та церковні постанови 
відповідно до християнського вчення, що заперечує расову дискримі-
націю, православної еклезіології, канонічного права і пастирських вимог. 

Як відомо з історії Української Церкви, з промислу Божого 
відбулося об’єднання двох гілок Помісної Православної Церкви України в 
Києві. 25-26 червня 1992 р. був скликаний Об’єднавчий собор. На цьому 
соборі УАПЦ, як спадкоємиця Автокефальної Української Православної 
Церкви у вигнанні, та УПЦ, як Православна Церква, яка несла своє 
служіння на Батьківщині, об’єдналися в єдину Церкву, що отримала назву 
Українська Православна Церква Київський Патріархат. УПЦ Київського 
Патріархату – справжня Помісна Православна Церква українського 
народу, яка зберігає і проповідує православне віровчення та дотримується 
у своєму житті канонів і звичаїв Вселенського Православ’я. Вона зберігає 
спадкоємство від Київської митрополії та УАПЦ в Діаспорі. Підставою 
для дій законного Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї 
України Філарета були рішення Архієрейського собору УПЦ 6-7 вересня 
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1991 р. та Помісного собору УПЦ 1-3 листопада 1991 р. про автокефалію 
Української Православної Церкви. Так звана «Українська Православна 
Церква», яку очолює нині митрополит Володимир (Сабодан) – частина 
РПЦ, котра спровокувала та підтримує розкол Української Церкви. На 
Об’єднавчому соборі 1992 р. відбулося не утворення нової релігійної 
організації, як про це часто говорять противники Київського Патріархату, 
а відновлення єдності Помісної Православної Української Церкви [3, 53]. 

Церква була принесена Богом у світ через Ісуса Христа для спасіння 
усіх людей і світу, незалежно від раси, і не для того, щоб обслуговувати 
політичні чи особисті амбіції або інші мирські прагнення. Церква не 
Російська чи Грецька, Сербська чи Румунська і т.д., а Вселенська 
Православна Церква у Греції, у Росії, у Сербії, у Румунії і т.д. Межі 
Помісних Церков є географічними і визначаються не за національним чи 
расовим критерієм, а виключно за адміністративним, котрий слідує, 
загалом, державному адміністративному поділу з метою надати 
якнайкращу пастирську опіку людям Божим, незалежно від раси, щоб 
привести їх до спасіння у Христі. Таким чином, етнофілетизм — це 
феномен, що з’явився наприкінці XVIII та у XIX столітті як результат 
Просвітництва та Французької революції. Це була нова політична теорія, 
на основі якої було створено національні держави в Європі, й особливо на 
Балканському півострові. Ця теорія, на жаль, досі застосовується на 
Балканах, зі своїми знайомими катастрофічними наслідками для життя 
людей регіону та для світу. 

 За історичними джерелами, ідея «нації» у житті звичайних людей 
та у формуванні держав до XVIII століття, тобто до Французької 
революції, не мала етнофілетичного значення, котре надається їй сьогодні. 
За античності та до XVIII-XIX століть «нація» визначалась релігією і 
культурою, а не расою. Такою була політико-релігійна теорія персів, 
древніх греків, язичників-римлян, а також римлян-християн (візантійців), 
і такою ж мірою євреїв (що залишається і донині) та мусульман. Коли 
згодом спершу араби, а потім османці завоювали римські (візантійські) 
країни та території, вони застосували адміністративний устрій «за 
націями» (millet), що означало за релігійними громадами, не за расами. 
Релігійні лідери громад в ісламських державах були одночасно етнархами 
(правителями) цих громад. Так, Вселенський Патріарх Константинополя 
був одночасно етнархом «нації» православних християн у всій 
Османській імперії, незалежно від раси чи мови, так само й інші 
патріархи, митрополити та єпископи у своїх територіях. Султан (Каліф) 
був етнархом мусульман, незалежно від їхньої раси, і так далі [7, 26]. 

Ідеї Французької революції (1789) та Просвітництва створили, як 
вже було сказано, нову політичну теорію, котра ігнорувала релігію чи 
культуру як елементи, що утворюють громади та адміністративні одиниці. 
Держави відтоді почали формуватися, відповідно до цієї популярної 
теорії, на основі етнофілетичного критерію — як ті, що вже існували, так 
і, переважно, ті, що були вигадані ідеями політиків чи пропагандою — з 
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усіма наслідками, про які ми знаємо нині (етнічні чистки і т.п.). Звичайно, 
для Христа та Його Церкви: «Нема ні іудея, ні грека… бо всі ви є одним у 
Христі Ісусі» (Гал. 3: 28). 

 Усвідомлюючи свої обов’язки перед Православ’ям як Перший 
Престол Церкви, Вселенський Патріархат, незалежно від настроїв, що 
панували у той час, зайняв позицію супроти цього значного явища. 
Спочатку це засудили греки (1833-1850) і потім, на Великому (Μείζων) 
Помісному Соборі у Константинополі (1872), було засуджено 
етнофілетизм, котрий є не просто відхиленням від здорової любові до 
своєї нації та держави, а створює дійсну перешкоду у співпраці між 
Помісними Православними Церквами світу і є найбільшим ворогом 
єдності Церкви. Великий Собор опублікував «Резолюцію», що 
засуджувала етнофілетизм у Церкві і базувалась на основних принципах, 
сформованих спеціальним комітетом Собору [8, 323]. 

Коротко ці принципи були наступними: 
1. Християнській Церкві, спільноті, котра є духовною і призначена 

своїм Головою і Засновником для включення всіх націй в одне 
християнське братство, філетизм є чужим і повністю неприйнятним. І 
справді, філетизм, тобто утворення особливих національних Церков у 
одному й тому ж місці, що приймають представників своєї раси, але 
виключають представників інших рас, і котрі керуються виключно 
представниками своєї раси, є нечуваним і безпрецедентним, але саме до 
цього закликають прихильники філетизму. 

2. Усі Християнські Церкви, засновані у всіх місцях, були, з самого 
початку, помісними, включали вірних свого міста або свого регіону без 
расової дискримінації. Саме тому вони зазвичай називались за назвою 
міста чи території, а не за расовим походженнях членів. 

Цей спосіб заснування Церков у різних місцевостях також 
дотримувався післяапостольського віку, тобто у регіональних Церквах або 
єпархіях, що визначались відповідно до основного державного поділу чи 
інших історичних причин. Паства вірних у кожній з цих церков 
складалась з християн будь-якої раси і мови [9, 36-39]. 

Принцип філетизму також порушує священну структуру 
Православної Церкви. Структура Православної Церкви, тобто її 
адміністративна організація як видима спільнота, являється у сумі її 
законодавства, що випливає з божественних і священних канонів святих 
Апостолів та Святих Соборів, як вселенських, так і помісних. Будь-яка 
дія, що стосується Церкви і йде проти цих канонів цілком чи частково, по 
суті, порушує саму структуру Церкви. Канон 8, наприклад, Першого 
Вселенського Собору встановлює, що: «не буде двох єпископів в одному 
місті». Але відповідно до принципів філетизму, два, три або більше 
єпископів однієї віри можуть мати свої кафедри в одному місті; іншими 
словами, їх може бути так багато, як багато рас там живе. Канон 12 
Четвертого Вселенського Собору, наприклад, визначає: «Та не буде двох 
митрополитів у одній єпархії». Але відповідно до філетизму, два чи 
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більше митрополитів можуть мати в одному й тому ж регіоні свій престол 
[4, 43]. 

Ці головні богословські, історичні та канонічні принципи, що 
викладені у цій доповіді, були взяті до уваги Святим і Великим Помісним 
Собором, який зібрався у Константинополі у серпні 1872 року. Відповідно 
до звичаю ще з апостольських часів іноді говорять про церкви, але в 
такому випадку йдеться про помісні громади, що не означає множинності, 
бо всі вони представляють єдину Кафоличну Церкву. Єдність Церкви 
забезпечується передусім єдністю у вірі та євхаристійним спілкуванням 
між громадами, а не через єдність нації. Ось що про це говорить М. 
Лосський: «Потрібно завжди пам'ятати, що помісна Євхаристійна громада 
є «Церквою Божою» за умови, що вона знаходиться у повній єдності віри 
та Євхаристії з усіма іншими громадами» [5, 91]. 

У Євхаристії відбувається «вихід за межі всіх розділень, як 
природних, так і соціальних, що підтримують існування світу в стані 
дезінтеграцїі, фрагментарності, розкладу, а відтак у стані смерті» [1, 79]. 

Освячений Архієрейський Собор Української Православної Церкви 
Київського Патріархату висловив ту ж саму загальноцерковну позицію 
щодо етнофілетизму. Отже, Київський Патріархат, як Помісна 
Православна Церква українського народу, хоча і представляє собою саме 
українську православну традицію, є Церквою для православних віруючих 
всіх національностей, а не лише для етнічних українців. Щодо української 
ідентичності, яка має мовні, історичні, культурні відмінності від 
ідентичності сусідніх православних народів – російського, білоруського, 
румунського, говориться, що вона не вища чи краща, ніж ідентичність 
інших народів, так само як безглуздо стверджувати, що перед Богом кращі 
чоловіки або жінки. 

Любов же до свого народу і особливе його вшанування порівняно з 
іншими народами не суперечать Священному Писанню. Навпаки, саме зі 
Священного Писання ми навчаємося прикладів жертовної любові до свого 
народу. Пророк Мойсей просив Бога викреслити його з книги життя, але не 
знищувати єврейський народ за те, що він поклонився золотому тельцю 
(Втор. 9:13-20; Вих. 32:31-32). Апостол Павло був готовий стати відлу-
ченим від Христа заради свого рідного народу – ізраїльтян (Рим. 9:1-5). 
Тому любов до свого народу не розриває єдності у Христі, а лише 
утверджує її, якщо, безперечно, така любов не набуває потворних форм 
ненависті до інших народів чи возвеличення над ними. Отже, любов до 
рідного народу не можна назвати етнофілетизмом. 

Противники Київського Патріархату закидають, що нібито 
Київський Патріархат уражений етнофілетизмом, тобто національне 
ставимо в Церкві вище за загальноцерковне. Будь-яке неупереджене 
дослідження виявить, що це зовсім не так. Навпаки, якраз ті, хто 
звинувачує Київський Патріархат, самі можуть бути звинувачені в 
етнофілетизмі. Найбільш яскравим сучасним прикладом такого 
етнофілетизму є теорія про так званий. «русский мир» (руський світ), 
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сформульована і підтримувана нинішнім Московським Патріархом. Ця 
теорія насправді є ніщо інше як пристосована до сучасності середньовічна 
теорія про «Москву як Третій Рим». 

Теорія «русского мира» покликана переконати, що український 
народ є лише частиною якогось «народу Святої Русі», за яким насправді 
видно російський народ. У світлі цієї теорії українська мова, культура, 
історія тощо мають похідне та другорядне значення щодо російської 
мови, культури, історії та інших аспектів буття російського народу. Під 
виглядом духовної єдності українцям нав’язується російська ідентичність 
і самосвідомість, як, наприклад, у ХІХ ст. така ідентичність на основі 
слов’янства нав’язувалася полякам, а болгарам на основі єдності Церкви 
елліністична ідентичність нав’язувалася греками. Теорія про «русский 
мир» є політичною концепцією, завдання якої – через структури 
Московського Патріархату сприяти відновленню політичного впливу 
російської держави на пострадянському просторі. Її просування 
Московським Патріархом є для Київського Патріархату як Помісної 
Православної Церкви в Україні черговим красномовним підтвердженням 
того, що відмова Московського Патріархату визнавати автокефалію 
Української Церкви має лише одну мотивацію – політичну, так само як 
політично вмотивованим є бажання будь-якою ціною зберегти владу 
Московської Патріархії над Україною. 

Православна Церква саме для того і виробила механізм церковної 
автокефалії, щоб долати мирське владолюбство, яке може проявлятися і в 
церковних ієрархів. Обмежуючи адміністративну владу Предстоятелів 
Помісних Церков лише межами цих Церков, які в цілому збігаються з 
межами народів і їхніх незалежних держав, Православ’я також захищає 
себе і від того, щоби політики з однієї держави, використовуючи церковну 
структуру, впливали на життя іншої держави. 

Представники Московського Патріархату засуджують Київський 
Патріархат за «етнофілетизм», а в той же час з політичних міркувань 
підтримують дружні відносини з церковними спільнотами, які мають 
яскраво виражений етнофілетичний характер. Наприклад, Московська 
Патріархія всіляко підтримує абхазьких розкольників, які, за 
достовірними свідченнями, не лише з причини національної ворожнечі не 
допускають служіння грузинського духовенства в Абхазії, але й етнічних 
грузинів-мирян не допускають до участі в церковному житті своїх громад. 
Також під час свого візиту у Вірменію Московський Патріарх всіляко 
вихваляв Вірменську Церкву, брав участь у її численних офіційних та 
молитовних заходах, хоча ця Церква не належить до сім’ї Помісних 
Православних Церков і не визнає Вселенські Собори, починаючи з 
четвертого. Структура Вірменської Церкви побудована саме за 
національною ознакою, що відображено й у титулі її Предстоятеля – 
«Католикос всіх вірменів», а не «всієї Вірменії», як це було б у 
православній традиції. Схвалюючи церковне життя в Абхазії та Вірменії, з 
одного боку, та засуджуючи Київський Патріархат з іншого, Московський 
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Патріарх тим самим свідчить про свою упередженість та виявляє подвійні 
стандарти, що недостойно православного ієрарха. 

Церква — органічно єдиний і одиничний у всіх світах (земному і 
небесному) Боголюдський організм (і лише потім Боголюдська 
організація). Церква не може розділятися [2, 212]. 

Поняття «єдності» визначає Церкву не стільки ззовні, як зсередини. 
Це більше її внутрішнє, духовне визначення, оскільки ззовні Церква 
«розсіяна» по всьому світу, складається з багатьох Помісних Церков. 
Однак усюди Церква повинна являти людям ту єдність, яку явив світу 
Христос. Людство живе за законами поділу та протиставлення, усе на 
землі розділяє людей, навіть те, що деяких із них об'єднує (мови, етноси, 
переконання, смаки); гріх і трагедія світу — це глибинна війна усіх проти 
всіх заради себе. Цьому розділенню Христос протиставляє єдність: 
передовсім єдність з Богом у євхаристії. Чим ближче люди до Бога, тим 
ближче вони один до одного. У Євхаристії між людьми взагалі стирається 
будь-яке розділення, вони стають єдиними з Богом, а також поміж собою. 
Христос прийшов до усіх, і тому у Христі, у Його вченні та житті люди 
можуть знайти ту єдність віри, надії та любові, яку ніщо інше дати не 
може. Єдність, зрештою, кінцевої мети, кінцевого покликання світу й 
людини — як єдність всіх і всього у Богові. Ця єдність і є Царство Боже, і 
Церква повинна являти цю нову єдність у Христі, їй служити і її 
здійснювати всюди і завжди [10]. 

Окрім того, як видно з Євангелія, Пастиреначальник Церкви 
Господь наш Ісус Христос не зневажав культурного різноманіття Його 
оточення (Мф. 15:21-28). Він не знищував речі, що були шановані, а 
використовував їх задля зв’язку з людьми та їхнього порятунку. Люди, 
безперечно, повинні ставити віру вище за все, але не повинні відчувати 
неповагу до своєї культури і не повинні бути відірвані від свого коріння. 

Такий принцип необхідний для життя та розвитку як Помісних 
Православних Церков, так і місцевих громад, повинен знайти вираження в 
еклезіальних і канонічних межах, що визначені священними канонами та 
рішеннями Патріарших та Соборних Томосів Вселенського Престолу 
відносно автокефального статусу автокефальних Церков, і, таким чином, 
забезпечити різноманітність у канонічній єдності, у межах визначених 
територіальних кордонів автокефальних Церков, чим і керується 
Київський Патріархат як Помісна Православна Церква в Україні. 
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СВЯТІЙШИЙ МСТИСЛАВ – ПЕРШОІЄРАРХ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
 
Стаття присвячена постаті першого Патріарха Київського і всієї 

України-Руси Мстислава та його церковно-ієрархічній діяльності, що 
об‘єднала історично важливі Друге і Третє відродження УАПЦ. 

This article is devoted to a figure of the first Patriarch of Kyiv and All 
Russ-Ukraine Mstislav, and to his church-hierarchic activity, which has united 
historically both the second and the third important revival of Ukrainian 
Autocephalous Orthodox Church. 

«Я подвигом добрим подвизався, 
свій біг скінчив, віру зберіг» 

(2 Тим. 4:7) 
 
Історія Православної Церкви знає багато відомих ієрархів, які 

впродовж двох тисячоліть християнства потрудилися на благо і користь 
святої Церкви та утвердження серед людей істин віри, моральних і 
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духовних цінностей, спасительної віри і благочестя, збільшення в серцях 
людей щирої любові до Бога і до ближніх своїх. 

Слова Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа: «Ідіть, 
навчайте всі народи...» (Мф. 28:19) - майже через тисячоліття справдились 
Провидінням Божим на величних просторах княжої Київської держави. 

В численному сонмі українських духовних пастирів достойне місце 
посідає і перший Патріарх незалежної Української Православної Церкви - 
Мстислав (Скрипник). Сам Господь сказав: «Не може сховатися місто, що 
стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його 
під посудину, але на свічник, - і світить він всім...» (Мф. 5:14-15). 

Він дійсно є світильником віри в Бога, який і по сьогодні просвічує 
найвіддаленіші куточки віруючих сердець православних українців по всіх 
усюдах. Про цього ієрарха, його віру і життя можна сміливо сказати 
словами Сина Божого: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, 
щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на 
небі» (Мф. 5:16). 

Архіпастирське мудре слово, досвід життя, щире служіння Церкві 
Христовій та палка любов до рідної української землі завжди схиляли 
серця віруючих українців до Патріарха Мстислава, такої цікавої і 
неординарної особистості. Він був доступною для інших людиною, а 
товариськість взагалі була невід’ємною рисою його характеру. Він любив 
людей не лише за пастирським обов’язком, а справді, від душі, і всі, з ким 
Патріарх спілкувався, були сповнені такими ж сердечними почуттями 
любові і поваги. І хоча вже минуло майже 20 років як владика Мстислав 
відійшов у вічність, існують різні думки і погляди на цю людину як з боку 
духовенства, так і з боку справжніх православних українців. Одні 
вважають його націоналістом, інші - славним послідовником великих 
київських митрополитів. Отож постає завдання показати Святійшого 
Мстислава насамперед як мудрого архіпастиря, досвідченого провідника 
українського Православ’я, доброго духовного батька всім, хто потребує 
зміцнення у вірі, надії та любові до Господа, хто понад усе має любити і 
любить свою Батьківщину, свою Церкву, свій народ. Духовенство 
незалежної Української Православної Церкви, всі українці як в Україні, 
такі розсіяні по світу, повинні знати Патріарха Мстислава як Предстояте-
ля Святої Української Церкви – Першоієрарха Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, духовного провідника, поборника за 
Помісну Українську Церкву та апологета незалежної Церкви в неза-
лежній, самостійній державі. 

З Волі Божої сьогодні ось уже 21 рік ми маємо українську, не 
буквою, а духом народну владу. Попри все маємо Помісну Українську 
Православну Церкву – Українську Православну Церкву Київський 
Патріархат, з її незламним та мудрим Предстоятелем – Святійшим 
Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом (Денисенком). 
Будемо сподіватися, що часи лихоліть для нашої Церкви минули, хоча 
попереду наполеглива і кропітка праця з її розбудови і зміцнення. Наша 



 
 
 
 
 

 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 44 - 

Церква Свята Соборна і Апостольська, по правді, як те місто на вершині 
гори, і гора - наша Голгофа терпінь і страждань за віру Христову, гонінь і 
зневаги з боку колишньої упередженої влади та наших північних братів. 
Нашу Українську Церкву видно всьому християнському світові. Апостол 
Павло говорить, що «Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і 
немічне зі світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне» (1Кор. 1: 27). 

 Згадуючи першоієрарха УПЦ КП, неможливо не згадати про 
найголовніші тернисті життєві шляхи, котрі загартовували дух віри та 
любові до рідної України майбутнього Патріарха Української Церкви. 

Святійший Патріарх Мстислав І (в миру Степан Скрипник) 
народився 10 жовтня 1898 року в Полтаві, в сім’ї Івана та Мар’яни 
Скрипників. Мама Патріарха була рідною сестрою Симона Петлюри. 
Родина Скрипників походила з давнього козацького роду. Сімейство 
Петлюр відзначалося великою побожністю, оскільки всі його члени були 
православними християнами, передаючи віру своїх предків наступним 
поколінням. Прабабуся Патріарха, овдовівши, стала черницею, 
прийнявши ім’я Антонія, і заснувала Свято-Покровський Тепловський 
монастир в Криму [1, 56]. 

Йдучи за покликом свої предків, що присвятили себе Церкві, та 
будучи в цей час вже вдівцем (його дружина загинула в 1941 році), він 
вирішує решту свого життя присвятити духовній праці. Десятого квітня 
1942 року стає священиком, а 6 травня того ж року приймає чернецтво з 
ім’ям Мстислава. Наречення його в єпископи відбулося 12 травня, а вже 
14 травня - звершилась хіротонія в єпископа Переяславського [2, 550]. З 
цього часу владика Мстислав повністю віддає себе рідній Церкві, що 
відновила свою діяльність на звільнених від більшовиків широких 
просторах України. Вже в перших місяцях єпископського служіння він 
вирушає в архіпастирську подорож по Україні, звершуючи в цих містах 
урочисті служби й виголошуючи палкі проповіді. В його проповідях та 
промовах постійно відчувалася ідея незалежної України та Української 
Церкви. 

В 1950 році, внаслідок певних розбіжностей в поглядах, в засадних 
питаннях і справах між ним і консисторією УГПЦ в Канаді, він залишає 
керування цією Церквою і переходить до Української Православної 
Церкви в США. Ця Церква перебувала під керівництвом митрополита 
Іоанна (Теодоровича) і була роз’єднана. Клопотанням Владики Мстислава 
в 1950 році відбувся Собор Об’єднання УПЦ в США. Він об’єднав і 
укріпив її. Головою консисторії цієї Церкви став архієпископ Мстислав. 
Владика Мстислав зробив значний внесок у розбудову і розвиток УПЦ в 
США, яка нараховувала тоді понад сотню парафій, мала багато храмів, 
чудові церковні хори та недільні школи, що функціонували при храмах. 

З ініціативи архієпископа Мстислава було придбано маєток для 
Церкви в місцевості Савнт-Бавнд-Брук, неподалік Нью-Йорку. Цей маєток 
став осередком УПЦ в США. З власних друкарень Церкви в Бавнд-Бруку 
й Нью-Йорку вийшли десятки цінних книжок, серед яких є низка 
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богослужбових видань, також «Історія Української Православної Церкви» 
в п’яти томах професора І. Власовського, видані старанням митрополита 
Мстислава [3, 3]. 

Перебуваючи в США, майбутній Патріарх продовжував працювати 
в напрямку досягнення єдності між всіма Українськими Православними 
Церквами. Як духовний син українського народу Святійший неодноразово 
шле на Україну свої архіпастирські послання, в яких всіх свідомих 
українців, що тісно пов’язані вірою в істинного Бога, закликає до 
братерського єднання і щирого порозуміння. Митрополит Мстислав 
наводить коротку історію Української Православної Церкви, називає 
Церкву на рідній українській землі - мученицею. 

5-6 червня 1990 року в Києві відбувся перший Всеукраїнський 
Собор відновленої УАПЦ, на якому формально було затверджено факт 
відновлення УАПЦ в Україні та ухвалено історичне рішення про 
піднесення її до рівня Патріархату. Першим Патріархом Київським і всієї 
України на цьому соборі було обрано митрополита Мстислава 
(Скрипника), який на соборі не був присутнім, але з обранням його 
Патріархом погодився [4, 3]. 

20 жовтня 1990 року тисячі українських сердець перебували у 
хвилюванні. Майже вщерть була заповнена людом територія 
Бориспільського аеропорту Києва, куди з хвилини на хвилину мав 
прибути літак з Патріархом Мстиславом. Навіть двогодинне запізнення 
патріаршого літака не зменшило велелюдного натовпу, в якому густо 
майоріли хоругви та національні прапори від Харківської площі до 
Софіївського майдану, на якому його Святість мав намір поклонитися 
древній українській святині. І ось звершилось те, чого так довго чекало 
українське Православ’я, - першосвятительська стопа першого 
українського святителя стає на київську землю. На зустрічі Патріарха 
Мстислава в Борисполі був присутній митрополит Київський і Галицький 
Іоанн (Бондарчук), який з благословення Святійшого розпочав подячний 
молебень, що був звершений одразу по приїзді Його Святості в 
Бориспільському аеропорту. Теплі почуття переповнювали серце 
Патріарха Мстислава, тому він говорить, що кожен, хто має щось святе у 
своєму серці, той найдрібнішою частинкою людської істоти буде любити 
свою Батьківщину і свою рідну Церкву, щиро, нелицемірно і віддано. 
Можна лише позаздрити та повчитись патріотизму, який був властивий 
Патріарху. Уся його проповідницька діяльність була самовідданим 
служінням українському народові, вихідцем якого він був. 

Святійший зазначив, що Україна переживає духовну кризу, і тому у 
кожного українця є Богом встановлена місія - вибороти авторитет 
Української Православної Церкви. Від народних глибин повинен йти 
процес незалежності. Того осіннього вечора серед велелюдного зібрання 
панував дух духовної боротьби, до якої поневолений століттями народ 
був готовий, лише чекав свого духовного проводиря і наставника, яким і 
виявив себе Патріарх Мстислав (Скрипник) [5, 9]. 
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На українській київській землі Патріарх Мстислав оповів такий 
епізод зі свого життя: «Коли мене зробили дипломатичним кур’єром від 
уряду УНР і я об’їздив Європу, то мене вразила одна трагічна подія. Мені 
йшов 21-й рік. Коли я приїхав до Парижа, де відбувалася мирна 
конференція, я знайшов українське представництво й повідомив, що 
привіз пошту. Мене запитали, від кого я приїхав. Я відповів, що від 
українського уряду. Тоді мені відповіли, що це уряд Західно-Української 
Народної Республіки, а ваша - УНР. Я плакав, плакав, як мала дитина. 
Тому я і зараз остерігаюся і боюся, щоб і нині такі моменти не 
повторилися" [6, 300]. 

Патріарх Мстислав говорив про далекоглядність митрополита 
Андрія Шептицького, як він любив українську ідею в Церкві [7, 40]. 

Того дня журналісти доскіпливо поверталися до факту приїзду 
Алексія II до Києва, на що Патріарх відповів: «Він вчинив нерозважливо. 
Коли його намовили певні сили, то того ж часу він вліз у чуже лоно, чужу 
господу. Заїхав до Почаївської Лаври. Нехай не забуває, що Україна 
прагне мати незалежну Церкву. Це його велика помилка. Усю 
відповідальність за його приїзд складаю на РПЦ, яка завжди була 
знаряддям імперської та русифікаторської політики. Приємно, що багато 
священиків РПЦ відновили УАПЦ. Але є й такі, що чинять розлад. Я 
зберіг нашу честь, наше ім’я, нашу гідність. Переді мною стоїть рік, коли 
нас продали у московський Патріархат. Вас теж хотіли продати полякам, 
та здорові сили зберегли українство. А ми маємо бути рівними у світі. 
Таким шляхом йшли усі Патріархії. Царство Боже здобувається силою 
віри, стремління - силою жертв. Маємо ласку Божу. Нас визнають, якщо 
ми самі себе визнаємо" [8, 2]. 

На Соборі, який проходив 5-6 червня 1990 року в Києві, окрім 
обрання Патріархом Київським і всієї України Мстислава (Скрипника), 
також було визнано недійсним акт приєднання Української Церкви до 
Московської у 1686 році як такий, що суперечить канонам Вселенської 
Православної Церкви. Як свідчать очевидці, які були присутні 18 листо-
пада 1990 року на інтронізації Патріарха Мстислава у Святій Софії, Його 
Святість вийшов до людей зі сльозами на очах, щоби звернутися з 
промовою, яка, напевне, зігріла теплом найчерствіше і байдуже до долі 
України та її Церкви серце. 

Патріарх насамперед доводить до відома те, що вістку Священного 
Собору, який постановив піднести УАПЦ до статусу Патріархії, він 
сприйняв як вияв Промислу Божого. Розчулив серця людей мудрий і 
досвідчений старець, сказавши про покликання його до партріаршества та 
опікунства над рідною йому Українською Православною Церквою. 

Причиною смутку і журби, які охопили його, Святійший назвав свій 
вік та немочі. Але незважаючи на це, він не заперечив волевиявлення 
народу. Як він далі висловлюється, до цієї великої честі його долучила 
також пам’ять про його рідних: прабаби схиігумені Антонії та її онуки 
черниці Гавриїли, прадіда ієромонаха Аркадія, які в своєму житті нічого 
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не просили і ні від чого не відмовлялись. Вони і посіяли в його душі 
любов до українського народу та його Церкви. 

Мстиславова промова після інтронізації була надзвичайно 
змістовною та цікавою слухачеві, адже Його Святість наводить 
біографічні дані, які завжди цікаві для нас. Зокрема, він говорить про 1973 
рік, про час, коли він почав очолювати Собор єпископів УАПЦ в діаспорі. 
Патріарх Мстислав висловлює своє бачення щодо врегулювання 
релігійної кризи не лише в Україні, але й у цілому світі - скликати 
Великий Вселенський Православний Собор. 

Змарнувати нагоду, яку послав нам Сам Господь - перебудувати 
увесь світ, викинувши з нього усю неправду, ненависть і зло, - було б, на 
його думку, великою і тяжкою в наслідках нерозважливістю. 

У зв’язку з цим, вважав він за необхідність виявлення теперішнього 
ставлення Вселенської Царгородської Патріархії до її колишньої 
найбільшої духовної провінції - Київської митрополії та до стихійного 
відродження її як Української Автокефальної Православної Церкви в 
Україні. 

Необхідність виявлення становища до цієї проблеми Вселенської 
Царгородської Патріархії змушує достовірний факт її незацікавлення 
стихійним рухом за відродження УАПЦ на Україні. Мотивується це 
незацікавлення тим, що, мовляв, терени України належать до сфери дій і 
впливів Московської Патріархії. Думати, що Українська Православна 
Церква, коли Україна і український народ ступенево входили до складу і 
були під владою Московської православної держави, могла залишитися в 
юрисдикції Царгородського Патріархату та ще й з фактичною 
незалежністю і від нього, - це значить думати не логічно історичними 
категоріями, не розуміти природи відносин між Церквою і державною 
владою в Православ’ї тих часів, коли сама державна влада була 
православною і Православна Церква в тій Московській державі 
незалежна. 

І так, після століть неволі й поневірянь, з благословення Всевишньо-
го і українського народу, наша Свята Українська Автокефальна 
Православна Церква має тепер свого Предстоятеля, який повсякчасно 
буде відстоювати її інтереси. Важко було 93-літньому Патріарху керувати 
відроджуваною в Україні Церквою, але Господь обдарував його світлим 
розумом, талантом до дослідницької діяльності, прекрасною пам’яттю, а 
головне – добрим серцем. 

Усіх, хто з ним зустрічався чи мав можливість чути його проповіді 
або промови, захоплювались його простотою й щирістю. Наскільки 
чистою була його проповідь чи послання, і такою ж чистою він хотів 
бачити свою Церкву. Він був впевнений, що Українська Церква заслужила 
своїм мучеництвом повагу й пошану. Патріарх Мстислав у своїх промовах 
і проповідях нагадував, що потрібно усім об’єднатися, щоб розбудувати й 
очистити українську криницю, з якої століттями наші діди й прадіди пили 
«Живу Воду» і ніколи не мали спраги [9, 100]. 
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"ХРЕСНИЙ ШЛЯХ" УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІАРХА 
 

В статті розглянуто життя та діяльність неординарної постаті 
в українському релігійному просторі – Патріарха Київського і всієї Руси-
України Володимира (Романюка). 

The article reveals the life and activity of Patriarch of Kyiv and All-Rus 
Ukraine Volodymyr ( Romaniuk), as unordinary figure in ukrainian religious 
society. 

Ключові слова: УАПЦ, УПЦ КП, Патріарх Володимир. 
 
У переломні часи української історії, коли здавалось, що все, кінець, 

згине наше єство, паде прахом мова, віра, культура і сама Україна, з 
глибин народу народжувались люди, які своїм словом, діями, життям 
перекреслювали цю зневіру, не давали згаснути надії. Одним з таких був 
справжній син своєї Батьківщини – Василь Омелянович Романюк, 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир. 

Він був одним з перших, хто відроджував у буремні 90-ті роки 
минулого століття Українську Автокефальну Православну Церкву, а 
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згодом став ініціатором об’єднання УАПЦ з частиною УПЦ, котра 
підтримала митрополита Філарета, для побудови Київського Патріархату. 

Народився майбутній патріарх 9 грудня 1925 року на Гуцульщині в 
селі Хімчин Косівського повіту Станіславського воєводства Польської 
держави (теперішній Косівський район Івано-Франківської області) у 
простій багатодітній селянській родині Ганни і Омеляна Романюків. Сім'я 
жила бідно, але батьки виховували у своїх дітей любов до Бога, до народу 
та Батьківщини. 

У юнацькі роки Василь Омелянович цікавився українською історією 
та літературою. Його світогляд формувався під впливом праць письмен-
ників Богдана Лепкого, Андрія Чайківського, Михайла Могилянського, 
Михайла Драй-Хмари… Ці літератори не тільки своїми творами, але й 
активною громадянською позицією щодо відстоювання національних 
інтересів українців у Польщі заслужили любов і повагу в народу Західної 
України. 

"Радянізація" краю після приєднання Західної України у вересні 
1939 року до Радянського Союзу, каральна політика влади, окупація 
фашистською Німеччиною у 1941-му привели юнака до лав Організації 
Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери. 

Проте "червона мітла" не оминула родину Романюків. У липні 1944 
року Василя заарештовують під час проходження комісії у військкоматі. У 
постанові про арешт від 14 липня 1944 року вказується: 
"Оперуповноважений 2-го відділення УНКДБ по Станіславській області 
старший лейтенант державної безпеки Мурашов, розглянувши матеріали 
про злочинну діяльність Романюка В.О., які поступили в УНКДБ, знайшов, 
що Романюк є активним учасником ОУН, тому постановив піддати його 
арешту й обшуку". 26 вересня, після двох місяців допитів, було оголошено 
вирок Військовим трибуналом військ НКВС Станіславської області: 
"Піддати висилці на каторжні роботи терміном на 20 років з… 
конфіскацією усього майна". Згодом вирок був пом’якшений до 10 років 
позбавлення волі. Василя Романюка засудили на основі ст. 54-1 "а" та  
ст. 54-11 КК УРСР, які передбачали відповідальність за "контрреволюційну 
діяльність", "зраду Батьківщини", "за пропаганду або агітацію, яка полягає 
в заклику до повалення, підриву або послаблення радянської влади чи до 
вчинення окремих контрреволюційних злочинів". Разом з Василем були 
засуджені як "буржуазні націоналісти" ще семеро жителів села Хімчин – 
А.Стефурак, П.Романюк, Т.Підлетейчук, Ф.Скоропанюк, В.Остафійчук, 
П.Ільницький та М.Солиджук. Ось так чинила "народна" влада першої у 
світі країни селян та робітників з усіма непокірними, що наважились 
відстоювати свої національні погляди, віру, свій край [11, 94]. 

Згодом, у 1971 році, Василь Романюк напише: "Моє дитинство було 
настільки пролетарським і архібідняцьким, що ніяким мікроскопом не 
побачиш в ньому найменшої рисочки буржуазних ознак. І от мене, сина 
селян-бідняків, що не мав на той час навіть середньої освіти, не був 
ознайомлений з радянським законом, арештовують 12 липня 1944 року як 
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буржуазного націоналіста. Не в лісі зі зброєю в руках, а у військкоматі, 
куди я з’явився добровільно на виклик" [8, 37]. 

Згідно з рішенням Особливої наради при НКВС СРСР від 21 квітня 
1945 р.: "Романюк Омелян Семенович, 1894 р.н. (батько майбутнього 
патріарха), його дружина Романюк Ганна Якимівна (1903 р.н.) разом з 
двома дітьми Дмитром (1934 р.н.) і Володимиром (1938 р.н.) направлені 
на спецпоселення в Іркутську область строком на 5 років" [11, 164]. 
Причиною депортації сім’ї став, звісно, арешт старшого сина Василя, бо 
радянський режим карав не тільки члена сім’ї, який брав участь в русі 
опору, але і його родину, щоб викорінити на Західній Україні оплот 
визвольної боротьби. 

По дорозі до Сибіру один з братів Василя втік із вагона в 
м. Коломия та повернувся у рідне село, де деякий час переховувався у 
родичів. Однак прожити йому судилося недовго, оскільки він був 
знайдений та убитий у червні 1947 р. органами НКВС. Односельці таємно 
перепоховали його в с. Хімчин. 

Батько майбутнього патріарха – Омелян Семенович Романюк – 
помер від непосильної праці, голоду й холоду на засланні у 1946-му. 

"Смерть батька і вбивство брата на все життя залишили відбиток в 
душі Василя Романюка. І він постійно згадував про це, звинувачуючи 
саме радянську владу у їхній загибелі, і приводячи при цьому аналогії зі 
знищенням тією ж владою мільйонів інших людей", – пише у книзі 
"Патріарх Володимир, або Спогади про батька" його син Тарас Романюк 
[8, 51]. 

Свій термін ув’язнення Василь Романюк відбував у Кустолівській 
сільськогосподарській колонії №17 управління НКВС у Полтавській 
області. Але і тут він не покидав ідеї боротьби за самостійну Україну. Про 
це свідчать розсекречені в 2006-2007 рр. архівні документи КДБ. В них 
зазначається: "18 березня 1946 р. начальник оперативно-чекістського 
відділення виправно-трудової колонії Управління НКВС Полтавської 
області капітан Багно прийняв постанову про порушення кримінального 
переслідування відносно в’язнів Кустолівської сільськогосподарської 
колонії №17 НКВС М.Редчука, Ю.Рохманейка, Є.Матвєєва, Г.Шостя, 
П.Мощенця, В.Романюка. Арештанти об’єднались між собою на основі 
антирадянських поглядів у контрреволюційну групу під назвою "УСС" 
(Український Січовий Стрілець) і проводили в таборі вербовочну роботу, 
контрреволюційно-націоналістичну пропаганду, вихваляли ОУН і 
бандерівський рух, готувались до повстання і втечі з табору з метою вступу 
в банду УПА для продовження боротьби проти радянської влади" [11, 91]. 

Саме через "антирадянську" діяльність, як зрозуміло з 
вищенаведеного, а фактично через правдиві розповіді в’язням про 
безчинства, які творила радянська влада на західноукраїнських землях і, 
зокрема, з його родиною, та за заклики до непокори та опору 
комуністичному режимові Василь Романюк був знову заарештований. 
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13 червня 1946 року прокуратура Полтавської області прийняла 
ухвалу про направлення кримінальної справи в суд. На засіданні 
спеціального табірного суду виправно-трудових таборів і колоній МВС 
УРСР 17-18 червня 1946 року прокурор у своєму виступі запропонував 
відносно М.Редчука, П.Мошенця, В.Романюка застосувати вищу міру 
покарання – розстріл. 

В останньому слові вони просили суд зберегти їм життя. Згідно з 
вироком табірного суду, Василя Романюка було засуджено до 10 років 
позбавлення волі з відбуванням у віддалених місцевостях СРСР. У ньому 
йшлося, що "Романюк, відбуваючи покарання в Кустолівській сільсько-
господарській виправно-трудовій колонії, був учасником контрреволю-
ційної повстанської організації під назвою УСС, яка ставила своїми 
завданнями: організацію повстання у таборі шляхом фізичного 
обеззброєння охорони, здійснити втечу з табору, об’єднатися з 
бандерівськими бандами для продовження боротьби з радянською владою 
за самостійну Україну" [2, 48]. 

21-річного Василя Романюка після закритого судового процесу 
етапували до місця відбування покарання – спецтабір "Холодний" на 
Колимі. У документальному нарисі "Патріарх Володимир, або Спогади 
про батька" його син Тарас зазначає: "…через весь Союз везли морем, в 
трюмах, на Далекий Схід (так він вперше побачив море). Там, на Колимі, 
розпочалася нова епопея – в таборах, у постійному протистоянні між 
кримінальниками, "ворами в законі" і колишніми бійцями ОУН-УПА, що 
й сприяло остаточному становленню батька як людини й громадянина. 
"Мої університети" – називав він період 40-50-х років". Стійкість, 
незламність духу проявлялися навіть у зовнішності Василя Романюка. 
Про це свідчать спогади побратима по колимському табору Івана 
Гнатюка: "Голодні і виснажені важкою роботою, більшість в’язнів були 
сутулими, ходили по-старечому зігнутими, байдужі до свого вигляду, а от 
Василь, як запам’яталося, був завжди зібраний, стрункий, акуратний. Не 
дивно, що свою гуцульську поставу зберіг він до самої смерті. Був такий 
же прямий і негнучкий тілом, як і духом" [8, 57]. 

Саме під час цього ув’язнення в спецтаборі "Холодний" на Колимі 
Василь Романюк прийшов до глибокої віри в Бога. Разом з ним сиділо 
чимало віруючих людей – і православні, і греко-католики, і протестанти, і 
старообрядці, й істинно-православні. Були тут єпископи, керівники 
церковних юрисдикцій різних деномінацій. Гуртувалися, незважаючи на 
релігійні розбіжності та протиріччя, бо всі разом ділили одну баланду. 

Не без впливу ув’язненого духовенства Василь Романюк повністю 
прочитав Біблію, перечитав таємно багато релігійної літератури, яку 
вберегли духовні отці. Перебуваючи у концтабірних умовах, Романюк 
приймає доленосне рішення: на волі стати священиком. А уже під час 
магаданського заслання це рішення остаточно викристалізувалося, і він 
посилено вивчає богословські науки. 
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Відбуваючи заслання у Магадані, Василь Романюк познайомився з 
Марією Антонюк, з якою одружився 24 серпня 1954 р. Їх об’єднували не 
лише взаємні почуття, але й схожі трагічні життєві долі і спільні ідейні 
погляди. 

Марія Антонюк народилася 1924 року на хуторі Скоморохи 
Олександрійського району Рівненської області. 17 березня 1944-го її було 
заарештовано органами контррозвідки "Смерш". Пред’явили 
звинувачення в тому, що дівчина вступила в ОУН, де діяла під 
псевдонімом "Іскра", виконуючи обов’язки заступника станичного, 
"збирала для бандитів УПА серед населення перев’язочний матеріал, 
продукти харчування". Слідством було встановлено, що Марія брала 
участь у зібранні членів ОУН, обговорюючи методи й форми боротьби з 
Червоною армією та радянською владою. На закритому судовому 
засіданні військовий трибунал 13-ї Армії засудив її до десяти років 
позбавлення волі у виправно-трудових колоніях [2, 72]. 

Створивши сім’ю, Василь Романюк вирішує вивчитися на 
кіномеханіка. Він закінчує курси і працює за спеціальністю у кінотеатрі 
"Гірняк" Магаданського обласного управління кінофікації. Там же, на 
засланні, він здобуває і десятирічну освіту. 

Після 14-річної вимушеної розлуки, у 1958 році Василь Романюк 
разом з дружиною Марією повертається на рідну Гуцульщину. І відразу, 
як давав собі обітницю ще на Колимі, робить все можливе, щоб стати 
священиком. Тому вступає на дворічні Вищі Богословські курси, які діяли 
у Станіславі при єпархіальному управлінні. 

У 1959 році, ще навчаючись на богословських курсах, Василь 
Романюк був висвячений у сан диякона, своє дияконське служіння 
проходив у м. Косів та довколишніх селах. Того ж року в Романюків 
народився син Тарас. 

У 60-х роках на Західній Україні "уповноваженими" Ради в справах 
релігії, як правило, були колишні енкаведисти, що воювали з УПА та 
оунівським підпіллям. Вони чудово знали справу колишнього 
репресованого Василя Романюка як "непримиренного буржуазного 
націоналіста і бандерівця" (саме такі "титули" фігурували у звітах Ради 
біля його прізвища). А реабілітацію ці органи до уваги не брали. 

Загальний аналіз тодішнього стану релігії в СРСР та, зокрема, в 
Україні дає змогу приблизно уявити, що означало в ті часи для людини 
рішення стати священиком. Цей вибір вже, по суті, був викликом 
атеїстичному комуністичному режиму, а з судимістю за політичними 
статтями – відкритим опором. Але Василь Романюк вперто йшов до своєї 
мети стати священиком. Проте в таких "умовах" про висвяту в сан 
священика Василеві Романюку не було чого й думати. І він у 1961році, 
залишивши сім’ю в Косові, їде в Сибір у м. Омськ до свого знайомого 
єпископа Веньямина. 

Єпископ Веньямин, з яким Романюк деякий час в 50-х роках сидів у 
колимському таборі, прийняв його дружелюбно та призначив дияконом 
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при своєму кафедральному соборі. Однак єпископ на той час вже був 
тяжко хворий і, до того ж, перебував під сильним пресом КДБ. Тож 
хіротонізувати Романюка в сан священика не міг [1, 42]. 

Прослуживши в Омську приблизно півроку і зрозумівши, що 
"пильне око" і тут його чатує, майбутній патріарх повернувся додому в 
Косів. А тут уже чекали інші проблеми. За розпорядженням "зверху" його 
в місті заново не прописали і примусили в короткий термін покинути 
Івано-Франківщину. Тоді Василь Романюк разом з дружиною Марією та з 
маленьким сином Тарасом терміново виїжджає на Харківщину, де на той 
час, повернувшись із заслання, проживала його мама з братами Дмитром 
та Володимиром. Там, у селищі Курган, поблизу міста Балаклеї працює 
кіномеханіком. 

Ось що пише в книзі "Патріарх Володимир, або Спогади про батька" 
Тарас Романюк про атмосферу в селищі того періоду: "Публіка, що 
проживала на той час в Кургані, – це були, в основному, шахтарі 
російського походження або, як казав батько, асимільовані хохли, люди, 
що не приховували свого ворожого або, в кращому разі, байдужого 
ставлення до України. І зрозуміло, що батько серед них був чи не 
останнім з могікан, що стояли на захисті свого українства. Проте, не 
дивлячись на все це, авторитетом і повагою він користувався і там. Через 
що чимало тамтешніх обивателів, випивши чарку-дві, говорили між 
собою: "Романюк хоть і бандера, но человек хороший!". Зрозуміло, що 
"бандерами" в той час називали всіх, хто походив із Західної України. 
Проте батько такою назвою лише гордився" [8, 106]. 

В той час несподівано помер уповноважений Ради у справах релігій 
при Івано-Франківському облвиконкомі Бібіков, колишній енкаведист, 
котрий блокував висвяту Романюка в сан священика. Новий, менш 
агресивний уповноважений дає на це згоду. Хіротонія відбулася на 
Вербну неділю 1964 року в Івано-Франківському кафедральному соборі. 
Першою парафією, куди направили о. Василя, було село Новоселиця 
Снятинського району. За роки пастирського служіння Романюка тут число 
віруючих у парафіях значно зросло, при кожному храмі було організовано 
церковні хори. 

Разом з тим він вступає на заочну форму навчання у Московську 
духовну семінарію у м. Загорськ, а згодом і в академію. Однак у 1970 році 
знову почалися переслідування Василя Романюка, на догоду "органам" 
під надуманим приводом його було виключено. 

У січні 1972 року на території України почались масові арешти 
представників інакомислячої інтелігенції. Постукали і до квартири 
священика. Після кількагодинного обшуку кагебісти його заарештували. 
Слідство тривало півроку. У суді слухалися тільки ті матеріали, що 
засвідчували його "злочинну" діяльність. В результаті отця Василя 
визнали "особливо небезпечним рецидивістом " та призначили покарання 
– сім років позбавлення волі з засланням строком на три роки. 
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Спочатку він відбував ув’язнення у Володимирській тюрмі 
(Російська Федерація), тодішній каральній цитаделі союзного масштабу, в 
якій утримувались "особливо небезпечні" політв’язні. А десь на початку 
1974 року його етапували в Мордовію, в I-й табір ЖХ-389/1-8 особливого 
режиму – село Сосновка, неподалік залізничної станції Потьма [12, 33]. 

У 1979 році його відправили на заслання в одну з найхолодніших 
точок на Землі – Якутську АРСР, в селище Сангар. Через дев’ять місяців, 
відбувши сім років таборів та три роки заслання, він повернувся на 
Батьківщину, в рідну Гуцульщину. А там – знову зухвалий тиск та 
переслідування, постійне стеження та "опіка" органів КДБ. 
Уповноважений у справах релігій заборонив владиці Івано-Франківської 
єпархії РПЦ надавати парафію опальному священику. КДБ посадило 
Романюка під домашній арешт, не дозволивши покидати межі Косова з 
восьмої вечора до восьмої ранку. Навіть в якутському засланні умови 
перебування були ліберальнішими, ніж вдома. Та ще й косівська 
прокуратура надсилала офіційні попередження, щоб він влаштувався на 
роботу, інакше – стаття за "тунеядство". Отож певний період о. Романюк 
працював сторожем та двірником в Косівській райлікарні. Невдовзі 
пережив перший інфаркт. Лише по смерті генсека Брежнєва кадебістський 
прес дещо послабився, і отець Василь отримав нарешті направлення на 
церковну службу [11, 96]. 

Пастирське служіння ніс в селах Косівщини: спочатку в гірському 
селі Бабин, потім – у Рожнові, селі Пістинь. 

Починаючи з 1986 року, демократичні зміни, що ширились в Союзі 
завдяки Михайлу Горбачову, почали доходити і до окраїн. Хоча 
зустрічали саме в Україні прихований опір з боку партноменклатури на 
чолі з Володимиром Щербицьким, першим секретарем ЦК КПУ. 
Зрозуміло, що в тих умовах негайно почав активізуватись і правозахисний 
український рух. Романюк відновлює давні зв’язки з Михайлом Осадчим, 
В’ячеславом Чорноволом, Зиновієм Красівським, Богданом Ребриком та 
іншими, що були на волі або саме звільнялися з радянських таборів, і 
продовжує разом з ними спільну боротьбу за дійсну демократію і 
гласність в країні. 

Тим часом підконтрольні КДБ ради у справах релігій, що фактично 
керували РПЦ, перешкоджають вступу сина Василя Романюка в духовні 
заклади освіти. Тарас п’ять разів поступав у духовні семінарії в Одесі, 
Ленінграді та Москві, але даремно. Бо син політв’язня, "заклятого 
антирадянщика" був неугодним. Тому Тарас з батьком вирішують виїхати 
до Канади – на запрошення Консисторії УПЦ в Канаді. До того ж, в той 
час не стало на світі вірної дружини та люблячої матері Марії. 

Йшов 1988 рік. Українці Канади прийняли Романюка як героя. 
Відразу по прибутті він зустрічається з провідними українськими 
політичними, релігійними та громадськими організаціями в еміграції, 
легендарними провідниками ОУН-УПА (Миколою Лебедем, Миколою 
Плав’юком, Ярославом Стецьком), митрополитом Мстиславом, 
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президентом УНР в екзилі Миколою Лівицьким. Він виступає на з’їздах 
Світового Конгресу Вільних Українців, на форумах Комітету Українців 
Канади з доповідями про національно-культурне та релігійне становище 
українців у Радянському Союзі, про стан політичних свобод і прав взагалі. 
У всіх своїх зверненнях в діаспорі (а особливо у виступах, що 
передавались по радіо на Україну), о. Василь наголошував на нагальній 
потребі відновлення Української Помісної Православної Церкви, 
закликаючи до цього, перш за все, духовенство в Україні [1, 126]. 

Агітаційно-просвітницька діяльність о. Василя широко висвітлюється 
в англомовних засобах масової інформації, що надало міжнародного 
значення його старанням. 

Після півторарічної розлуки з Батьківщиною наприкінці грудня 1989 
року він повернувся на рідну землю. В Україні, яка ще на той час 
перебувала в складі СРСР, відбувалися потужні процеси національно-
культурного відродження. На Західній Україні починала відроджуватись 
Українська Автокефальна Православна Церква. 

Наприкінці квітня 1990 року о. Василь Романюк був висвячений в 
сан єпископа з титулом "Ужгородський і Хустський". За декілька днів 
перед цим він прийняв постриг в чернецтво з ім'ям Володимир – на честь 
князя Володимира Великого. Хіротонія відбулась у селі Космач, колишній 
парафії о. Василя. "Ми віримо і знаємо, що близький вже час, як 
здійсниться заповітна мрія наших батьків і в Києві буде воздвигнуто 
престол Всеукраїнських Київських Патріархів і Київ знову стане стольним 
градом Незалежної Соборної Української Держави, за що невтомно 
боролися і молилися усі мученики нашої Церкви", – сказав він на 
хіротонії [8, 109]. 

У вересні 1990 року його призначають єпископом Білоцерківським, 
вікарієм Київської єпархії УАПЦ. 1991 року він став архієпископом 
Вишгородським, в лютому 1993 року — архієпископом Львівським і 
Сокальським, а в червні 1993 року — митрополитом Чернігівським і 
Сумським і Місцеблюстителем Київського Патріаршого престолу. 

21 жовтня 1993 р. на засіданні Всеукраїнського Православного 
Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату 
митрополита Володимира було обрано на Патріарший Престол. Його 
інтронізація відбулася за Божественною Літургією в соборі Святої Софії в 
Києві 24 жовтня 1993 року. 

У своєму першому виступі Патріарх Володимир звернувся до вірних 
усіх християнських конфесій України з такими словами: "Нас об’єднує 
єдиний обряд, єдина церковна традиція, служіння одному й тому ж 
українському народові. Закликаю вас, брати і сестри, прийняти 
простягнуту вам руку примирення, розпочати братній діалог, разом дбати 
про відбудову храмів української духовності та Української держави..."  
[8, 115]. 

Новообраний Патріарх вів активну діяльність, постійно здійснював 
пастирські поїздки в міста і села України, що негативно позначилося на 



 
 
 
 
 

 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 56 - 

його вже добре підірваному тюрмами та таборами здоров’ї. Як результат, 
на початку травня 1994 року предстоятель УПЦ КП переніс третій, і знову 
обширний, інфаркт міокарда. 

Навесні 1995 року Європарламент нагородив Владику золотою 
медаллю – за працю на благо Християнської Церкви та за хресну дорогу в 
довголітній неволі. Вручення нагороди мало відбутися у серпні… Але 14 
липня 1995 року під час вечірньої прогулянки університетським 
Ботанічним садом раптово зупинилося серце Патріарха Володимира. 
Причиною смерті став черговий, четвертий за рахунком, інфаркт. 

Поховати Патріарха Володимира Священний Синод вирішив 18 
липня. Дискусійним питанням стало те, де ховати Святійшого Патріарха? 

Спочатку висувалося три пропозиції: Свято-Феодосіївський 
монастир, де Патріарх часто служив і куди планував переїжджати 
незадовго до смерті; територія Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря, де знаходилась Трапезна (семінарська) церква Київського 
Патріархату; а також Видубицький монастир. У всіх цих місцях були 
діючі храми Київського Патріархату. 

Перші дві пропозиції відпали самі собою, мовляв, там немає 
належного місця для поховання. Всі зійшлися на третьому варіанті і 
погодилися на поховання у Видубицькому монастирі: гарне місце, де 
ховали шанованих людей, і, зокрема, покійний Патріарх особливо любив 
ці місця, пов’язані з Ботанічним садом і незрівнянною панорамою, що 
відкривалася з краєвидом на Дніпро. 

Інше питання, що піднімалося на тій нараді, було, чи робити розтин 
тіла покійного? Тут думки розійшлися: дехто говорив, що лікарі і так 
встановили причину смерті – серцевий напад, отож немає чого піддавати 
покійного такій неприємній процедурі, як розтин. Однак син Патріарха 
перший подав голос за те, щоб розтин таки був зроблений, все-таки мало хто 
що може говорити потім, в зв’язку з раптовою смертю. Митрополит Філарет 
погодився з цим, і було вирішено, щоб лікарі все-таки робили розтин тіла. 

В той же день в лікарні був зроблений розтин тіла, і діагноз 
підтвердився: хронічна ішемічна хвороба серця або, як говорив лікар, що 
робив розтин, – четвертий обширний інфаркт міокарда. Цей діагноз 
"хронічної ішемічної хвороби серця" і був занесений в офіційну довідку 
про смерть Романюка Василя Омеляновича, яку через кілька днів видали 
отцю Тарасію на руки [8, 126]. 

В неділю 16 липня, після обіду, тіло покійного, одягнуте у всі 
належні архієрейські шати, було урочисто перенесено священиками з 
лікарні у Володимирський собор. Там 16 і 17 липня правилися панахиди 
та заупокійні літургії. До Києва за той час приїхало чимало людей з усієї 
України, так що коли 18 липня розпочалася заупокійна літургія, 
Володимирський собор був заповнений вщерть. 

Коли закінчилась заупокійна літургія і розпочався чин похорону, 
було вирішено поховати Патріарха в Софії Київській, на що влада дозволу 
не дала. 
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Але всі мимоволі, і серед єпископату, духовенства, широких кіл 
мирян, вирішили йти лише в Святу Софію, і саме там, за належним чином, 
має бути поховане тіло Патріарха. 

Людей довкола зібралось багато. Упродовж дня йшов дрібний 
дощ… З собору почали виходити священики в повному облаченні, слідом 
за ними і єпископи, що на своїх плечах несли прах Патріарха, зодягнутий 
у вишите архієрейське облачення. Процесія з тілом Патріарха почала 
обходити довкола собору, згодом труну взяли на свої плечі священики, і 
похоронна процесія почала виходити на бульвар Т. Шевченка і рухатися в 
сторону Софії Київської. Спочатку все було мирно і спокійно, але як 
тільки похоронна процесія порівнялася з вул. Володимирською і хотіла 
звернути в сторону Святої Софії, дорогу їй перегородили посилені ряди 
міліції в повній бойовій епікіровці: в бронежилетах, шоломах, зі щитами, 
гумовими кийками і балонами сльозоточивого газу. 

Тоді на переговори з озвірілими міліціонерами пішли народні 
депутати, серед яких були Чорновіл, Лук’яненко, Хмара, Пронюк, 
Поровський та інші громадські діячі, керівники УНА-УНСО, які 
намагалися порозумітися із владою. Після коротких переговорів і 
твердого натиску похоронної процесії міліцейські заслони були зрештою 
зняті, шеренги "беркутівців" розступилися, й похоронна процесія 
повільно пішла далі, вже по вул. Володимирській, до Святої Софії. 

Коли після відспівування гроб почали опускати в могилу, із-за воріт 
спочатку бризнули газ, потім вибігли "беркутівці". Після сльозогінного 
газу в рух пішли дубинки. Били всіх: священиків, простих громадян, 
іноземців, незважаючи на стать чи вік. Дісталось також і народним 
депутатам. Навіть гроб осквернили, зірвавши кришку… Святотатство, 
іншого слова не підбереш, – додає заступник голови Київського братства 
ОУН-УПА Віктор Кульчицький [7, 1]. Першим на допомогу побитим, 
закривавленим, скорченим від газу людям кинулися двоє медичних 
працівників, котрі були в числі учасників жалобного походу, один з них 
Олександр Ковальов. Потім до Софійського собору під’їхала машина 
швидкої допомоги. У мікрофон оголосили, щоби потерпілі підходили до 
машини. Їх не бракувало… [9, 1]. 

Не було такої газети в Україні, яка, вийшовши в четвер 20 липня 
1995 року, чи й пізніше, не писала б про трагічний вівторок у Києві, 
називаючи його чорним [5, 10]. Світова громадськість наочно побачила 
"демократію" в дії [6, 11]. У газеті "Киевские Ведомости" розповідається 
про те, як похоронна процесія йшла і було багато спроб перевернути 
гроб… [10, 3]. 

Внаслідок подій 18 липня 1995 року Патріарх Володимир був 
похований не на території Святої Софії, а на Софійській площі, перед 
центральним входом до дзвіниці. Кривава бійня, що сталася на похороні 
Патріарха, змусила заговорити про це весь світ. Всі переконалися в тому, 
що влада в Україні на той час, фактично, була неукраїнською, тому що так 
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вчинити з прахом великомученика за українську ідею, за Церкву було 
нижче від елементарної людської гідності. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що протягом всього свого земного 
життя Патріарх Володимир щиро молився за Незалежну Українську 
Державу, робив усе можливе для відродження Помісної Української 
Православної Церкви, за що і пішов на свою "Голгофу". Саме тому ми 
повинні пам’ятати його ім’я, його справи, для того щоб самим стати 
кращими, добрішими, більш свідомими… 
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УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я НА ШЛЯХУ РОЗБУДОВИ 

ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 

У статті зроблено короткий ретроспективний та філософський 
аналіз становлення ідентичності Українського Православ’я як феномена, 
що складає основу розбудови Помісної Православної Церкви. Показано, 
що РПЦ є суто російським явищем на території України. 

The article deals with short retrospective and philosophic analysis in 
forming identity of Ukrainian Orthodoxy as a phenomenon, which is a 
basement of reconstruction of a Local Orthodox Church. The article also 
reveals that Russian Orthodox Church is namely the Russian phenomenon in 
the territory of Ukraine. 

 
Останнє відродження Українського Православ’я вже нараховує 

двадцять років. З самого початку воно набуло двох форм. Перша – це 
автокефальний рух в Україні. Друга форма – це певні автономістські 
тенденції у тієї частини православних України, які залишаються в 
Московській Патріархії [1]. 

Нам часто надають різні докази на користь кожної з альтернатив. При 
цьому намагаються характеризувати історичний розвиток, суспільно-
політичні рухи тощо. Проте кожен для того, щоб зрозуміти, як повинно 
розвиватися Православ’я в Україні, передусім повинен задуматися, чи має 
він на меті розвиток саме Українського Православ’я і на його основі 
розбудову Помісної Православної Церкви в Україні. 

В українських умовах Церква є найбільшим інститутом 
громадянського суспільства. І проблема взаємодії її як частини з усім 
цілим громадянського суспільства – це не просто порядок денний 
найближчого майбутнього. Від взаємодії Церкви і громадянського 
суспільства багато в чому залежить доля і першої, і другого. 

Проблему Українського Православ’я слід аналізувати через призму 
філософії суспільного буття і сьогодення, що дає змогу побачити 
особливості української ідентичності; через глибокий історичний аналіз, 
який розкриває правду на особливості утворення, функціонування, 
розквіту і занепадів Українського Православ’я. Слід чітко 
прислуховуватися і до сучасних керманичів Православної Церкви в 
Україні, аналізувати теперішній стан розвитку Церкви. Такий 
комплексний підхід дає змогу зрозуміти, як нинішнє Українське 
Православ’я розбудовує Помісну Православну Церкву. 
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Сьогодні перед українським християнством відкриваються нові 
можливості. І перше - утвердження у власній ідентичності, відмінній від 
російської. І навіть не заради проведення цивілізаційного кордону між 
«Українським світом» та «Русским миром». А заради повернення до 
християнського аспекту власної ідентичності. По-друге, повернення 
богослов’я в університети заради відкриття нового виміру в 
інтелектуальних дискусіях сучасності. І по-третє, актуалізація 
християнського соціального вчення – заради цивілізованого варіанта 
необхідної зараз модернізації українського суспільства, держави та 
культури. 

Класичне розрізнення українського та російського православ’я 
базується на схемі двох народних ментальностей Миколи Костомарова. 
Українці – індивідуалісти, росіяни – колективісти. Для українця в 
християнстві головне – моральна суть, для росіянина – зовнішня форма 
(мабуть тому в Україні реформа богослужіння за Петра Могили пройшла 
непомітно, а в Росії реформа Никона призвела до трагедії та розколу). Для 
українця православ’я повинно легітимізувати його спосіб життя, для 
росіянина – державну машину, безвольну покірність государю, поміщику, 
«общині» [2, 3]. 

З цього випливає, що найкращі здобутки російського православ’я 
були плодом не його внутрішнього розвитку, а результатом українського 
впливу. Наприклад, невипадковими видавалися ті факти, що «старчество» 
Оптинської пустині почалося із киянина Паїсія Величковського, російська 
релігійна філософія – із Григорія Сковороди. 

Російський православний живе ідеями, ідеальними парадигмами. 
Соціальне вчення, в якому викладено обов’язки сучасного християнина, 
його не цікавить. Український християнин готовий як почути сучасне 
вчення Церкви про соціальні обов’язки, так і про можливість жити згідно 
з ними. Проте зазначимо, що на сьогодні українські церкви надзвичайно 
мало роблять для поширення відповідних знань серед своїх вірних. Що 
зрештою може призвести до занепаду: християнин не знає власних 
обов’язків щодо держави та народу, культури та мови, політики і 
медицини – і кидає все напризволяще [4]. 

Питання відбудови в Україні (не відродження, бо це поняття має дещо 
інший, конкретний зміст) своєї Помісної Православної Церкви 
актуалізував саме її глава Митрополит Філарет, підтриманий тоді 
одноголосно всім єпископатом незалежної в управлінні УПЦ. Він, 
відзначимо, за дорученням Архієрейського собору УПЦ лобіював його в 
Московській Патріархії, чим «наступив» на великоросійські шовіністичні 
амбіції останньої і зрештою безпідставно був «анафемований» нею. 

Аналіз подій останніх двадцяти років спонукає виокремити наступні 
моменти, які свідчать про ставлення двох найбільших православних 
Церков в Україні до утвердження саме Помісної Церкви. 

З 1995 року в Україні існують дві автокефальні Церкви – більша 
Українська Православна Церква Київського Патріархату та менша УАПЦ. 
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Зазначимо, що тепер їх роз’єднує не лише постать Патріарха Філарета, як 
про це говорять представники УАПЦ, а й існують деякі відмінності в 
церковній ідеології. 

УПЦ КП наголошує на прийнятності для себе лише повної 
автокефалії і не бажає «тимчасового входження» в Константинопольський 
Патріархат. Якщо для УАПЦ головним завданням є досягнення 
спілкування із світовим православ’ям і незалежність від Москви, то для 
УПЦ КП головним є вимога повної незалежності й на цій основі 
утворення Помісної Православної Церкви в Україні. 

Предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Філарет заявив: 
«Контакти між Київським і Константинопольським патріархатами не 
припинилися, але вони ускладнилися через відносини між Москвою і 
Константинополем. Константинопольський патріархат хотів би бачити 
Українську Церкву автокефальною. Це його позиція. Але для цього 
українському православ’ю потрібно об’єднатися». Крім того, Святійший 
відзначав, що УПЦ КП на сьогодні контактує з Єрусалимським 
патріархатом, з Румунською Церквою, Грецькою, Грузинською, 
Чорногорською Церквами [5]. 

Варто відзначити, що певні проукраїнські ідей висловлювали і в УПЦ 
МП. Зокрема, прагнення більшої автономності, позиціювання себе для 
міжнародної спільноти як незалежна Православна Церква в Україні. 

Предстоятель УПЦ МП Митрополит Володимир у програмній 
доповіді у Варшаві характеризував УПЦ як самостійну Церкву, яка давно 
готова до власної автокефалії. Було прийнято рішення припинити 
діяльність найбільш проросійського сегмента активістів в УПЦ МП і 2007 
року відправлено на спокій єпископа Іполіта (Хілька) та засуджено 
політичне православ’я, очолюване В.Кауровим. В 2008 році Митрополит 
Володимир звернувся до Предстоятелів усіх православних Церков з 
проханням допомогти у вирішенні проблем українського православ’я. 
Було прийнято поправки до уставу УПЦ, в результаті яких зникали 
формальні підстави для впливу Московського Патріарха на Київського 
митрополита й УПЦ взагалі. Автономізм УПЦ перетворювався на 
автокефалізм, але у керівництва УПЦ забракло сміливості та вміння 
довести справу до логічного завершення. Відтак і донині УПЦ МП 
залишається на роздоріжжі трьох власних ідеологій: єдності з РПЦ, 
видимої української ідентичності, дійсно української ідентичності. 

Та проте великодержавний російський інтерес взяв верх і цього разу. 
Тому, з одного боку, ми помічаємо, як УПЦ МП змінює свої ідеї про 
автокефалію, а з іншого - як РПЦ ще міцніше прагне не допустити 
розбудови Української Помісної Православної Церкви. 

Дещо нового вектора розвитку УПЦ МП набуває після обрання 
Патріарха Московського Кирила, який бачить «нові умови» розвитку 
православ’я в Україні. Він відроджує «політичне православ’я», 
заборонене в УПЦ в грудні 2007 року. «Одеське лобі» Митрополита 
Агафангела, Валерій Кауров, Кирил Фролов, Наталя Вітренко, Васілій 
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Анісімов щодня працюють над новим виданням цього монстра політичної 
релігійності, чи то пак псевдорелігійності. 

Нині УПЦ МП перебуває у стані нестабільності. Звичайно, Патріарху 
Кірілу хотілося б нестабільності для УПЦ КП, оскільки він розуміє, що 
саме Київський Патріархат і є Помісною Церквою в Україні. 

Сьогодні РПЦ проповідує ідеологію «самодєржавіє – православіє – 
народность», але чи це має якийсь стосунок до Українського Православ’я? 

У Росії РПЦ втрачає суспільний авторитет через занадто велике 
зближення з владою. Патріарх Кіріл боїться нової революції та її наслідків 
для своєї церкви, а тому заграє з націоналістами та нацистами 
пропутінського табору. 

Втрачає своїх прихильників УПЦ МП і в Україні. Офіційна 
статистика свідчить, що за останні роки на 4,6% збільшилася частка 
парафій УПЦ КП, при цьому на 2,7% зменшилася частка УПЦ МП. 

Однак уявімо собі, що українізація влади, освіти і ТБ колись 
відбудеться. На порядку денному з’явиться питання українізації в 
церковній, мовній, культурній сферах. І тоді проблема розрізнення між 
українським та російським православ’ям стане дійсно актуальним 
завданням. 

Дехто використання терміна «Українське Православ’я» розглядав як 
ще один із проявів «українського націоналізму», бо ж, дивись, 
Православ’я є загальнолюдським феноменом і його не можна розтягувати 
«по национальным квартирам» (хоч автори таких міркувань натягли його 
на свою російську націю як єдину спасительку Православ’я). При цьому 
виявляється, що націоналізм може бути лише українським, бо російський 
– це патріотизм, це за «единый славянский народ», якого, до речі, за 
висновками сучасних вітчизняних та зарубіжних істориків, ніколи 
реально і не існувало, а лише надумано. Це ще раз підкреслює відмінність 
Українського Православ’я від російського та надає йому особливої 
української ідентичності. 

Досить глибоко особливості природи Українського Православ’я 
представлені у працях професора Колодного А.М. 

Насамперед він відзначає основні закономірності постання 
Українського Православ’я, закономірності його природи. 

1. Українське Православ’я сформувалося протягом семи століть (з Х 
по ХVII ст.) автономного функціонування Київської Митрополії в 
структурі Константинопольського Патріархату. Сформувалося це 
Православ’я у самостійній формі вияву не лише на буденному рівні 
функціонування, а й в тих підсумкових теологічних викладках, які 
оприлюднив святитель Петро Могила в середині ХVII століття в своїх 
«Катехізисі» й «Требнику». 

2. Поняття "Українське Православ’я" відображає також особливості 
функціонування цієї конфесії на українському історичному просторі, коли 
за умов відсутності своєї національної державності інституційні функції 
останньої доводилося перебирати на себе різним церковним структурам. 
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Православний храм поставав також в ролі культурницької установи, місця 
спільнотного спілкування українців. 

3. Українське Православ’я ніколи не було закритою релігійною 
системою. 

4. Українське Православ’я формувалося відповідно до загальних 
ментальних виявів українства, його відокремленого способу життя, 
специфіки національної культури [7]. 

На запитання кореспондентки газети «За вільну Україну» про 
розбіжності між Українськими Православними Церквами Київського і 
Московського Патріархатів Патріарх Філарет відповів, що їх немає, бо ж 
«є одна віра, одні канони, одна мораль. Однак між цими Церквами існує 
ворожнеча, причиною якої є боротьба за владу. Москва хоче володіти 
Українським Православ’ям» [6]. 

Українське Православ’я не тотожне Православ’ю в Україні. Після 
1686 року настав період поступового оросіянення Православ’я в Україні, 
воно переставало бути Українським, перетворилося, як це образно 
відзначив Тарас Шевченко, в «Церкву-домовину». Острівками його 
збереження тривалий час були ще Волинь і Буковина, а пізніше – 
Православ’я української діаспори. Тому Православ’я слід не 
українізувати, як це дехто радить, а насамперед деросіянити, як це радив 
митрополит Іларіон (Огієнко). Сьогодні ця проблема подібна до проблеми 
мови. В Україні необхідно не розвивати російську мову, а захистити 
українську. 

Серед тих рис Українського Православ’я, поєднання і практична 
реалізація яких роблять його самобутнім національно-культурним 
явищем, слід назвати соборноправність, демократизм, євангелісткість, 
побутовість, національність, народність, відкритість. 

Відтак Українське Православ’я в добу свого автономного 
функціонування в структурі Константинопольського Патріархату 
поставало і формувалося як культурно-історичний феномен зі своїми 
специфічними рисами і виявами. Тому відродження в роки незалежності 
України Православ’я як власне українського духовного явища передбачає 
насамперед повернення до тієї самобутності, яка виокремлювала його в 
православному світі перших семи століть другого тисячоліття. Ця 
самобутність не є чимось націоналістичним, а є дійсною, винятковою 
християнськістю, збереженою в українських формах її вияву. Тож не 
даючи незалежність Українській Церкві, Москва боїться відродження 
Києва як другого духовного Єрусалима. 

Саме тому Московська Церква вдається до політичних аргументів при 
своєму обстоюванні неможливості надання Українській Церкві 
автокефалії. То, дивись, народу такого, як український немає, бо ж він є 
складовою єдиної «русской национальности с тремья ветвями – 
великорусской, малорусской и белорусской», то держави такої немає, бо 
ж Україна – це окраїна єдиної російської землі. Посилаються також на те, 
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що Патріархія – не національне утворення, бо ж християнство є 
понаднаціональним. 

Не канонічно також одержувати незалежність Києву від Москви ще й 
тому, що остання підпорядкувала його собі в 1686 році незаконно: не було 
на те рішення належно зібраного митрополитом Гедеоном Собору 
Київської митрополії, погодження з Константинопольською Патріархією і 
рішення про включення її Собору самої Московської Церкви. 

Російська Православна Церква є суто російським релігійним 
феноменом. Її Статут зареєстрований Мін’юстом Росії, глава РПЦ є 
громадянином цієї ж країни, в своїй діяльності Церква керується 
російським законодавством, укладаючи при цьому низку договорів про 
співпрацю з російськими міністерствами, в тому числі й з силовими. Хоч 
Ісус Христос закликав віддати кесареве кесарю, а Боже – Богові, проте в 
практиці Російської Православної Церкви протягом майже всієї її історії з 
часу самочинного проголошення Бог підпорядковувався кесарю, а 
кесареве ставилося на службу Богові. Навіть у зміні назви Церкви з 
«російської» на «русскую», яка відбулася з ініціативи Й.В. Сталіна в роки 
війни, проглядається чітко її імперська природа. 

Тож в особі Російської Православної Церкви маємо не чисто-
церковне, а церковно-політичне утворення. Розпалася імперія Горбачова, 
але ще збереглася в тих же територіальних і адміністративних вимірах 
імперія Алексія ІІ – Кіріла, яку шовіністично налаштовані в Росії і Україні 
сили прагнуть всіляко використати для повернення до політичної імперії. 

З наданням Українській Церкві незалежності Московський Патріархат 
втрачає матеріальні надходження, які йдуть до нього від продажу в 
Україні виготовленого ним різного церковного начиння та видрукуваної 
літератури. Але більше, що він втрачає, то це історіософію свого постання 
й буття у Православному світі. Адже тоді до Московської Церкви 
жодного відношення не матимуть прихід апостола Андрія на Київські 
гори (відтак Церква не є апостольською), просвітительство Кирила і 
Мефодія, Володимирове хрещення та ін. Міняється місце Церкви в 
диптиху Православних Церков (вона вже не п’ята), більшість за кількістю 
парафій. Москва боїться ще й того, що приклад Києва пробудить й інші 
народи (насамперед білорусів, молдаван) до ідеї утворення своїх 
православних церков [7]. 

Слід прийняти за факт те, що, попри всі розмови про об’єднання, в 
нашій країні вже сформувалася Українська Помісна Православна Церква. 
Нею є Київський Патріархат. І як зазначав перший наш Православний 
Патріарх Мстислав, треба припинити постійні розмови про визнання вже 
наявної Помісності кимсь: визнаймо її буття самі, а інші з часом, як 
свідчить історія інших, - визнають! 

Нині Українська Помісна Православна Церква переживає багато 
труднощів своєї відбудови, але повинна ставити перед собою і активно 
реалізовувати низку завдань, які сприятимуть її утвердженню і розвитку. 
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ПОСТАТЬ МИТРОПОЛИТА ЛЬВІВСЬКОГО І СОКАЛЬСЬКОГО 

АНДРІЯ (ГОРАКА) У СВІТЛІ СТАНОВЛЕННЯ ПОМІСНОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 

 
"Не кожен, хто говорить Мені:  

Господи! Господи! – увійде в Царство 
Небесне,  

а той, хто виконує волю Отця Мого 
Небесного"  

(Мф.7.27) 
 
Цього року виповнилося 20 років Українській Православній 

Помісній Церкві Київського Патріархату. І відразу хочу навести золоті 
слова нашого Першосвятителя, Патріарха Філарета: "Як людині повітря, 
як сонце й дощ для землі, Українській державі потрібна єдина помісна 
національна Православна Церква, канонічно незалежна від Московського 
Патріархату". 

Нелегкий шлях пройшов Спаситель світу Ісус Христос: "Бо так 
полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто 
вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого 
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в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього" (Ін. 3:16-17). 
Непрості випробування долає і наш Патріарх, наші архіпастирі і 
священнослужителі, захищаючи й утверджуючи віру православну, 
молитву рідною і зрозумілою мовою, проповідь про вічне життя. І тому 
без єдиної помісної міцної Церкви боротися зі злом, гріхами дуже 
непросто. 

На сьогодні єпископат УПЦ Київського Патріархату налічує близько 
40 архієреїв, в Україні діє 4371 парафія, всі вони об’єднані у 29 єпархій. 
Функціонують Київська, Львівська і Луцька Православні Богословські 
академії, Рівненська Духовна семінарія, Богословський інститут в Івано-
Франківську, Теологічне відділення філософського-теологічного 
факультету Чернівецького Національного університету. За соціологіч-
ними даними, понад 10 мільйонів чоловік дорослого населення України 
належить до Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
Церква зростає і міцніє та приводить багатьох до праведного і 
благочестивого життя. 

Наша Церква мала трьох архіпастирів — Патріарха Філарета, 
Митрополита Якова та Митрополита Андрія, що були рукоположені ще в 
Російській Церкві, які у важкі 90-ті роки не боялись ніяких утисків і, 
пам’ятаючи слова Господа "Де двоє чи троє зібрані в ім’я Моє, там Я є 
серед них" (Мф.18:20), боролися за помісну Українську Церкву. Будучи 
кліриком Львівсько-Сокальської єпархії, особливу увагу хочу звернути на 
постать Митрополита Андрія (Горака). 

"Твоя єпископська хіротонія відбулася в радісні пасхальні дні, коли 
у всіх православних храмах лунає гімн перемоги життя над смертю. "Де 
твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога?". А ти посилаєшся на 
служіння до Львівської єпархії, де православні люди страждають, де наша 
Церква випробовується на міцність. Вона, як золото у вогні, очищається 
від гріховних домішок. Це означає, що ти немовби повертаєшся від Пасхи 
до страсної седмиці", – ці слова 18 квітня 1990 року почув 
новопоставлений єпископ Андрій (Горак) від свого святителя, київського 
Митрополита Філарета (Денисенка). 

Високопреосвященний Митрополит Львівський і Сокальський 
Андрій (в миру Андрій Григорович Горак) народився 1 березня 1946 р. в 
українському селі Поляна, що на Львівщині. 

У трирічному віці йому судилося востаннє бачити рідного батька, 
який у 1949 році був репресований за національні погляди тогочасним 
режимом на заслання в Іркутську область. Вирок був винесений на 25 
років. Через п’ять років після засудження був реабілітований посмертно. 

Після закінчення школи у рідному селі у 1962 вступив до медичного 
училища в місті Львові. 

Пізніше навчався на біологічному факультеті Львівського 
національного університету ім. І.Франка і наприкінці 1968 року зблизився 
і став духовним сином тодішнього правлячого Митрополита Львівського і 
Тернопільського Миколая (Юрика). Під впливом Владики Миколая після 
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закінчення тодішніх університетських студій вступив у 1975 до 
Ленінградської (тепер Санкт-Петербурзька) духовної академії. Логічним 
же завершенням освітніх зусиль і досягнень Владики є захист в 1979 році 
кандидатської дисертації. 

Під час навчання в академії у квітні 1976 р. з рук Митрополита 
Львівського і Тернопільського Миколая (Юрика) у Свято-Успенській 
Почаївській Лаврі отримав сан диякона та 3 червня 1976 р. у Свято-
Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври від найвпливовішого та 
найавторитетнішого архієрея тогочасної Руської Православної Церкви, 
керівника відділу зовнішніх церковних відносин Митрополита 
Ленінградського та Новгородського Никодима (Ротова) сан священика. 

Після закінчення академії Владика повернувся до Львова, де до 
відходу на покій Митрополита Миколая (Юрика) 1983 року був його 
особистим секретарем. 

Після повернення до Львова першим храмом, в якому молодому на 
той час священику було визначено служити, стала парафіяльна церква 
святого апостола Андрія Первозванного на Левандівці (мікрорайон 
Львова). 

Важливою зміною у житті на той час священика Андрія стало 
переведення на посаду другого священика церкви Преображення 
Господнього, що на вулиці Краківській у місті Львові. Талант і священиче 
обдарування молодого душпастиря не загубились і в цьому храмі, де у той 
час настоятелем був митрофорний протоієрей Володимир Романчук. 

Після смерті о. Володимира свящ. Андрій стає настоятелем цієї 
церкви – однієї з найбільших та найпалкіше шанованих львів’янами. 

У 1989 році призначений секретарем Львівської єпархії. 
У зв’язку з виходом із підпілля Української Греко-Католицької 

Церкви почався бурхливий розподіл церковної власності. Одним з перших 
УГКЦ повернула собі Преображенський храм у львівському середмісті. І 
хоч отець Андрій не погоджувався зі зміною юрисдикції храму, та нічого 
не міг удіяти: на підтримку тієї частини парафіян храму Преображення 
Господнього, яка бажала бачити свій храм греко-католицьким, з’їхались 
тисячі однодумців майже з цілої Галичини. Долю храму вирішила 
тогочасна місцева влада. 

І ось саме в цей час, коли у майбутньому Православ’я у Галичині 
багато хто сумнівався, а єпископи-негаличани один за одним виїжджали зі 
Львова (ще в 1989 році, з початком перших міжконфесійних 
непорозумінь, залишив Львів Митрополит Никодим (Руснак) – нині 
покійний Митрополит Харківський і Богодухівський Української 
Православної Церкви Московського Патріархату; пробувши на львівській 
кафедрі кілька місяців, на початку 1990 року Львів залишив єпископ 
Іриней – зараз Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський 
Української Православної Церкви Московського Патріархату), 
православне галицьке духовенство дійшло думки, що гідним главою 
єпархії може стати лише галичанин, якого всі знають і якому всі 
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довіряють. У кандидатурі ніхто не сумнівався – предстоятелем Львівської 
кафедри міг стати священик Андрій Горак. Звернуло увагу на молодого, 
рішучого і авторитетного священика і священноначаліє, пересвідчившись 
у його особистій вірі та у вірі ввіреної йому пастви, якій він багато 
проповідував. 

У 1990 року прот. Андрій Горак приймає постриг в чернецтво у 
Свято-Успенській Почаївській Лаврі та 14 березня цього ж року 
возведений в сан архімандрита. 

Ухваленням Святійшого Патріарха Пімена (†3 травня 1990) і 
Священного Синоду РПЦ від 10 квітня 1990 року єпископом Львівським і 
Дрогобицьким визначено бути архімандритові Андрію (Гораку), 
секретареві Львівського єпархіального управління. 

17 квітня 1990 року після Всенічного бдіння у Володимирському 
кафедральному соборі м. Києва відбулося наречення архімандрита Андрія 
в єпископа Львівського і Дрогобицького. Його звершили Патріарший 
Екзарх всієї України митрополит Київський і Галицький Філарет (нині 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України), архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Антоній, архієпископ Львівський і 
Дрогобицький Іриней, єпископ Кіровоградський і Миколаївський Василій, 
єпископ Переяслав-Хмельницький Іонафан. 

У 1992 році Владика Андрій (Горак) підтримав свою паству та 
приєднався до руху за автокефалію Української Православної Церкви. 

У 1993 році був возведений у сан архієпископа, у 1995 – у сан 
митрополита. 

У липні минуло два роки з дня блаженної кончини митрополита 
Львівського і Сокальського Андрія. Про цю визначну постать сучасного 
Православ’я знали і знають не тільки в Україні, але і за її межами. Коли я 
остаточно вирішив дослідити життя Владики, то поставив собі запитання: 
чи зумію все об'єктивно викласти про Архіпастиря, з яким ніколи не 
спілкувався, не служив і лише один раз в житті брав у нього 
благословення, причому в цю мить мені Владика видався дуже суворим. 
Що зможу донести до людей про особу, про яку знають усі, але я — мало? 
І от, спілкуючись із ректором Львівської православної богословської 
академії прот. Ярославом Ощудляком, з викладачем Академії свящ. 
Назарієм Лозинським та іншими священиками, переймаючи їхні спогади, 
переконуюся, що Владика Андрій був великою людиною і Добрим 
Пастирем. Псалмоспівець Давид говорить: "Дні віку нашого – сімдесят 
літ, а як при силі – вісімдесят літ, і найкраща пора їх – труд і хвороби" 
(Пс.89.10). Таким же непростим шляхом життя ніс свій хрест трудів і 
хвороб Митрополит Андрій, але до останнього не здавався, ретельно 
виконував свої архіпастирські обов’язки. 

"Владика був щирою людиною. Він ніколи не одягав масок.— 
згадує отець Назарій.— По ньому завжди було видно, чи він радісний, чи 
сумний, чи веселий, чи розгніваний. Він не приховував своїх емоцій. Сам, 
будучи щирим, дуже не любив лицемірів, підлабузників. Маючи від Бога 
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дар проникливості, владика дуже відчував відвертість у розмові чи 
поведінці. І віддячував тим самим. Пригадую, як на випуску в Семінарії я 
говорив подячне слово від випускників. Говорив щиро, і це відчув 
владика, бо коли я вручав йому квіти, він, благословляючи мене, тричі 
поцілував і сказав: "Дякую тобі, дитинко". Ці слова назавжди 
закарбувались на скрижалях серця. І коли тепер переглядаю на 
відеозаписі цей момент, не можу стримати сліз. Сліз вдячності". 

У важкі і непрості часи протистояння християн на Львівщині, коли 
греко-католики виганяли православних із храмів, довелося служити 
Владиці Андрію. Варто прочитати звернення Вселенського Патріарха 
Димитрія І від 8.09.1990 р. з приводу захоплення греко-католиками 
собору Св. Юра у Львові. Константинопольський патріарх висловив 
глибокий жаль "з приводу того, що продовжуються неприпустимі дії 
українських католиків східного обряду з насильницького захоплення 
храмів, якими до цього часу користувалися православні». А Московський 
Патріарх Алексій ІІ у телеграмі від 17.08.1990 р. Папі Римському Івану 
Павлу ІІ прямо згадував ім'я владики Андрія: "Здійснене насильницьке 
захоплення собору було фактично узаконене Львівською обласною 
радою, яка прийняла протиправне рішення про розірвання договору з 
православною громадою. 19 серпня в соборі було проведено греко-
католицьке богослужіння. У надзвичайно складній ситуації перебуває 
єпископ Львівський і Дрогобицький Андрій, якому місцева влада 
запропонувала здати єпархіальну резиденцію до 15 вересня цього року»,– 
йшлося у телеграмі. В усіх храмах ще єдиної, а не розколотої Харківським 
архієрейським собором 1992 року Української Православної Церкви люди 
молилися: "Ще молимося за православних християн, які в місті Львові та 
інших містах усіх землі Галицької від уніатів страждають, скоро почуй і 
милостиво помилуй". 

Як бачимо, православному архієрею у Львові на початку 90-х років 
треба було мати неабияку громадянську мужність. У зовні спокійного і 
навіть обережного Владики Андрія її виявилося достатньо. Він був 
твердий у служінні Господу, Православ’ю та пастві. 

Двадцять років судилося владиці Андрію ділити радості та горе з 
віруючими Львівської єпархії, свідчити правдивість Православної віри на 
Галичині, шукати компроміси та плекати злагоду зі співгромадянами з 
УГКЦ. Йому пощастило побачити припинення міжконфесійної ворожнечі 
та спільно з віруючими відчути плоди порозуміння. Пророчими виявилися 
для Владики слова Митрополита Філарета: "Не бентежся від подвигу, що 
чекає на тебе. Віруй, що і в твоєму житті після Страсного тижня прийде 
Божественна благодать, яка завжди немічне зціляє і те, що збіднюється, 
поповнює, сила Святого Духа, яку ти прийняв сьогодні через покладання 
архієрейських рук, буде зміцнювати тебе в архіпастирському служінні". 

Треба віддати шану пастирю, який пройшов складний, 
суперечливий, але правдивий земний шлях. Під час свого наречення в 
єпископи він сказав у проханні до ближніх: "Коли я стану на свічниці 
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Церкви, не забувайте про мене у своїх молитвах до Бога живого" (Євр. 
4:14). 

"Таку особистість, як митрополит Андрій (Горак), треба розглядати 
на тлі релігійного життя. Він був архієреєм, коли Київський Патріархат 
переживав своє становлення, утвердження, коли доводилося шукати 
компроміси і з греко-католиками, і автокефальними (Димитрія Яреми). 
Його роль у зміцненні Київського Патріархату важко переоцінити – про 
це найкраще свідчать опоненти нашої Церкви",— так зображає портрет 
Митрополита Андрія заслужений журналіст України Юрій Дорошенко. 

"Посиленню Філарета значно сприяв перехід до УПЦ КП в липні 
1992 р. єпископа Львівського і Дрогобицького Андрія (Горака). Він 
передав у відання УПЦ КП кафедральний Покровський собор у Львові, 
приміщення єпархіального управління і все майно єпархії, включаючи 
ризницю, архів, автопарк і інше. Після зради єпископа Андрія стан 
православних на Львівщині воістину набув справжньої драматичності. У 
Львові залишався лише один православний храм, а в області – близько 30 
громад, багато з яких приховували свою приналежність до канонічної 
Української Православної Церкви», — пише відомий у Московській 
патріархії дослідник новітньої церковної історії Всеволод Петрушко. 

Попри те, що Митрополит Андрій мав характер спокійний і 
толерантний і, по суті, був людиною компромісу, він завжди був 
українцем і відстоював ідею автокефалії. Нині уже покійний митрополит 
Полтавський і Кременчуцький Феодосій (Дикун) з УПЦ МП навіть писав, 
що владика Андрій був серед ініціаторів набуття УПЦ автокефального 
статусу. «У 1990 році, коли я був на Івано-Франківській кафедрі, коли 
уніати добивали нашу Православну Церкву, ми тоді разом з єпископом 
Тернопільським Лазарем і єпископом Львівським Андрієм звернулися до 
Філарета, аби він просив у Москви автокефалію для нашої Церкви, бо 
тільки в такий спосіб можна було врятувати Православ'я», – свідчив 
митрополит Феодосій. Оцінки в цих висновках досить поверхові, але 
достеменно відомо, що тодішній єпископ Львівський і Дрогобицький 
Андрій був членом президії історичного Собору Української 
Православної Церкви, який відбувся 1-3 листопада 1991 року у Києво-
Печерській Свято-Успенській Лаврі, та активно підтримав курс 
тодішнього Предстоятеля УПЦ, Митрополита Київського і всієї України 
Блаженнійшого Філарета на незалежність Церкви. 

В останні роки життя Високопреосвященнійший Андрій (Горак) 
Митрополит Львівський і Сокальський був найстаршим за хіротонією 
(після Святійшого Патріарха Філарета) архієреєм та секретарем 
Священного Синоду Української Православної Церкви Київського 
Патріархату 

Владика був справжнім архіпастирем. Він знав кожну свою 
парафію, пам’ятав тих священиків, які служать тепер, і тих, які відійшли у 
вічність. Він любив священиків і любив паству. На запрошення громад 
завжди з любов’ю поспішав розділити радість престольного свята, із 
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запалом проповідував. Його проповіді були глибоко богословськими, 
високоморальними та водночас простими й легкими для сприйняття 
людьми різних прошарків суспільства. Сама таким він запам’ятається 
своїй пастві: розумним, благообразним, мудрим дорадником, ревнителем 
православного співу та уставу. 

"Владика благословив відкриття у Львівській духовній академії 
Церковно-археологічного музею, яким щиро втішався, та передав для 
нього частину експонатів, – згадує ректор Академії прот. Ярослав 
Ощудляк, – дбав про освіту духовенства єпархії та закликав читати 
богословську літературу, зокрема богословський збірник ЛПБА 
"Апологет". Хоч сили його вже залишали, він думав про майбутнє Церкви 
та благословив утворення молодіжного братства на честь ікони 
Богородиці "Нев’янучий Цвіт", постійно цікавився його діяльністю та 
давав свої поради. Скільки всього міг ще зробити Владика! Але 
Провидіння Боже визначило йому іншу долю. "Недослідимі путі 
Господні" (Рим. 11:33). Ми не знаємо, чому так рано обірвалось життя 
Митрополита, але коримось волі Божій. У ці дні для нас, священиків 
Львівсько-Сокальської єпархії, згасло наше сонце, зайшло за обрій життя. 
До втрати неможливо приготуватись. І ми були не готові до цього. 
Готовим був лише наш Архіпастир. Він говорив нам: "Я готуюсь до 
зустрічі з Богом". І на останній Літургії, яку звершив у Свято-
Покровському кафедральному соборі, Владика приступив до Святого 
Таїнства Сповіді, очистивши свою душу не лише вогнем страждання 
тілесного, але й вмив благодатною росою покаяння духовного. 

Українська Церква втратила одного з найдосвідченіших своїх 
архіпастирів. Овдовіла древня і славна Львівська православна кафедра, 
служінню якій спочилий владика Андрій віддав майже все своє життя. 

З грецької мови ім’я Андрій означає "мужній" і, незважаючи на те, 
що Високопреосвященнійший Владика упокоївся на 65 році життя та на 
21 році архієрейського служіння, Бог щедро дарував йому ту мужність, 
яка укріпила його віру і вірність УПЦ КП, що він постійно підтверджував 
своїм підписом у проповідях, у працях, у впорядкуванні і виданні у світ 
богословської та богослужбової літератури під грифом "Київський 
Патріархат", а також під "Історично-канонічною декларацією" УПЦ КП. 

Нехай Господь милостиво покоїть душу блаженної пам'яті 
Митрополита Андрія (Горака) у своїх небесних дворах та оселить його із 
праведниками у місці вічного спочинку. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕКЗАРХАТ В ЧАСИ  
МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКА) 

(1966-1990 рр.) 
 

В статті розглянуто період життя Православної Церкви в Україні в 
часи керування Українським Екзархатом митрополита Філарета (Денисенка). 

The article describes the period of existence of Orthodox Church in Ukraine 
when being as the Ukrainian Exarchate, headed by the Metropolitan Philaret. 

Ключові слова: Митрополит Філарет (Денисенко), УПЦ, Екзархат 
 
Український Екзархат був утворений на теренах України після 

Другої світової війни. Найбільшою з єпархій була Львівська, в 
юрисдикцію якої входили парафії Львівської і Тернопільської областей 
разом з однією з найбільших святинь – Почаївською лаврою. Ця єпархія 
нараховувала понад 1000 приходів. Загалом Український Екзархат 
становив близько 60% парафій всього Московського Патріархату. На чолі 
його стояв Митрополит з титулом Київський і Галицький. Разом з тим 
Екзарх України був першим членом Священного Синоду Російської 
Православної Церкви. До 1966 року Український Екзархат очолював 
митрополит Іоанн (Соколов). У зв’язку із погіршенням здоров’я його було 
відправлено на спочинок, а Екзархом призначено митрополита Іоасафа, 
який управляв Київською кафедрою всього два роки. 

Після смерті Іоасафа перед Священним Синодом Руської 
Православної Церкви і Патріархом Алексієм І постала велика проблема – 
кого призначити на таку відповідальну кафедру. Зупинилися на 37-річному 
архієпископі Філареті, ректорі МДА, енергійному, молодому ієрархові. 

Багато хто із сьогоднішніх парафіян Свято-Володимирського 
кафедрального собору пам’ятає перше богослужіння архієпископа 
Київського і Галицького, Патріаршого Екзарха України Філарета. Своє 
прибуття на кафедру великих святителів згадує і сам Патріарх. 
Призначення для нього самого було несподіваним, адже він щойно увійшов 
у нову роль ректора Московської духовної академії і семінарії. І ось 14 
травня 1966 р., визначенням Святійшого Патріарха Алексія і Священного 
Синоду РПЦ, архієпископ Київський і Галицький призначений Екзархом 
України й постійним членом Священного Синоду. У цьому призначенні 
був Божий Промисел. Такого архіпастиря випросив у Бога сам 
священномученик Макарій, митрополит Київський (1495-1497), мощі якого 
відкрито спочивають у Володимирському соборі. Призначення майбут-
нього святителя Української Церкви сталося в день пам’яті священно-
мученика 14 травня. Священномученик Макарій своїми нетлінними 
останками також зустрічав свого наступника і шанувальника [1, 43]. 
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Перша проповідь новопризначеного Екзарха у Володимирському 
соборі не дуже сподобалась органам влади. В ній владика говорив про 
насущне і наболіле: "Нам кажуть, що християнство як релігія відживає, 
але свідченням того, що це не так, є хрести на могилах померлих". Цією 
проповіддю молодий Екзарх хотів утвердити, що віра християнська, 
попри страшні гоніння з боку безбожного комуністичного режиму, 
продовжуватиме існувати, і Церкву Православну "врата пекельні" не 
здолають. Слово пастиря сильно вразило присутніх. У соборі знаходились 
і шпигуни, які стежили за кожним кроком архієпископа Філарета, і через 
декілька днів його викликали "в органи" і "порадили" висловлюватися 
стриманіше, бо інакше доведеться поміняти кафедру. 

Архієпископ Філарет був призначений на Київську кафедру в 
скрутний для Церкви час. Україна перебувала під гнітом безбожницької 
комуністичної влади. Закривалися храми, монастирі, не можна було 
дзвонити в дзвони, духовенство було переважно похилого віку. Більше 
того, Екзарх мав щоразу просити дозвіл на звершення Богослужіння в 
уповноваженого у справах релігії. Проте владика Філарет і в таких 
скрутних умовах показав приклад справжнього пастиря, який покладає 
свою душу за своїх овець. Провадити церковну працю, керувати 
Українським Екзархатом було нелегко. Преосвященний мав виявляти не 
тільки мудрість, а й пам’ятати, що за спиною в нього багатомільйонна 
українська паства, яка навіть у часи лютих гонінь не переставала вірити у 
Всемогутнього Бога. Все це враховував Екзарх України, архієпископ 
Київський і Галицький Філарет. 

Київські святителі завжди носили сан митрополитів. Лише в першій 
половині ХVІІІ століття, коли Київська митрополія була ущемлена 
російськими імператорами і синодальною Церквою у правах і привілеях, 
імператриця Анна заборонила новообраному Київському архіпастирю 
Варлааму Вонатовичу носити титул митрополита і білий клобук і звела 
його титул до архієпископа. Проте така несправедливість тривала 
недовго. Більш лояльна до українців імператриця Єлизавета знову надала 
право Київському святителю носити титул митрополита. 

У 60-ті роки духовенство Українського Екзархату також поставило 
перед собою запитання: чому їхній Предстоятель носить титул 
архієпископа? У Москві в Синоді це пояснювали молодим віком Екзарха. 

Але 25 лютого 1968 року архієпископ Філарет був підвищений до 
сану митрополита. Як Екзарх всієї України митрополит Філарет фактично 
очолював Українську Православну Церкву на Батьківщині, але через 
реалії існування СРСР тільки у 1989 р. його стараннями Український 
Екзархат РПЦ отримав перші ознаки справжньої автономії [2, 47]. 

Новий Екзарх, незважаючи на політику держави щодо Церкви, 
намагається хоч якось пожвавити церковну діяльність. Він активно 
відвідує єпархії і парафії, монастирі; відправляє богослужіння у Свято-
Успенській Почаївській лаврі. Наприкінці 1965 р. архієпископ Львівський 
Миколай і Екзарх України митрополит Філарет порушили питання про 



 
 
 
 
 

 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 74 - 

проведення центрального опалення та реставрацію живопису в Почаївсь-
кій Лаврі, яка в 1960-х рр. витримала справжню облогу з боку антирелі-
гійних активістів і міліції. Влада, хоча й неохоче, поступилася [5, 350]. 

Архіпастирські поїздки об’єднували, гуртували і підтримували 
духовенство, яке було зневажене безбожницькою владою, вселяли надію на 
краще в серця віруючих. Значно молодшим стає вік єпископату і 
духовенства. Припиняється закриття церков. Деякі храми отримують дозвіл 
на ремонт після довгих років заборони. Відновлюється видання журналу 
"Православний вісник", а також "Церковного календаря" з богослужбовими 
вказівками і уставом. Видається вперше за кілька десятиліть 
багатотисячним тиражем "Молитвослов" церковнослов’янською мовою в 
українському фонетичному варіанті. До 1000-ліття Хрещення Русі 
започатковується переклад Святого Письма українською мовою. До цієї 
роботи митрополит Філарет залучає найкращих мовознавців, літераторів і 
консультантів. Після кількох років праці з’являється "Новий Завіт" 
українською мовою, який і досі вважається одним з найкращих перекладів. 

За церковні заслуги Високопреосвященний Філарет нагороджується 
орденом святого благовірного князя Володимира І і ІІ ступенів, а також 
церковними нагородами Олександрійської, Антиохійської, Єрусалимсь-
кої, Чехословацької Православних Церков. 17 червня 1971 року згідно з 
указом Святійшого Патріарха Пимена митрополит Філарет здобув право 
носити дві панагії. 

Одночасно з трудами для благоустрою Українського Екзархату 
митрополит Філарет стає відомим у церковних колах різних конфесій як 
видатний миротворчий діяч. Саме в той час місію миротворництва було 
покладено урядом СРСР на Православну Церкву. 

Коли стала очевидною нездоланність Церкви в комуністичній країні, 
то її становище і вплив вирішили використовувати на міжнародній арені. 
Тепер Святійший Патріарх згадує, що постійна участь ієрархів Церкви в 
різних християнських форумах виходила далеко за рамки так званої 
миротворницької політики колишнього СРСР. Спілкування зі світом давало 
можливість зрозуміти правду і знайти істину. Керуючись євангельськими 
заповідями, на ці зустрічі й розмови легко йшла християнська світова 
спільнота, представники якої все частіше відвідували Радянський Союз. 

Митрополит Філарет стає членом Комісії Священного Синоду з 
питань християнської єдності та міжцерковних відносин. Як член або 
голова делегації владика Філарет від 1961 року відвідав майже 100 країн. 
Його голос було чути на конгресах, асамблеях і конференціях, які 
обговорювали питання миру і злагоди у світі. Митрополит Філарет взяв 
участь у двох асамблеях Конференції Європейських Церков; у всесвітніх 
конференціях "Релігія і мир" у Кіото (Японія, жовтень 1970) і в Лувені 
(Бельгія, серпень 1974), був членом делегації Російської Православної 
Церкви на ІV і V Асамблеях Всесвітньої Ради Церков, ІІ-V Всехрис-
тиянських Мирних Конгресах (ВМК). На ІІІ Конгресі він був обраний 
членом Робочого комітету ХМК, а з квітня 1978 року митрополит Філарет 
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– віце-президент ХМК і голова Комітету продовження роботи ХМК на  
V Всеукраїнському Мирному Конгресі. З 1977 року митрополит Філарет – 
член Всесвітньої Ради Миру. 

Участь у миротворчій діяльності принесла Українському Екзарху 
великий авторитет серед світової громадськості. У листопаді 1998 року, 
коли Святійший Патріарх Філарет перебував з архіпастирським візитом у 
США, на одному з прийомів конгресмен США вручив Його Святості 
грамоту, в якій написано, що Конгрес США високо цінує діяльність і 
невтомну працю владики Філарета на благо миру та для зменшення 
небезпеки виникнення холодної війни в 70-80-х роках [4, 4]. 

У тяжкі роки більшовицького панування Митрополит Філарет 
продовжував працювати на ниві богослов’я. У 1970 р. його обрали 
почесним членом Московської Духовної Академії, а в 1973 році – 
Ленінградської. Митрополит Філарет – автор багатьох богословських праць 
та доповідей на науково-богословських зустрічах та конференціях. У 
виданнях Московського Патріархату («Журнал Московської Патріархії») та 
Українського Екзархату («Православний вісник») різного часу друкувались 
його богословські статті, доповіді, послання, проповіді [3, 6]. 

В 1979 році Будапештська Реформатська Духовна Академія 
удостоїла митрополита Філарета ступеня почесного доктора богослов’я. В 
1984 році йому присвоїли ступінь доктора богослов’я honoris causa 
Богословського факультету Яна Гуса, що в Празі. 

Свою невтомну працю митрополит Філарет поєднував із постійним 
звершенням богослужінь у Володимирському кафедральному соборі. 
Його палкі проповіді глибоко проникали у душу кожного віруючого. 
Потреба у молитві у Високопреосвященнійшого Екзарха України була 
такою високою, що часто, повертаючись із закордонних поїздок, він з 
вокзалу або летовища, не відпочиваючи, їхав відразу на всенічну чи 
літургію до Володимирського собору. 

У 80-х роках, як перший член Священного Синоду Російської 
Православної Церкви, митрополит Філарет працював над підготовкою до 
величного ювілею 1000-ліття Хрещення Руси. Зобов’язувала до цього і 
старовинна Київська кафедра, яку він посідав майже 20 років. Через 
похилий вік Патріарха Пимена комітет з підготовки до 1000-ліття 
Хрещення Руси очолив митрополит Київський. Вперше святкування 
ювілею обговорювалося на засіданні Священного Синоду на початку 80-х 
років. І відразу виникло запитання: "Як до цього поставиться 
комуністичний Кремль?". Адже святкування повинно пройти на високому 
рівні з запрошенням на ювілей гостей з-за кордону. Тому члени Синоду, а 
особливо митрополит Філарет, наполягали на необхідності облаштування 
нової резиденції для Патріарха Московського (йшлося тоді про повернення 
напівзруйнованого Свято-Данилового монастиря). Крім того, Церкві треба 
було повернути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Серед членів 
Синоду в таке мало хто вірив, але час працював, як то кажуть, на Церкву, і 
1000-літній ювілей святкували в дещо інших політичних умовах. Прихід до 
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влади Михайла Горбачова, проголошення курсу на так звану перебудову в 
другій половині 80-х значно змінили ставлення влади до Церкви. На 
першому прийомі у Кремлі саме митрополит Філарет порушив питання про 
повернення Церкві Києво-Печерської лаври. Через деякий час із великими 
труднощами, всупереч волі Першого секретаря ЦК КПУ Володимира 
Щербицького, Києво-Печерську лавру повертають Церкві. Все це сталося 
під час Помісного Собору РПЦ. Митрополита Філарета терміново 
викликають до Києва і вручають рішення Ради Міністрів про передачу 
святині українського народу Православній Церкві. 

Святкування 1000-ліття Хрещення Руси, на яке з’їхалося багато 
гостей та делегацій від християнських Церков усього світу, проходило з 
величезним тріумфом у Москві та Києві. Під час молебню біля 
пам’ятника князю Володимиру пішов рясний дощ. Хтось говорив, що це 
Божа благодать, а хтось сказав: "Це вдруге святий князь Володимир 
окроплює нас святою водою". Завершувалася епоха вульгарного 
державного атеїзму, доба гоніння на Церкву Христову, на Божий народ. 
Тільки на душі у митрополита Філарета було не зовсім радісно. 
Величаючи у похвалі-молитві святого рівноапостольного князя 
Володимира, митрополит Київський і Галицький роздумував над 
клопіткими днями, що чекали на нього. Потрібно було впорядкувати 
передану територію Дальніх печер Києво-Печерської лаври, 
відремонтувати келії і будівлі для братії, відновити Київську Духовну 
Семінарію. З "потеплінням" для Церкви відкривалося багато 
можливостей, а разом з тим – багато труднощів. Найбільше митрополита 
Філарета мучили прикрі слова, що дуже запали в душу. Сказані вони були 
різко, підступно, під час святкувань: "Ух, подняли головы. Подождите, 
отпразднуете свое тысячелетие, и мы вам устроим..." 

Як бачимо, період святительства митрополита Філарета на Київській 
кафедрі з 60-х по 90-ті був нелегким. Але незважаючи на різні перешкоди, 
гоніння з боку комуністичної влади, владика Філарет мужньо звершував 
своє архіпастирське служіння. Саме завдяки Його старанням Православна 
Церква вижила і укріпилась в умовах атеїстичної Радянської держави. 
Було припинено закриття храмів, надавали дозволи на ремонт древніх 
святинь, відреставровано Володимирський кафедральний собор, 
дозволено дзвоніння у дзвони, передано Києво-Печерську лавру – велику 
святиню українського народу Православній Церкві та багато інших 
добрих справ на користь Церкви Христової. Отже, ми не на словах, а на 
ділі можемо побачити, ким є Святійший Патріарх Філарет – чи 
розкольником, чи видатним ієрархом Церкви. Тому ми повинні пишатися 
тим, що маємо такого Владику і отця, який мудро керує до цього часу 
однією з найбільших Помісних Православних Церков світу. Нехай же 
Всещедрий Господь дарує Святійшому Патріархові многі роки життя, 
щоб він міг ще довго керувати Українською Православною Церквою, 
ведучи свою багатомільйонну паству до спасіння. 
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АРХІПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ 
МИТРОПОЛИТА РІВНЕНСЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО 

ДАНИЇЛА (ЧОКАЛЮКА) 
 
Статтю присвячено розгляду архіпастирського служіння 

митрополита Даниїла (Чокалюка). Особливо відзначена його праця над 
духовними навчальними закладами Української Православної Церкви 
Київського Патріархату у сфері зовнішньоцерковних зв’язків і на 
Рівненській єпархії. 

This article is devoted to consideration of archpastoral service of 
Metropolitan Daniel (Chokalyuk). Especially is noted his work on religious 
educational institutions of the Ukrainian Orthodox Church- Kiev Patriarchate 
in the branch of external church connections, and in Rivne diocese. 

Ключові слова: митрополит, семінарія, єпархія, монастир. 
 

Пастир добрий душу свою покладає за овець.  
А наймит, не пастир, якому вівці не свої, побачивши,  
що йде вовк, кидає овець і тікає, і вовк хапає і роздирає овець.  
А наймит тікає, бо він наймит, і не турбується про овець.  
Я ж Пастир Добрий; і знаю Моїх, і знають Мене Мої…  
і душу Мою покладаю за овець.                              (Ів. 10, 11-15) 

 
Щасливий той архієрей, щасливий той владика, який про себе може 

сказати: «Я є пастир добрий». Може йому докучати горе, недоля, можуть 
його мучити тяжкі обставини, але він має чисту совість, він має 
запевнення великої заплати, бо він може про себе сказати: «Я є пастир 
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добрий». Тут не досить сказати про свої здібності, тут мало мати добрі 
наміри, тут не досить людської сили, тут треба чогось більшого. Тут 
потрібна Божа благодать! Митрополит Даниїл був вмістилищем сильної 
віри і великої любові. Він справді був «Пастирем Добрим». Це був взірець 
святителя Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це 
був Батько Рівненської єпархії, це був порадник священикам, брат 
знедоленим, втілення доброти і милосердя1. 

Митрополит Даниїл (в миру Чокалюк Богдан Михайлович) 
народився 22 серпня 1958 року в с. Верхні Станівці Кіцманського району 
Чернівецької області на Буковині в родині священика. Взірцем віри в Бога 
для нього був його батько, який прищепив йому любов до Бога, до храму2. 

Чистий, ревний з дитинства, його життєвий шлях був осяяний тією 
ясністю, простотою і твердістю, які дає людині нероздільне служіння 
Богу. В 1965 році Богдан пішов у перший клас Старожадівської школи, по 
закінченні якої у 1975 році вступив до Одеської духовної семінарії, де 
навчався до 1979 року3. Вже з першого року навчання зарекомендував 
себе зразковим вихованцем. Навчаючись в семінарії, він також пара-
лельно ніс послух іподиякона у Високопреосвященнійшого митрополита 
Одеського і Херсонського Сергія (Петрова). Після відмінного закінчення 
Одеської духовної семінарії Богдан вирішив продовжити навчання в 
Духовній академії, тому в 1979 році вступив до Московської духовної 
академії, після закінчення якої знову повернувся до Одеси. 

19 серпня 1983 року на свято Преображення Господнього в 
Успенському соборі Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі 
митрополитом Сергієм рукоположений в сан диякона-целібата, а 28 
серпня на Успіння Богородиці того ж року - на священика. Водночас ієрей 
Богдан призначається 6 липня 1983 року помічником інспектора, а 31 
серпня цього ж року викладачем Одеської духовної семінарії. 

10 березня 1985 року Богдан був пострижений у ченці в Одеському 
Свято-Успенському чоловічому монастирі з іменем Даниїл4. 

Ієромонах Даниїл, смиренно несучи послух ченця в Успенському 
монастирі, викладав також в семінарії богословські предмети та курс 
грецької мови, яку наполегливо три роки вивчав у Московській духовній 
академії. Також неодноразово доводилося йому супроводжувати церковні 
делегації з Греції. 

13 грудня 1985 року ієромонах Даниїл, викладач Одеської духовної 
семінарії, нагороджений архієрейською грамотою «На знак благословення 

                                                 
1  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 38. 
2 Добрий пастир / упоряд. : С.П.Думенко, С.М.Чокалюк. – К., 2007. – С. 7. 
3 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 142. 
4 Чокалюк Михайло, протоієрей. Хресна дорога до незалежності / прот. М. Чокалюк. 

– Чернівці : «Книга пам’яті України», 2002. – С. 142.  
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за наполегливу працю на Славу Святої Церкви та у зв’язку з 40-річчям 
відродження ОДС»5. 

За активну участь у розбудові Православної Церкви в 1986 році його 
нагороджено орденом преподобного Сергія Радонезького III ступеня6. 

З 1987 по 1990 р. ієромонах Даниїл навчався в аспірантурі на 
богословському факультеті Фессалонікійського державного університету 
ім. Аристотеля в Греції. Спеціалізувався в аспірантурі з канонічного права 
і літургіки7. 

Під час навчання ієромонах Даниїл проживав у монастирі Влатадон 
(м. Фессалоніки), намісником якого в той час був митрополит 
Філадельфійський Варфоломій (Архондоніс), нині Вселенський Патріарх. 
Навчався він постійно, у вихідні дні відправлявся на Святу Гору, де 
співслужив у Свято-Пантелеймонівському монастирі (Русику)8. 

Ієромонах Даниїл не тільки здобув у Греції освіту та опанував 
вільно грецьку мову, спілкуючись нею, але й перейняв менталітет греків, 
став «українським греком», з яким греку за національністю було про що 
щиро поспілкуватися, торкаючись різних сторін церковного життя, та 
отримати ґрунтовну відповідь чи пораду9.  

Закінчивши навчання в Греції, ієромонах Даниїл, відкинувши 
пропозиції щодо служіння у православній Греції, повертається в Україну, 
щоб служити своєму народові. 

З відродженням у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 
Київської духовної семінарії ієромонах Даниїл призначається викладачем 
(1990 р.), а 28 березня 1991 року - секретарем правління КДС. 

З квітня 1991 року до дня святої Пасхи, як штатний священик храму 
святих Іоакима і Анни (Києво-Печерська Лавра – дальні печери), 
возведений Блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України 
Філаретом до сану ігумена. 

З 12 серпня 1991 року призначається виконуючим обов’язки 
ректора, а з 24 грудня - ректором Київської духовної семінарії з 
возведенням в сан архімандрита (29 грудня 1991 року). 

Як представник від духовних шкіл ігумен Даниїл бере участь у 
роботі Помісного собору Української Православної Церкви. Собор 
відбувся 1-3 листопада 1991 року в Свято-Успенській Лаврі. Собор 
ухвалює рішення про необхідність відділення від Москви та повну 
канонічну незалежність, тобто автокефалію. 

                                                 
5 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 8. 
6 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С.8. 
7 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 246. 
8 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 8. 
9 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 60. 
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В таких складних умовах боротьби противників автокефалії 
Української Церкви з її прихильниками проходить перший випуск в 1992 
році Київської духовної семінарії в Печерській Лаврі. 

Підтримуючи митрополита Філарета, після Всеукраїнського 
об’єднавчого собору 25-26 червня 1992 року, архімандрит Даниїл стає на 
шлях боротьби за незалежність Української Церкви. Авторитет 
архімандрита Даниїла допоміг у визначеності багатьох студентів у 
питанні приналежності до тієї чи іншої Церкви. Базою для нової духовної 
школи, яка розмістилася в стилобаті під Андріївською церквою та 
рештках приміщень колишнього Михайлівського Золотоверхого 
монастиря, стали ті студенти, які, слідуючи за своїм ректором, залишили 
стіни Лаври. 

З нового навчального 1992 року ректором Київської духовної 
семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату 
призначається архімандрит Даниїл (Чокалюк), а з відкриттям Духовної 
академії 19 жовтня 1993 року він стає її ректором та головою учбового 
комітету УПЦ КП10. 

Йому довелося працювати у тяжкий період – становлення наших 
духовних шкіл, і він, як добрий пастир, протягом 90-х років XX ст. 
виховував достойних священнослужителів нашої Святої Церкви11. 

У спадщину відродженим Київським духовним академії і семінарії 
перейшла територія зруйнованого Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. Київському Патріархату передають майже всі будівлі, що 
вціліли, в тому числі й Варваринський корпус, у якому донедавна 
знаходилася Академія педагогічних наук12. 

На плечі ректора лягли відповідальні обов’язки, пов’язані з 
організацією життя навчальних закладів. Він налагодив тісні відносини та 
плідно співпрацював з українською діаспорою в США. Так, при 
Українському Православному Братстві святого апостола Андрія 
Первозванного на його прохання було створено стипендійну комісію, 
через яку перераховували додаткові кошти на утримання вихованців та 
функціонування духовної школи. 

Владика Даниїл турбувався про стан викладання всіх предметів у 
семінарії й академії. Він не писав книжок і статей, але за рівнем знань це 
був учений-богослов. Цілком очевидно, що він не зупинився на отриманій 

                                                 
10 Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря : матеріали науково-практичної конференції «Михайлівський 
Золотоверхий монастир: історія крізь століття» / упоряд. архієпископ Димитрій 
(Рудюк), свящ. Віталій Клос. – К., 2008. – С. 109. 
11 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 5. 
12 Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого 

монастиря : матеріали науково-практичної конференції «Михайлівський 
Золотоверхий монастир: історія крізь століття» / упоряд. архієпископ Димитрій 
(Рудюк), свящ. Віталій Клос. – К., 2008. – С. 109. 
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колись освіті, а постійно вчився. Не було галузі з богослов’я, канонічного 
права, проповідництва чи історії церкви, на які б не поширювалася його 
компетенція. 

Він захистив кандидатську дисертацію на тему: «Проблема спасіння 
поза християнством», здобувши науковий ступінь кандидата бого-
словських наук, а 9 жовтня 1999 року йому було присвоєно вчене звання 
доцента. Також він написав історичне дослідження «Церковна політика 
Візантійських імператорів в епоху Вселенських соборів» та «Митрополит 
Київський Ісая Копинський (1631-1633 рр.), його діяльність і твори». 

І навіть коли волею Церкви владика був переведений з Києва на 
кафедру до міста Рівного, архієпископ, а відтак і митрополит Даниїл 
високо поставив рівень Духовної семінарії13. 

Владика Даниїл був не тільки добрий богослов, а й досвідчений 
господарник. Іноді на Вчених радах Київської духовної семінарії і 
академії звучали питання про забезпечення студентів добрим харчу-
ванням, санітарно-побутовими умовами навчання і життя в гуртожитках 
та ін.14 

Студенти дуже поважали владику Даниїла і старалися виконувати 
всі його розпорядження не зі страху, а саме з любові і поваги до владики-
ректора15. Проявляв владика Даниїл і матеріальну турботу про викладачів. 
Допомагав чим міг у їхніх житейських і побутових потребах. Заробітна 
плата була більш ніж скромною, владика намагався її підвищувати. 
Владика Даниїл намагався всіма способами зберегти колектив викладачів. 
У духовних школах панував дух української мовної і церковної культури. 
Але цей дух не з’являється сам собою, його треба виплекати і належно 
підтримувати. В цьому виявлялася спільна праця всієї викладацької 
корпорації, очолюваної владикою Даниїлом (Чокалюком)16. 

Упродовж двох-трьох років столична духовна школа Київського 
Патріархату стала зразковим закладом щодо якості культури викладів, 
рівня підготовки православних священиків. На Київ почали орієнтуватися 
семінарії, які відкрилися в областях, а також Львівська Духовна Академія, 
а пізніше Богословський факультет Чернівецького університету17. 

З червня 1993 року архімандрит Даниїл призначений намісником 
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва. Але це 
призначення спочатку було тільки на папері, оскільки на місці нині 
діючого Михайлівського собору був майданчик для гри в теніс, а від 
монастиря уцілів тільки трапезний храм, в якому звершувалися 
богослужіння, та корпус на вул. Трьохсвятительській, 6-м у парку на 

                                                 
13 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 240. 
14 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 264. 
15 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 61. 
16 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 233. 
17 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 240. 
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Володимирській гірці. З ініціативи архімандрита Даниїла та групи 
інтелігенції 16 січня 1993 року була створена громадська організація 
«Благодійний фонд відновлення Михайлівського Золотоверхого 
монастиря у м. Києві», яку очолив видатний український письменник 
Олесь Гончар. Ця організація на різних рівнях торувала і просувала ідею 
відновлення цього славнозвісного Київського монастиря18. 

І тільки в грудні 1995 року вийшов указ Президента України 
Леоніда Кучми про відтворення видатних пам’яток, з яких першим почав 
відроджуватись Михайлівський Золотоверхий монастир, в чому слід 
вбачати Промисел Божий. 

В 1997 році було закладено капсулу на знак початку робіт з 
відбудови Михайлівського собору, а вже 8 травня 1998 року освячено 
дзвіницю монастиря. В цьому ж році в основному було закінчено роботи з 
відбудови собору. 

Владика Даниїл наполегливо працював, не шкодуючи сил та 
здоров’я, для відновлення Золотоверхої обителі, він був душею цього 
будівництва, без його участі та цінних порад, до яких прислухались навіть 
досвідчені фахівці, не відбувалося жодних засідань робочої групи. І 
справді, йому, як наміснику цієї святої обителі, поталанило здійснити 
відтворення: від пустиря до славнозвісного Михайлівського Золото-
верхого монастиря, одночасно відроджуючи і чернече життя на цьому 
місці.  

Згідно з розпорядженням від 2 березня 1993 року за № 191 
архімандрит Даниїл був призначений представником від УПЦ Київського 
Патріархату в експертну раду при Раді у справах релігій при Кабінеті 
Міністрів України. 

За рішенням Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату від 
19 листопада 1992 року архімандриту Даниїлу визначено бути єпископом 
Вишгородським. Рішення синоду він прийняв з певною відповідальністю, 
тому що послух для нього був основою життя. Та він просив у 
Блаженнійшого Філарета, заступника Патріарха, відкласти цей день, щоб 
отримати ще трохи часу для підготовки, усвідомлюючи високі вимоги 
єпископського служіння19. 

І тільки у суботу 22 січня 1994 року у Володимирському 
кафедральному соборі м. Києва, після вечірнього богослужіння, відбулося 
наречення архімандрита Даниїла на єпископа Вишгородського, а в неділю 
23 січня – його єпископська хіротонія. 

                                                 
18 Науковий збірник присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого 

монастиря : матеріали науково-практичної конференції «Михайлівський 
Золотоверхий монастир: історія крізь століття» / упоряд. архієпископ Димитрій 
(Рудюк), свящ. Віталій Клос. – К., 2008. – С. 105. 

19 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 10. 
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Наступним кроком у відродженні святинь було відбудувати 
Михайлівський собор. У свій час владика любив згадувати, що йому не раз 
було заявлено, що він даремно і марно трудиться і що Михайлівський не 
буде відбудовано ніколи. Але подібні заяви ще більше надихали владику 
Даниїла до праці та старання. Звичайно, багато людей долучилися до 
відродження Свято-Михайлівського собору, але увесь тягар обов’язку з 
відродження Михайлівської святині ліг на плечі владики Даниїла. 

Проте нікому іншому, а власне йому, єпископу Даниїлу (Чокалюку) 
Господь небесний довірив справу відродження одного з найголовніших 
монастирів столиці України, святого жертовника покровителя Києва – 
архістратига Михайла, одного з приділів Михайлівського собору20. 
Єпископ Вишгородський, вікарій Київської єпархії, як ректор Київської 
духовної академії і семінарії, звершував богослужіння в академічному 
храмі святого апостола Іоанна Богослова. До трапезного храму, який 
вважався студентським, постійно сходилось багато людей з усіх кінців 
Києва. 

Богослужіння владики було завжди суворо уставлене (він досконало 
знав богослужбові особливості) і якесь по-особливому урочисте. В 
жодному разі не показове, але завжди чітке, розважливе, піднесене…21 

Знання грецької мови дозволяло владиці звершувати святкові 
богослужіння в семінарському храмі 12 лютого, в день пам’яті трьох 
святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого, 
грецькою. Це було справжнє свято в духовних школах, тому що вихованці 
і студенти мали можливість почути не тільки грецьку мову, але і відчути 
велич і глибину духовної скарбниці вселенського Православ’я. На це 
свято приходили також студенти філологічних факультетів київських 
вузів, а саме: Університету ім. Т.Г. Шевченка, Славістичного, 
Педагогічного. Храм наповнювався цікавими виголосами владики і 
священиків та мелодійним співом хору. Про це свято знала вся Україна, 
тому що на богослужіння приходили представники телебачення, радіо, 
преси. Закінчувалась Божественна Літургія проповіддю владики і 
величним співом «Ісполла еті деспота». А Пасхальне Євангельське зачало 
читалось на різних мовах. Із уст владики лунали слова Євангельського 
благовістя грецькою і англійською мовами настільки професійно і 
велично, що філологи і знавці цих мов були вражені. А особливо цей 
момент глибоко закарбувався у пам’яті семінаристів і парафіян храму 
Іоанна Богослова22. 

Віра і сила молитви, які передавалися вихованцям, були притаманні 
владиці. Він молився всім свої єством, майже не маючи часу на 
усамітнення через величезну кількість роботи і обов’язків. Не можна 

                                                 
20 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 76. 
21 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 166. 
22 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 134. 
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залишити поза увагою і те, що владика Даниїл звершив величезну 
кількість хіротоній, висвячуючи на дияконське і священиче служіння. З 
1994 по 2005 р. було звершено 109 дияконських і 79 священичих 
хіротоній. 

Після звершення хіротоній владика приходив на богослужіння і 
особисто навчав, як правильно звершувати ті чи інші священнодії. Ті, кого 
рукоположив владика, будуть довго пам’ятати щирі і чисті повчання та 
настанови. Навіть у хворобі святитель не дозволяв собі пропускати 
богослужіння. Він був взірцем, як треба любити православне 
богослужіння і як необхідно віддаватися йому всім своїм єством. 
Митрополит не раз говорив священикам: «Бійтеся втратити радість від 
молитви».23 Тому богослужіння, які він очолював, завжди були урочисті, 
піднесені і навіювали молитовний настрій кожному24. 

За вагомий внесок в розбудову Української Помісної Православної 
Церкви владика Даниїл в 1999 році нагороджений орденом святого 
архістратига Михаїла, а за церковно-патріотичну діяльність в тому ж році 
- відзнакою Президента України орденом «За заслуги» III ступеня. 

З благословення Святійшого Патріарха Філарета та відповідно до 
розпорядження від 19 травня 2000 року владика Даниїл тривалий час був 
духівником Ордену святого архістратига Михаїла, а в останні роки з 
благословення Вселенського Патріарха Варфоломія був духівником 
великого Пріорату Ордену святого Станіслава. 

Пріорат, маючи в рамках ордену православну специфіку, пробував 
знайти духовного наставництва у Вселенського Патріарха з метою 
набуття канонічної нейтральності для всіх його членів. Послом миру та 
єднання виступав у цій ситуації Високопреосвященнійший Даниїл. 
Будучи талановитим дипломатом, владика демонстрував вишуканість у 
спілкуванні з високими людьми світу цього, доброзичливість і легкість у 
стосунках з народом. З великою шаною приймав Вселенський Патріарх 
владику Даниїла під час переговорів. Його там сприймали як свого, 
поважали як непересічну унікальну особистість25. 

Владика Даниїл увійде в історію як будівничий, тому що він дуже 
багато потрудився для розбудови Храмів Божих та загалом Української 
Православної Церкви Київського Патріархату на загальноукраїнському та 
міжнародному рівнях. 

Чимало зусиль доклав він, щоб здійснилась канонізація 
митрополита Павла (Конюшкевича). Канонізація Павла стала другою 
після канонізації святителя Петра Могили. Далі владика Даниїл сприйняв 
справу вшанування і прославлення святителя Павла як свою особисту 

                                                 
23 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 126. 
24 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 106. 
25 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 204. 
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архієрейську справу і до кінця днів земного життя старанно працював для 
здійснення його. 

Усі роки після канонізації, без винятку, 17 листопада митрополит 
Даниїл обов’язково був у Самборі, приносячи своє особисте пошанування 
Прикарпатському Святителю Павлу. Владика очолював богослужіння і 
обов’язково виголошував глибокі повчання, пропонуючи побожним 
людям святительські настанови і свою архіпастирську любов. У них 
владика ніколи не повторювався, вони завжди були новими, глибокими, 
оригінальними і живими. 

Прямуючи до Самбора, владика старався зробити різноманітними 
такі святкові дні, везучи із собою співучих протодияконів, кліриків свого 
кафедрального собору. Траплялось і так, що владика приїжджав до 
Самбора з півсотнею семінаристів Рівненської духовної семінарії, які не 
лише співали при святковій відправі, а й у міському органному залі 
влаштували чудовий концерт церковних піснеспівів26. 

В 1999 році владика Даниїл відвідав Сімферопольську єпархію, 
маючи зустріч з керівництвом АР Крим, що сприяло зміцненню позицій 
Київського Патріархату на теренах русифікованого південного краю. Він 
також благословив відкриття філії Ордену святого архістратига Михаїла у 
Сімферополі, що також позитивно позначилося на житті громад Помісної 
Української Церкви в м. Сімферополі27. 

31 грудня 1993 року владика Даниїл призначений головою Відділу 
зовнішніх церковних відносин Київського Патріархату. Пробув на цій 
посаді більше десяти років. Він був одним із головних учасників 
переговорного процесу з визнання Української Православної Церкви 
Київського Патріархату світовою Православною спільнотою. 

З благословення Святійшого Патріарха Філарета з 1992 року більше 
десяти разів був учасником дво- і багатосторонніх переговорів у 
Константинополі28. 

В 2001 році владика Даниїл побував на переговорах між 
Вселенським і Московським патріархами в Цюріху29. 29 листопада 2004 
року митрополит Даниїл з благословення Святійшого Патріарха Філарета 
та на запрошення відділу громадської дипломатії НАТО представляв 
Київський Патріархат у Брюсселі, Бельгії, в штаб-квартирі НАТО, маючи 
зустріч з керівництвом цієї організації30. 

За пропозицією і при підтримці владики Даниїла Синод Київського 
Патріархату прийняв до складу Української Православної Церкви, а 

                                                 
26 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 100-101. 
27 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 53. 
28  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 158. 
29  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 44. 
30  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 12. 
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незабаром призначив Екзархом Патріаршої Екзархії в Греції та 
хіротонізований на єпископа Херсонського Хризостом (Бакомітрос)31. 

Він був талановитим церковним дипломатом, який вміло відкрив і в 
подальшому відкривав церковні кордони в Православному світі для 
Київського Патріархату. Його блискучі знання канонів православної віри, 
іноземних мов, особливо грецької, послужили створенню великої 
прихильності до Української Православної Церкви Київського 
Патріархату. Він неодноразово зустрічався з його Всесвятістю 
Вселенським Патріархом Варфоломієм та з генеральним секретарем 
Синоду Константинопольського Патріархату Мелітоном, з яким 
підтримував дружні стосунки ще з часів навчання у Фессалоніках. Також 
мав зустрічі і з ієрархами Елладської Православної Церкви, які були 
заангажовані неправдивою інформацією щодо Київського Патріархату, 
але після спілкування з ним переймались питанням щодо подальшого 
статусу Української Церкви та вирішення цього складного питання. 

«Несмотря на большие трудности, он добился того, чтобы 
Украинская Церковь была включена в состав церквей, которые имеют 
духовное общение с Константинопольской Церковью – Вселенского 
Патриархата», – так говорив про нього єпископ Дамаскінос32. 

Владика Даниїл по-справжньому переживав за долю Української 
Церкви Київського Патріархату і вважав, що вона не тільки в наших 
руках, але і в руках зовнішнього головного чинника – Вселенської 
Патріархії. 

4 квітня 2000 року Преосвящейнійшого єпископа Даниїла згідно з 
рішенням Священного Синоду призначили керуючим Рівненською 
єпархією. І вже 6 квітня Всенічну з нагоди Благовіщення владика очолив у 
Свято-Воскресенському кафедральному соборі м. Рівного, а першу 
Божественну Літургію – на Рівненській кафедрі у Свято-Покровському 
соборі. 

16 квітня єпископ Даниїл відслужив останню Божественну Літургію в 
храмі святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, попрощавшись із 
київською паствою, а вже у травні цього ж року відбулась довгоочікувана 
подія – освячення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у м. Києві. 

На Рівненщині владика вповні розвивав ті таланти, що дав йому 
Господь. Він прийняв у своє серце заклик апостола Павла: «Щоб ти 
воював… як добрий воїн» (1 Тим. 1:18), підперезався істиною, одягнув на 
себе броню праведності, взувся у готовність благовістити мир, взяв щит 
віри, шолом спасіння і меч духовний – Слово Боже (Еф. 6:14-17). 

За кілька тижнів він заспокоїв розбурхану конфліктами Рівненську 
єпархію, а через декілька місяців повністю налагодив її повноцінне життя. 
В єпархії ожило і запрацювало все, що тільки могло запрацювати. Саме 

                                                 
31  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 60. 
32  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 31. 
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при владиці Даниїлі в єпархії було введено елементи колективного 
прийняття рішень з найскладніших і найболючіших питань. Вислухавши 
всіх, він, як правило, знаходив компроміс, який усіх влаштовував, іноді 
витрачав багато часу та енергії, щоб переконати опонента33. 

Владика створює єпархіальну раду – дорадчий орган, який складався 
з досвідчених та авторитетних кліриків. Рада допомагає вирішувати 
оперативно певні питання, які виникали. 

За період його єпархіального правління неодноразово збирались 
загальноєпархіальні збори, на яких піднімались важливі питання 
церковного життя. 

Завдяки старанням Високопреосвященнійшого владики Даниїла 14 
грудня 2000 року Рівненське духовне училище юридично набуло статусу 
духовної семінарії34. Семінарія перебувала під його безпосереднім 
контролем, він особисто очолював засідання педрад, контролював 
розклад, робочі та календарні плани. На його прохання ректором семінарії 
було призначено високоосвіченого духівника прот. Ігоря Швеця з відомої 
священицької волинської родини. 

В лютому 2003 року на єпархійній раді владика Даниїл дає завдання 
і благословення на випуск газети. В останній день лютого вийшов перший 
номер єпархіальної газети «Духовна нива». 

Попри зайнятість, владика завжди знаходив час, щоб поцікавитись 
підготовкою до друку матеріалів, їхнім розміщенням на газетних 
шпальтах, рубриками, друком і навіть якістю газетного паперу. 

За життя митрополита вийшло 34 номери єпархіального 
щомісячника. Наклади газети сягали від 3 до 24 тисяч примірників. Її 
знають і читають православні не тільки Київської юрисдикції, а й 
«московської». Навіть у північних районах області (Зарічненський, 
Рокитнівський) газету передплачують від 10 до 100 примірників. Газету 
знають за межами області, в Канаді. Їй присвятив цілий розділ у своєму 
дослідженні «Українське православне книгописання і книгодрукування 
історичної Волині XI-XX століття» відомий історик-архівіст Володимир 
Рожко з м. Луцька35. 

Головного редактора газети «Духовна нива» Михайла Якимовича 
Високопреосвященнійший Даниїл представив Святійшому Патріарху 
Київському і всієї Руси-України Філарету до найвищої церковної 
нагороди – ордена святого архістратига Божого Михаїла. 

З благословення архіпастиря Даниїла побачило світ багато духовних 
праць: «Волинський пом’янник», в якому вміщено майже чотириста 
біографічних нарисів про мучеників і сповідників землі волинської 

                                                 
33  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 161. 
34  Демократична Рівненщина : тижневик Рівненської обласної організації   
     демократичної партії України (ДемПУ). – Рівне, 2001. – Щотижня. – 2001, №8(54). 
35  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 301. 
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XX ст., «Про мову Богослужіння», «Співайте Богу Нашому, співайте», «З 
пісень вінок тобі сплетем», «Акафіст до св. вмц. Катерини» та багато 
інших36. 

З його благословення в Рівному щороку відбуваються колядні і 
пасхальні фестивалі, які єпархія проводила разом з міською владою. Такі 
фестивалі є одним із методів релігійного і національного відродження в 
краї. 

При єпархіальному управлінні було створено відділ у справах 
молоді. Владика Даниїл мав численні зустрічі з викладачами та 
студентами місцевих вузів. Обов’язковою була його присутність на 
різноманітних конференціях, круглих столах. Дбав про розвиток 
недільних шкіл. Багато уваги приділяв викладанню християнської етики  у 
загальноосвітніх школах. 

Владика був членом правління Рівненського обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Скрізь на всіх 
зібраннях він виступав з промовами, вітаннями чи словами 
благословення. З нагоди 45-річчя, за значний особистий внесок у справу 
розбудови Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
утвердження в її житті української мови правління «Просвіти» відзначило 
владику Даниїла дипломом «Почесний член Товариства "Просвіта"». 

Святитель Григорій Богослов говорив, що керувати людьми досить 
складно, справа керування є мистецтво із мистецтв і наука із наук. 
Митрополит Даниїл це мистецтво панував сповна, а ті, кому Господь дав 
можливість спілкуватися з цим Великим Архієреєм, навчалися від нього 
мудрості та виваженості, переймалися його добротою та любов’ю. 

Керуючи такою великою єпархією (більше 250 парафій), владика 
завжди віддавав багато часу прийому відвідувачів, розгляду поточних 
справ єпархіальної канцелярії, заслуховував благочинних і настоятелів 
храмів тощо. 

Велику увагу приділяв допомозі людям з особливими потребами – 
сиротам, хворим, інвалідам, і завжди благословляв і брав участь у 
благодійних заходах церкви, сприяв збору коштів для бідних. 

Владика Даниїл дуже багато зробив для відтворення та відбудови 
історичних та культурних пам’яток Рівненщини. Йому випало 
продовжувати будівництво та оздоблення величного кафедрального 
собору на честь Покрови Божої Матері, котрий освячено в 2002 році. 

Маючи значний досвід після спорудження Михайлівського собору, 
він якісно виправив недоліки, які були допущені при його будівництві. 
Владика переймався його екстер’єром та внутрішнім інтер’єром, бажаючи, 
щоб він був розписаний у кращих тонах художнього сакрального мистецтва 
доби розквіту українського іконопису та малярства. 

                                                 
36  Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 11. 
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Було відновлено, відроджено хрести та пам’ятники, пам’ятні знаки 
на могилах героїв України та Українського Православ’я. Владика дуже 
хотів також, щоб у Національному університеті "Острозька академія" був 
храм. І 30 жовтня 2005 року храм на честь преподобного князя Федора 
Острозького освятили. 

21 жовтня 2000 року владику Даниїла піднесено до сану 
архієпископа, а 23 січня 2004 року, в день десятої річниці його 
єпископської хіротонії - до сану митрополита. 

Складовою єпархіального життя є монастирське. Владика Даниїл з 
особливою любов’ю ставився до чернецтва та виявляв особливу турботу 
про нього. 

Влітку 2002 року у Рівненській єпархії завдяки архієпископу 
Даниїлу почався новий етап розвитку чернецтва. Владика мріяв про 
численне чернецтво у своїй єпархії. За час перебування на кафедрі він 
багато зробив для розбудови монастирів. Перший монастир, який почав 
діяти з приходом його на Рівненщину, – це Свято-Георгіївський чоловічий 
монастир на Козацьких Могилах в селі Пляшева Радивилівського району, 
на місці Берестецької битви. Щороку десятки тисяч прочан приходять до 
цієї святині – Національного пантеону, щоб поклонитись полеглим у 
Берестецькій битві 1651 року козакам, помолитись за спокій їхніх душ. 
Сюди приходять прочани не лише з України, а з усього світу. У 2005 році 
Святійший Патріарх Філарет неодноразово говорив: «У Київському 
Патріархаті є три найбільші святині, які треба вшановувати, підтримувати 
та організовувати туди паломництва: Михайлівський Золотоверхий 
монастир у Києві, Козацькі Могили на Рівненщині та Манявський скит на 
Прикарпатті». Ще декілька років тому цих слів Святійший Патріарх про 
Козацькі могили сказати не міг би…37 

Згодом з його благословення було засновано та відкрито Свято-
Миколаївський жіночий монастир, Свято-Варваринський жіночий 
монастир в селі Панталія Дубенського району38. 

Ще одне святе місце є на Рівненщині. Це – Повстанські Могили, де 
загинуло кілька тисяч вояків Української Повстанської Армії. Владика 
підтримав ідею створення монастиря під Гурбами Здолбунівського 
району. 

З травня 2005 року був закладений Свято-Воскресенський чоловічий 
монастир на Повстанських Могилах. 

Владика Даниїл був освіченою, поміркованою, духовно і морально 
багатою людиною, а особливо – патріотом України і Церкви, послушним 
ченцем українського православ’я. 

 

                                                 
37 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 12. 
38 Добрий пастир / упоряд. : С.П. Думенко, С.М. Чокалюк. – К., 2007. – С. 158. 
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ЗАЛОЗЦІ – ЗЕМЛЯ ІСТОРИЧНОЇ ВОЛИНІ 
 

Просіть – і буде вам дано, 
шукайте – і знайдете, стукайте – 

і відчинять вам. 
Св. Матвія 7.7 

 
1. На берегах річки Серету 
Заложці, Залозеччина – частини історичної Волині, які до першого 

поділу Польщі 1772 року належали разом з іншими землями до складу 
Волинського князівства, а по тому воєводства, завжди відносилися до 
Волинської єпархії – Української Православної, а по тому Руської унійно-
православної церков. В історичних джерелах про це знаходимо такі думки: 

Збаражчина, Залозеччина, Підкамінь, Олесько, Броди завжди 
належали до Луцької єпархії. Мова йде раніше про узгір’я Верняків та 
Медоборів, що географічно більше тяжать до Волині, ніж до Поділля. 
Щойно 1772 року за першого розподілу Польщі, коли Австрія разом з 
Галичиною отримала також цю південну частину Луцької єпархії тоді 
вона була включена до Львівської єпархії і поступово стала називатись 
Галичиною чи навіть початком Поділля [1, 187]. 
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Отож Залозеччина разом з іншими вищепереліченими землями 
південної історичної Волині, за визнанням істориків греко-католиків, 
належала як географічно, так і історично до нашої землі, а гори Верняки 
(Вороняки), Медобори були для неї не лише межею, а й своєрідним 
природним щитом, об який розбилась не одна темна хвиля ворожої 
навали, які несли вогонь, кров, смерть. Багатокілометровий ланцюг цих 
природних гір-щитів, разом з побудованими на них фортецями, замками, 
земляними валами, становили оборонний ланцюг для захисту Волинської 
землі від кочових орд, які насувалися з південних подільських степів. 

Залозці, на думку дослідника Юрія Кругляка, отримали свою назву 
від слова «залога» або від сполучення «за лозами» [2, 52]. 

На думку автора цих рядків, в основу назви містечка все-таки 
покладено природничий фактор – за лозами. Річка Серет бере свої витоки 
біля села Нище недалеко Гарбузіва, а в усіх низинах її береги покриті 
лозами. Старі Залозці засновано на її правому березі, вони відділені від 
лівого берега широкою заболоченою низовиною, покритою густими 
лозами, і якщо дивитися з лівого берега Серету на містечко Залозці - було 
воно «за лозами», а звідти і Залозці, Залозеччина. 

Кам’яні знаряддя праці знайдені на території Залозців, свідчать про 
те, що ця місцевість була заселена ще в сиву давнину – добу неоліту, 
бронзи, заліза. Перша писемна згадка в польських джерелах – 1477 рік, 
вітчизняні ж подають дату 1483 рік [3, 354–355]. 

В добу середньовіччя в низинній місцевості на одному з 
напівприродних, насипному острівку серед заплавів Серету закладено 
перший дерев’яний замок. Найбільш імовірно, його змила Батиєва повінь, 
а на поч. ХVІ ст. був заново відбудований. Цей перший дерев’яний замок 
був, як і інші, в природному оборонному ланцюгу, що захищав історичну 
Волинь з південних подільських степів, по яких пересувалися численні 
кочові орди [4, 6]. 

Цей замок здійснював контроль над судноплавною річкою Серетом, 
по якій відбувалася торгівля з навколишніми місцевостями аж до Дністра, 
тому в охороні цього водного торгового шляху впродовж віків він був 
незамінним. Його фундаментом стали дубові колоди – палі, забиті в 
болотяну землю, і на них вибудовано було цей перший дерев’яний, а по 
ньому і наступний мурований замок. 

На початку ХVІ ст. постала необхідність вибудувати на тому ж місці 
новий мурований оборонний замок. Із збережених його руїн та документів 
і фотодокументів можна зробити опис цієї первісної оборонної споруди. 

Побудова нового мурованого замку розпочалася 1516 року, але в 
другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. його декілька разів 
перебудовували. Основу Залозецького замку побудовано в два яруси з 
каменя-піщаника та цегли. Він представляв собою чотиригранник з 
вугловими чотирьох’ярусними вежами і воротами з підвісним мостом над 
ровом з водою, який з усіх сторін оточував споруду [5, 70]. На ті часи 
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Залозецький замок вважався неприступним, і його так і не змогли взяти 
турки і татари, які неодноразово робили таку спробу. 

З уцілілих до нашого часу руїн замку належить його західна частина 
стін на висоту одного ярусу, під ними підвали палацу, які ще творять 
південну сторону і північну частину його – найбільш в минулому 
важливий оборонний вузол [6]. 

Ця частина комплексу представлена казематами нижнього ярусу на 
початках двоярусної будівлі з арочним під’їздом головних воріт по 
центральній осі фасаду, вуглової вежі формою неправильного 
п’ятигранника. Наземна частина стін збереглася до рівня першого ярусу. 
В підвальний ярус вежі веде з двору замку вузький довгий коридор між 
казематами, які ним поєднані. 

Над в’їздом було розташовано ряд прямокутних вікон, розтесаних з 
давніх бійниць, а білокамінний портал складався із рустованих пілястр, 
які несли антаблемент тосканського ордера без фронтону. На зовнішній 
стіні північної вежі збереглися два кам’яних різаних герби – «Пилява», 
«Порай» в камені «Ружа» [7, 70]. 

Будівничим цього нового мурованого Залозецького замку був 
воєвода Подільський Мартин Камінецький, тогочасний власник містечка і 
околиць, якому на початку ХVІ ст. подарував їх польський король 
Сигізмунд І. 

Від нього замок, містечко Залозці перейшло до князів Вишнівець-
ких, які володіли ними до середини ХVІІІ ст., а після них до графів 
Потоцьких. 

За володіння містечком Залозці князів Вишнівецьких, починаючи з 
другої половини ХVІ ст., замок став сталим місцем перебування цього 
відомого князівського роду побіч містечка Вишнівця [8, 354–355]. 
Укріплення Залозецького замку були настільки міцними, що гарантували 
повну безпеку його власникам. Турки і татари впродовж двох століть 
випалювали Залозці, одначе замку їм так і не вдалося взяти. 

Так провалилася 1675 року ще одна їхня спроба оволодіти ним. 
Великі загони турків під керівництвом хана Нурредина вирушили з-під 
обложеного Збаража, що за 40 км південніше від Залозців, до містечка над 
Серетом та до Почаєва. Біля стін обложеного ними Почаївського 
монастиря сталося відоме чудо, яке так описано в історичних джерелах: 

– І в цей час раптом розкрилися хмари і над собором появилася 
Богородиця в блискучому сяйві, оточена Ангелами з оголеними мечами... 
Праворуч при Богородиці стояв на хмарах Преподобний Іов і молився до 
Богородиці про рятунок безборного монастиря... 

Усе це побачили турки і татари, і почали безладно пускати стріли на 
небесне видіння, але стріли верталися назад і били тих, хто стріляв. Пере-
лякані вороги зрозуміли, що діється чудо, стали панічно втікати... [9, 94]. 

Від головного загону турецько-татарського війська хана Нурредина 
відокремилася його частина, очолювана Ібрагімом Чучманом, оточила 
Залозецький замок. За своїм звичаєм постановили вони насамперед 
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поворожити, а тоді розпочати облогу і штурм. З свого обозу випустили 
вони чорну курку до замку, спостерігали за нею, куди вона поверне. 
Курка до замку не побігла, а з голосним переляканим криком кинулася на 
ряди турецького війська. Турки вважали, що то зла прикмета, і спалили 
містечко та втекли до Збаража [10, 354–355]. Так зберегли і передали нам 
місцеві усні джерела ці події турецької інвазії 1675 року під стінами 
Залозецького замку. 

Слід підкреслити, що в замку тоді перебувала дуже сильна залога 
разом з князем Дмитром Вишнівецьким. 

Втечі турків з-під стін Залозецького замку передувала їхня панічна 
втеча з Почаєва, де сталося відоме чудо, яке, до речі, добре описане і в 
турецьких джерелах. Тому турки, найімовірніше, налякані чудом біля 
Почаївського монастиря, поганим прогнозом чорної курки під час 
ворожіння біля оборонних мурів Залозецького замку, не приступили до 
його штурму, однак це не завадило їм спалити саме містечко, винищити та 
забрати в ясир частину його жителів. 

По спаленні турками Старих Залозців його власники князі 
Вишнівецькі заснували на лівому березі Серету Нові Залозці. В 1738 році 
Януш Вишнівецький, засновник римо-католицького костелу, в якому 
похований тоді був біля гробу батька свого Констянтина Вишнівецького 
воєводи руського, розбудували Нові Залозці, а їхні наступники графи 
Потоцькі продовжили те будівництво. 

Вдова по графу Станіславу Потоцькому воєводі Познанському 
Гелена Потоцька заснувала в Нових Залозцях кляштор сестер милосердя, 
який в 1760 році переведено до м. Бродів [11]. Будови тої доби в Нових 
Залозцях представляють суто західноєвропейські зразки архітектурного 
будівництва, в той час як в Старих Залозцях будови мали суто 
староволинське походження. 

Наприкінці ХVІІ ст. – у середині ХVІІІ ст. Залозці стали важливим 
осередком ремесла і торгівлі, щорічно тут відбувалося 16 ярмарків, 
доставлялися товари з усіх куточків історичної Волині, а також з 
Галичини. 

В Нових Залозцях 1751 року Ігнатій Міачинський заснував потужну 
як на ті часи суконну фабрику, яка діє і дотепер і в історії своїй наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. була яблуком розбрату між Москвою і Віднем, 
які по трьох поділах Польщі окупували Волинь і Галичину, ці від віків 
українські землі. За новим територіально-адміністративним поділом 
Залозці і Залозеччина з 1772 по 1788 р. належали до Бродівського, а по 
тому до Золочівського повітів. Ця від віків волинська земля на пограниччі 
з Західним Поділлям по трьох поділах Польщі ввійшла до Галичини – 
провінції Австрійської імперії. 

За історичними статистичними джерелами, в 1795 році в Залозцях 
налічувалося 136 ремісників: гончарі, бондарі, ковалі, стельмахи, кравці, 
шевці та інші [12, 328–335]. 
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Свій статус містечка, здобутий ще 1516 року з Магдебурзьким 
правом від 1520 року, зберігали Залозці аж до другого приходу 
московських червоних «визволителів». 

Слід зазначити, що містечко Залозці, як і вся Залозеччина, в своїй 
історії до поч. ХІХ ст. завжди тяжіли до Волині і не лише в 
адміністративно-територіальному відношенні, а й в мові, освіті, культурі, 
побуті і т.д. Церковне життя цієї частини південної Волині на пограниччі 
з Поділлям також підпорядковувалося і благословлялося спочатку 
Володимирськими, а з кінця ХІІІ ст. Луцькими владиками православними, 
а по тому Руської унійно-православної церкви. 

Південна історична Волинь – Крем’янеччина, Збаражчина, Залозці, 
Підкамінь, Пліснеськ, Підгірці, Олесько, Броди – відіграли важливу роль в 
історії Великої Волині. Саме південна Волинь, її природно-географічне 
положення – ланцюги гір Медоборів і Вороняків, з фортецями, замками на 
них і біля них відігравала роль захисного, майже непробивного щита від 
кочівних народів, які насувалися з подільських степів, несли смерть і 
руїну до осель наших далеких пращурів. Тяжіння цієї частини південної 
історичної Волині до свого спільного коріння Великої Волині відчутне і 
дотепер в мові, побуті, культурі, традиціях, звичаях та ін. 

Містечко Залозці, як і всі південна історична Волинь, які перебували 
в складі провінції Галичина по розподілах Польщі в складі Австро-
Угорської імперії, є набагато розвинутішими в економічному відношенні, 
мають більшу глибину віри і національної свідомості українців тих 
регіонів, ніж в тих частинах землі нашої, які відійшли до білої 
московської імперії зла. І в наш час основна частина місцевих українців 
залишається найбільш національно свідомими, зберігають глибоку віру в 
Бога, а їхні душі наповнені великою любов’ю до рідної мови, історії, 
культури, своєї землі. 

  
2. Святині Залозців: приклад християнського співіснування 
парафій УПЦ КП, УГКЦ і РКЦ 
Наша історія церковного будівництва дає сотні прикладів, коли наші 

князі, шляхтичі будували фортеці, замки, засновували міста і містечка 
біля них, неодмінно запалювали вони світло віри Христової в ними тут 
заснованих монастирях, храмах Божих [13, 692]. 

Засновники замку і містечка Старих Залозців, безперечно, були і 
першими засновниками і будівничими храмів Божих. Були то дерев’яні 
святині, і вони зникли в огні пожеж і руїни, принесеними сюди ворогами, 
одначе по руїні наставала знову відбудова християнських святинь. 
Сучасні дослідники церковного життя і будівництва в Залозцях і 
Залозеччині повинні брати насамперед думку автора, що сучасні святині 
містечка не були першими, а без сумнівів мали своїх попередників. Щодо 
Старих Залозців, його замку, заснованого ще 1516 року православним 
українським шляхтичем воєводою Кам’янецьким М. ще до Люблінської 
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унії 1569 року, то не маємо жодних заперечень , що цей побожний чоловік 
вибудував тут і храм Божий. 

– Добре знаємо, – писав автор цих рядків, – що наші князі, 
засновуючи міста, вибудовували водночас замки і храми для захисту від 
ворогів і душ вірних від скверни [14, 409]. Тому засновники і будівничі 
Залозецького замку і містечка не були виняткові в цьому дуже важливому 
питанні – духовного життя своїх рідних і близьких, підданих. 

Як ми вже зазначали вище, перші храми Божі в Залозцях не 
збереглися. Вони стали жертвами ворожих інвазій, часу і людського, 
суспільно-політичного фактора. 

За історичними джерелами, населення містечка Залозці було 
багатоконфесійним. В ХVІІ ст. були тут православні, вірні Руської унійно-
православної церкви, римо-католики. 

Найстарішою із збережених святинь Залозців є римо-католицький 
костел Св. Антонія поч. ХVІІ ст., побудований у стилі пізньої готики з 
рисами ренесансу. В 1730 р. реставрований, після чого головний фасад 
костелу набрав барокових рис. Побудований з каменю-піщанику і цегли, 
хрестоподібний в плані, три гілки завершені полігонально, утворені 
абсидою і двома боковими капелами. Збереглися перекриття вівтарної 
частини і однієї капели, п’яти яких декоровані ренесансною різьбою з 
іониками та рослинним орнаментом. Нервюри зберігають ренесансну 
профіліровку [15, 69-70]. Костел Св. Антонія був діючим впродовж 
століть, і лише в добу «реального соціалізму» московсько-більшовицькі 
окупанти використовували святиню «за призначенням», перетворивши її в 
товарний склад. 

Ще однією важливою християнською святинею в Нових Залозцях є 
збережений храм Покрови Пресвятої Богородиці. Датою її побудови є 
1740 рік. Споруджували її як римо-католицький костел, але в другій 
половині ХІХ ст. над навою надбудовано декоративний купол, а бокові 
фасади увінчали щипцями. 

Святиня однонавна з п’ятигранним вівтарем. Нава перекрита 
півциркульним зводом з розпалубками, вівтар – хрестовим і замкнутим 
зводом. В інтер’єрі вівтарна частина виділена широкою аркою, яка 
опирається на пристінні пілони [16, 70]. 

Найбільшою мистецькою цінністю церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці є її бароковий вівтар, який належить до найзнаменитіших 
вівтарів південної історичної Волині. Його деяка схожість з вівтарем 
монастирського храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в Пліснеську 
біля Підгірців, який побудований в тому ж часовому поясі і наводить на 
думку, що, цілком можливо, вони мали однойменних архітекторів [17, 
165–166]. У вівтарі є ряд скульптур, на думку місцевих краєлюбів, роботи 
відомого з скульпторів Пізано, однак автор цих рядків вважає, що вони є 
творами не італійських митців, а місцевого походження. 

З південної сторони церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
знаходиться дзвіниця, яка представляє собою архітектурний твір пізнього 
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бароко. Складена з чотирьох пілонів, об’єднаних арками, і несучих 
антаблемент з фігурним фронтоном, який завершений сегментним зломом 
багатопрофільного карнизу [18, 70]. 

Як і римо-католицький костел, церкву Покрови Пресвятої 
Богородиці в Залозцях московсько-більшовицька окупаційна, атеїстична 
влада піддавала в 70–80 рр. ХХ ст. витонченому вандалізму, розмістивши 
в святині склад мінеральних добрив, отрутохімікатів, сліди яких і нині 
залишилися на стінах і розписах. 

Церква Св. Троїці в Старих Залозцях побудована після Першої 
світової війни в 20-х роках, коли наша земля була окупована 
Поверсальською Польщею. Її архітектура має непривабливі грубі форми, і 
зрозуміло одне, що її будівничі не мали ані досвідчених архітекторів, ані 
необхідних для витончених форм коштів, але від цього святиня не стала 
широко знаною і всешануючою, вона вписана в загальний церковний 
ансамбль Нових і Старих Залозців. 

В роки другої московсько-більшовицької окупації 1944–1991 рр. над 
церквою Св. Троїці навис дамоклів меч злочинного червоного атеїзму: 
зняття з реєстрації, зачинення і перетворення святині в склад збіжжя, 
хімікатів міндобрив чи інших їм подібних. За церкву Св. Троїці заступи-
лися місцеві ветерани радянської армії, які поїхали до кремлівських 
комуністичних лідерів, у тому числі до героя СРСР Сидора Ковпака, і 
відстояли святиню від осквернення та вандалізації. 

Власне, всі вцілілі святині Залозців православні, греко-католицькі, 
римо-католицькі завдячують своїм активним вірним, які зуміли відстояти 
їх в часи новітнього червоного переслідування християн в час нищення 
їхніх храмів у новітню добу, коли весь християнський світ наближався до 
ювілейної дати тисячоліття Різдва Христового. В роки незалежної 
України всі вони широко відкрили двері для тих, хто з молитвою на устах 
прославляє Творця і Вседержителя. 

 
3. Ходіть, поки маєте світло 
Залозці і Залозеччина залишалися єдиним регіоном південної 

історичної Волині, які хоч і значилися в наукових планах моїх пошуків і 
знахідок, однак через певні обставини дотепер не були досліджені на 
місцях. 

Черговій моїй науковій подорожі до того регіону історичної Волині 
передувала наполеглива праця в Держархівах Волинської і Тернопільської 
областей в пошуках документальних та історичних джерел до його історії. 
Серед них низка з ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема, монументальний 
багатотомний «Словник географічний Королівства Польського і інших 
країв слов’янських», який і в наш час залишається вагомим історичним 
джерелом до минулого історичної Волині та її південного регіону Залозців і 
Залозеччини [19]. Мною також було опрацьовано низку вітчизняних та 
видань західної української діаспори, які дали можливість розширити 
дослідження як в хронологічному поясі, так і в тематиці пізнання. 
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Однак складовою методології всіх моїх історичних досліджень є 
пошуки і знахідки на місцях: виявлення і збір писемних, усних, 
археологічних та інших речових джерел, огляд місцевості, зокрема 
замковищ, монастирищ, церковищ та ін. 

Сонячний жовтневий ранок привів мене у пошуки до Залозців. 
Довгу дорогу від Луцька до Почаєва, а звідти до Залозців заповнив я 
роздумами і аналізом попередніх наукових пошуків у сусідніх із 
Залозцями регіонах південної історичної Волині: Збаражі, Підкамені, 
Олеську, Пліснеську і Підгірцях. Виявлені документальні, історичні 
джерела в Держархівах та на місцях моїх наукових пошуків і знахідок 
стали дотепер численними науковими публікаціями у фахових журналах, 
наукових збірниках, окремими розділами моїх книг з історії святого 
українського православ’я, рідної землі. 

Почаїв зустрів мене численними прочанами, запрудженими 
автомашинами, бусами, автобусами вулицями перед Свято-Успенською 
Лаврою. Сотні прочан з’їхались до святині, щоб помолитися і 
поклонитися чудодійній Ризі з Єрусалима. Не хотів вдаватись до 
глибинного аналізу побаченого і почутого (слуги московського 
церковного імперіалізму в Україні перетворили вікову нашу святиню в 
чільний осередок своєї бездуховності з релігійної нетерпимості, ненависті 
до всього українського, грубої нетактовності і лицемірства, способу легкої 
наживи і аморальності) [20]. Залишаю з великим болем в душі Почаїв і 
вирушаю до Залозців – центру мого наукового зацікавлення. 

Колишнє містечко над річкою Серет зустрічає мене якоюсь 
особливою чарівністю, в якій поєдналися природа з історією цього 
неповторного куточка землі нашої, що став своєрідним музеєм під 
відкритим небом. 

Довго стою на греблі через річку Серет, впиваюся тишею і 
навколишньою красою гір і пагорбів, покритих лісами, яких осінь своїм 
чарівним пензлем розмалювала барвограєм кольорів і відтінків. 

Неповторною в цій барвистій природній мозаїці є Війтова гора, яка 
манить до себе не лише досконалістю своєї форми, яка гармонійно 
вписується в навколишнє середовище, а й таємничістю своєї назви. 

Стежиною від автостанції піднімаюся по пагорбах до місцевої 
школи – найбільшого освітньо-культурного, духовного осередку у 
кожному поселенні в цьому вкрай зматеріалізованому світі, а від вчителів 
– вічних носіїв і сіячів знань розумного, вічного, доброго почути 
непрочитані мною сторінки з минулого цього мальовничого куточка землі 
нашої. 

В школі мене першими зустрічають заступник директора Григорій 
Макар та вчитель історії Алла Нагорна, які в усіх моїх пошуках і 
знахідках в Залозцях були моїми незамінними помічниками. 

Оглядаємо гарно впорядкований шкільний музей, експонати якого 
розповідають відвідувачам про вікові радощі й болі цієї святої для нас 
землі, на якій далекі наші пращури пройшли свої земні дороги, а 
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залишили на них свій слід – кам’яні, металеві знаряддя праці, речі побуту: 
кераміку, народний одяг, примітивні засоби виробництва тощо. 

Розглядаємо давні документи і фотодокументи, серед яких знімки 
храмів, фабрики сукна і незруйнованого Першою світовою війною 
Залозецького замку. Серед експонатів вражає картина місцевого 
художника Богдана Романишина, великого любителя і знавця минулого 
містечка, з яким, на превеликий жаль, мені не вдалося зустрітись. 

Знайомлюся з школою. Скрізь відчувається рука господаря. Її 
директор Ярослав Нечай не лише відмінний вчитель, а й добрий 
адміністратор. В школі працює 42 вчителі, навчається 363 учні, які під 
умілим керівництвом своїх наставників були призерами численних 
обласних змагань і конкурсів. Дитячу допитливість і їхню спрагу знань 
відчув я на зустрічі з учнівським колективом школи, а моє спілкування з 
старшокласниками привело мене до думки – золоті зерна знань, засіяні 
їхніми вчителями, проросли і розквітли в дитячих душах. 

До нашої розмови під час зустрічі приєднується всіма шанований 
отець настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Микола Бобровсь-
кий, вірний підпільної УГКЦ, вихованець Дрогобицької Духовної семінарії, 
який поділився своїми думками про сучасний міжконфесійний стан в 
Залозцях. Тут всі парафії УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ не лише мирно спів-
існують, а й всі наболілі, обопільні питання розв’язують в мирі і злагоді. 

З отцем-настоятелем, Аллою Нагорною оглядаємо величаву 
святиню з її неповторним бароковим іконостасом, дзвіницею, з давніми 
дзвонами. Тут, як і в школі, інших святинях відчувається також рука 
господаря, доброго духовного наставника, лікаря людських душ. 
 У старих Залозцях оглядаю зі своїми незамінними помічниками 
руїни замку. Від його колишньої могутності, величі, багатства, слави і 
краси лишилися лише низки описів і споминів, які мені довелося почути 
від місцевих краєзнавців і краєлюбів і прийшли мені на думку слова з 
Священного Писання: «Коли дому Господь не будує, даремно працюють 
його будівничі при ньому!» (Кн. Пс. 126:1). 

– Маємо вже й архітектурний проект відбудови замку, – перериває мої 
роздуми Алла Володимирівна, – але, на превеликий жаль, немає спонсорів... 

Не висловлюю їй свої співчуття, бо для таких святих справ нині 
знайти благодійника неможливо. 

Храм Св. Троїці УПЦ КП зустрічає нас зачиненими дверима і, на 
превеликий жаль, відсутністю отця настоятеля Володимира Задвірного, 
про якого я чув багато доброго і мав бажання поспілкуватися. 

Мої щирі помічники не лише частують смачним обідом зі шкільної 
їдальні, діляться своїми думками з разом оглянутого, а й бажають 
щасливої дороги та нових зустрічей. 

В довгій дорозі додому хвилі теплих споминів несли мене до 
прадавнього містечка над Серетом, його добрих і щирих людей, які 
допомогли мені написати невідомі досі сторінки з історії цього чарівного 
волинського краю. 
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КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ 

ЦЕРКВІ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
 

Стаття присвячена дослідженню канонічної діяльності УПЦ 
Київського Патріархату щодо канонізації святих, що є однією з ознак 
помісності Православної Церкви. Також здійснюється короткий огляд 
тих постатей, які за особливі труди і подвижницький спосіб життя, 
досягнувши святості, отримали від Бога нев’янучий вінець слави, а від 
Церкви визнання їхньої святості. 

This article is devoted to the study of the canonical activity of Ukrainian 
Orthodox Church of Kiev Patriarchate concerning the canonization of Saints, 
that is one of the signs of autonomy of the Orthodox Church. There is a brief 
overview of those figures, who due to their special activity and lifestyle, having 
reached holiness, have received unfading crown of glory from God, and 
recognition of their sanctity from the Church. 

 
Свята Православна Церква не є ні якоюсь філософською школою, ні 

якимсь культурним об'єднанням, а життям у Христі Ісусі, Тілом 
Христовим, тобто громадою тих, у кому Господь проживає через Святого 
Духа. Тайну Церкви Христової неможливо ні збагнути розумом, ні 
описати словами. Цю тайну дано розуміти лише «убогим духом» і 
«чистим серцем» (Мф. 5: 3,8). Решта ж нас хоч і покликані до Світла, але 
через превеликі провини наші і далі перебувають у темряві. Тайна Церкви 
найкраще відкривається в житті святих. 

Коли заглибимося у життя святих, то побачимо, що суть Церкви — 
це святість. Вона також є й призначенням Церкви та метою кожного 
справжнього християнина. Незбагненною є Тайна Церкви, так само 
незбагненною розумом є і Тайна Святості. Святість відчуваємо серцем. Її 
Володарем і Джерелом є Бог. Святі ж — це причасники Божої святості. 
Християнська святість є спільною за суттю, але різною за формою [9]. 
Жодний святий чи свята не були народжені винятковими. Земні дороги, 
якими ходили і через які приходили святі до Світла Христового — 
різняться, бо кожен святий — це окрема особистість, а іноді й окрема 
народність та раса. Але у будь-якому разі, святий – це у першу чергу той, 
хто доводить можливість здійснення євангельського ідеалу в дійсності 
дочасного життя. 

Здавна, ще на початку християнства, святих, по їхньому упокоєнні, 
почали записувати до окремого списку – канону, звідси й слово 
«канонізація» (від грец. κανονίζω — регулювати, узаконювати). Так 
називають акт, яким Церква встановлює пошанування певної особи 
святою [8, 25]. Яке значення має ця дія? У цім акті не йдеться про якесь 
«творення святого» або присвоєння цій особі якогось «ступеня» чи 
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«небесного підвищення». Земна Церква також не претендує канонізацією 
надавати тій чи іншій особі «надземної слави». Загалом акт канонізації не 
є звернений до Небесної Церкви, а до земної, щоб запросити віруючих 
шанувати канонізовану особу як друга Божого (Ін. 15, 14), що й відповідає 
науці Христа та Апостольській традиції [9]. 

Із факту існування канонізованих святих не слід робити висновку, 
що лише ці особи є святими. Усі повинні бути «святими й непорочними» 
(Еф. 1, 4), і багато є таких, які слухають цього голосу й стараються жити в 
Христі, але слава їхня залишається невідомою для нас у цьому світі. 
Церква вшановує їхню пам'ять у Неділю Всіх Святих. Тому канонізація 
певних осіб зовсім не означає, що святість є резервована лише для них. 
Канонізаційний акт не претендує на вирішення вічної долі спочилих, але 
внаслідок його звернення до земної Церкви обмежується лише 
літургійним і педагогічним значенням. Канонізуючи певну особу, Церква 
оголошує, що вона має підставу вірити в заступництво цієї особи, тому 
віруючі можуть із надією звертатися до неї. Якраз із цією метою ім'я 
святого згадують у багатьох моментах богослужіння, а інколи твориться 
для нього й святочний день. Входячи в літургійний круг, образ 
канонізованого святого набуває, згідно з характером цілої православної 
літургії, значення реального символу. Канонізовані святі є 
представниками безкінечної кількості святих, знаних і незнаних членів 
Небесної Церкви, яких вони репрезентують реально [9]. Прославляючи 
святих, прославляємо Святого Духа, Який живе в них. Оглядаючи їхні 
ікони — оглядаємо Небесну Церкву. Звертаючись до угодників Божих, 
православний християнин відчуває, що він молиться з цілою Церквою, і 
це наповнює його почуттям радості й внутрішнього спокою. 

Звичайно, було б помилково думати, що Православна Церква 
звертається до святих як до якихось богів. Ні, Церква звертається до 
святих як до вірних слуг і друзів Божих. Звершуючи їхню пам'ять, вона 
пропонує нам приклад благочестивого життя і показує нагороду за 
праведність. А про силу заступництва праведника чітко сказано у 
Священному Писанні: «Дуже могутня ревна молитва праведного» (Як. 5, 
16). Отже, до святих звертаємося лише як до молитовних посередників, 
просячи їх долучити й свої молитви до наших. 

Українська Церква офіційно прийняла свою Православну віру в Х 
столітті (988 р.) з Візантії, і тоді ж вона прийняла з Візантії і Чин 
канонізації святих [8, 25]. У Греції, Україні й Московії канонізаційний 
процес розпочинав єпархіальний єпископ, в якого з’явився шанований 
праведник. Зазвичай відбувалися чуда на його могилі, про що і 
повідомлявся місцевий архієрей. Згодом він повідомляв про це свого 
предстоятеля, і вже під керівництвом останнього проводили детальне 
дослідження життя, чудес, стану мощей упокоєного. Коли ці дослідження 
давали задовільні наслідки, то першоієрарх благословляв писати докладне 
Житіє Святого, а також скласти службу йому. Нарешті наставав день 
офіційного оголошення-прославлення – канонізації святого. Його 
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записували до канону (святців, календаря) святих. Цього дня, зазвичай 
дня упокоєння, служили урочисту архієрейську соборну літургію при 
великій кількості народу Божого. До певної міри нові канонізації 
робляться так само, як і давні, тому можна знати і про стародавні 
канонізаційні процеси [8, 26-27]. 

Кожний окремий народ, як нація, має власний сонм святих, до яких 
звертається з молитвою про заступництво. Український народ відзначає 
пам’ять усіх святих своєї землі перш за все тому, що вони походили з 
цього народу: плоть від плоті та кістка від кісток [10, 3]. Українські святі 
жили і творили подвиги на нашій землі, розділяли наше горе і радість, 
служили рідному народу, тим самим служачи і Богові. Трудами і 
молитвою вони примножували велич Української Православної Церкви. 
Митрополит Іларіон (Огієнко) стверджує: «Хор українських святих – це 
наша Небесна Церква, Небесна Церква українського народу, яка ніколи 
нас не покидає, і завжди допомагає, коли ми просимо про поміч… Це 
віковічна невмируща слава України, основа всієї нашої духовної 
культури, а тим самим вони – основа і душ наших!» [8, 9-10]. З 
проголошенням Української Православної Церкви Київського 
Патріархату постало питання щодо окремого вшанування всіх святих 
землі Української. Адже до цього часу другої неділі після П’ятидесятниці 
відзначали «Собор всех святих в земле Российской просиявших» [10, 8]. 

Усвідомлюючи безцінне благо людського спасіння, яке є метою 
земного життя, і велике духовне натхнення, що його дає споглядання 
подвигів праведників, щоби примножилась радість дітей Матері-Церкви і 
явилася слава Божа, Українська Православна Церква Київського 
Патріархату за двадцять років свого існування, старанно вивчивши життя 
і подвиги сповнених ревністю по Богу і благодаті Святого Духа 
подвижників благочестя, актами відповідних канонізацій включила до 
списку сонму святих десять імен угодників Божих. А загалом Собор 
святих землі Української налічує 239 праведників, які безперестанно 
моляться за нас, за Богом бережену Україну нашу перед престолом 
Всевишнього. 

Першим, кого прославив Освячений Архієрейський Собор УПЦ КП, 
був великий Київський митрополит Петро Могила. Відбулася ця славна 
подія в рік його 400-ліття від дня народження – 12 грудня 1996 року 
Божого у Свято- Володимирському кафедральному соборі м. Києва [2]. 

Митрополит Київський і Галицький та всієї Руси Петро Могила є 
окрасою Церкви Христової, ревнителем православ’я і взірцем 
архіпастирського служіння. Своєю освіченістю і трудами на благо освіти 
в Україні святитель Петро перевершував усіх сучасних йому ієрархів не 
тільки в Українській і Руській Церквах, але й на всьому Сході. Він 
заснував Києво-Могилянську Академію, що стала взірцем для інших 
духовних шкіл. Господь запалив цей світильник у той час, коли після 
Берестейської унії 1596 року українське православ’я перебувало у 
занепаді. Протягом усього служіння він захищав віру православну, 
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зміцнював церковну дисципліну, оновлював духовно-моральне життя 
своєї пастви. Склав «Православне Сповідання віри», прийняте і 
затверджене всіма Православними Патріархами. Заслугою святого є 
видання «Требника» і «Служебника», які стали взірцем для майбутніх 
видань цих важливих богослужбових книг. Святитель багато доклав 
зусиль до справи оновлення і будівництва храмів Божих: реставрував 
святу Софію Київську після її запустіння, оновив церкву Спаса на 
Берестові, збудував храм на місці Десятинної церкви та ін. Трудами 
Київського митрополита були канонізовані святі, які подвизалися у 
Києво-Печерській лаврі. Сучасники святителя Петра Могили порівнювали 
його з трудами і подвигами отців-кападокійців. День пам’яті святителя 
звершується 14 січня за новим стилем [2]. 

Наступним прославленим у нашій Церкві святим став святитель 
Павло Конюшкевич, митрополит Тобольський. Відбулася ця знаменна 
подія 14 травня 1999 року. В цей день собор духовенства довершив 
справу, розпочату в ХІХ ст. 

Cправжньою величчю дихає проста і незламна у своїй правді 
постать митрополита Павла. Він народився у м. Самборі на Галичині і з 
ранніх літ виявив любов до святої Церкви та потяг до чернецтва. 
Навчаючись у Києво-Могилянській Академії, святитель Павло вирізнявся 
здібностями до навчання, глибоким смиренням і даром красномовства. 
Прийнявши чернецтво в Києво-Печерській лаврі, майбутній митрополит, 
як багато сучасних йому освічених українців, був переведений до Москви 
на посаду проповідника при Московській слов’яно-греко-латинській 
академії. Під час 15-річного настоятельства в Новгородському Свято-
Юріївському монастирі святий показав себе великим будівничим 
чернечого життя. Ревне служіння Церкві Христовій стало причиною 
призначення його митрополитом Тобольської єпархії, яка перебувала у 
занедбаному стані. Багато зусиль доклав митрополит для підняття 
духовно-морального стану пастирів – через підвищення рівня навчання в 
Тобольській семінарії. Особливу ревність і мужність виявив святитель 
Павло під час наступу цариці Катерини ІІ на церковні землі і майно, в 
результаті чого було закрито близько чотирьохсот монастирів. 
Митрополит бачив, що багато сибірських монастирів занепадають і не в 
змозі служити справі християнізації інородців. Святитель протестував 
проти самодержавного царського свавілля, за що був позбавлений 
священного сану. Залишок життя прожив у Києво-Печерській лаврі, 
проводячи час у суворих чернечих подвигах і 4 листопада 1770 р. спочив 
у Бозі та був похований у склепі Успенського собору лаври. У 1827 р. 
через явлення у сні митрополиту Київському Євгенію Болховітінову були 
відкриті нетлінні останки святого, однак справу канонізації так і не було 
завершено. Багато з тих, хто звертався з молитвами до святителя Павла, 
одержували чудесні зцілення. Вшановуємо святого митрополита 17 
листопада за новим стилем [3]. 
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Ще одним ревнителем благочестя є сповідник і святитель Арсеній 
(Мацієвич), митрополит Ростовський, канонізований 15 липня 2004 року. 

Святитель Арсеній народився в Україні і був вихований в 
побожності і благочесті, отримавши освіту в Києво-Могилянській 
Академії. В 1741 році Святійшим Синодом Російської Православної 
Церкви був обраний митрополитом Тобольським, а в 1742 році 
переведений на Ростовську кафедру і став членом Синоду. З ініціативи 
владики Арсенія в 1757 році відбулося відкриття мощів і прославлення 
святителя Димитрія Ростовського. Дбаючи про становище Церкви і 
бачачи неканонічне втручання державної влади в її справи, митрополит 
неодноразово гостро критикував такі дії за часів царювання імператриці 
Єлизавети та її наступника Петра ІІІ. Своє вороже ставлення до 
Ростовського святителя нова імператриця Катерина ІІ виявила ще під час 
коронації, від якої він був нею відсторонений. Згодом почала жорстоко 
переслідувати митрополита. З її наказу святитель Арсеній був 
заарештований, позбавлений сану та засланий, як простий чернець, у 
монастир неподалік Архангельська. Через чотири роки він, за 
неправдивим доносом, був вивезений на суд до Москви, де йому, як 
кримінальному злочинцю, було винесено смертний вирок, який за 
лицемірним нібито милосердям Катерини був замінений на позбавлення 
чернецтва, імені та довічне ув’язнення. Під іменем Андрія Брехунця 
святий був ув’язнений у Ревельській фортеці. Промучившись чотири 
роки, угодник Божий помер 28 лютого 1772 року. На стіні каземату після 
його смерті було знайдено видряпані слова псалму: «Благо мені, яко 
смирил мя єси». Помісний Собор РПЦ 1917-1918 років скасував, як 
незаконне і політичне, рішення Синоду про позбавлення митрополита 
Арсенія (Мацієвича) священного сану і чернецтва. Пам’ять святителя 
Арсенія святкуємо 12 березня за новим стилем, у день його упокоєння [4]. 

Освячений Помісний Собор УПЦ КП цього ж дня, 15 липня 2004 
року, визначив приєднати до лику святих Іова (Княгиницького) і Феодосія 
Манявських. 

Схимонах Іов (Іоанн Княгиницький) народився у побожній 
православній родині в м. Тисмениця. Освіту отримав в Унівському 
монастирі, а згодом в Острозькій Академії. Побувавши на Святій Горі 
Афон, де побачив аскетичне життя афонських старців, він запалав 
ревністю до чернечого життя. Повернувшись на короткий час додому та 
роздавши своє майно убогим, він знову прийшов на Афон, де прийняв 
постриг з іменем Єзекіїл. Протягом дванадцяти років подвизався на 
Святій Горі, де Господь звів його з українцем Іоанном Вишенським. 
Обидва вони відзначалися вченістю та суворим подвижницьким життям. 
Почувши звістку про укладення Берестейської унії, він запалився 
ревністю в утвердженні православ’я в рідних землях і з благословення 
афонських старців, подібно до преподобного Антонія Печерського, 
повернувся зі Святої Гори на Прикарпаття. Тут Іов, як він був названий у 
схимі, обновив згідно з афонським уставом життя в Унівському та 
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Угорницькому монастирях, а потім оселився в пустинному місці при 
потоці Бетерсовім, де пізніше заклав скит Манявський. З часом Господь 
зібрав навколо нього інших благочестивих мужів, які мали його за свого 
старця і наставника.  

Серед тих, хто шукав аскетичного подвигу, був і ієродиякон 
Феодосій, який у 1608 році прийшов до преподобного Іова. Отець Іов 
відразу возлюбив його, бо бачив у ньому велику ревність по Богу і 
смирення. З молодих років преподобний Феодосій намагався догодити 
Господу незлобливістю і доброчесним життям. З часом було збудовано 
монастир і до свята Воздвиження Чесного Хреста у 1612 р. освячено 
монастирський храм. У всіх трудах і потребах монастирських ієродиякон 
Феодосій був невтомним помічником преподобного Іова, мужньо терпів 
труднощі свого часу – гоніння на православних від єзуїтів. Наприкінці 
1621 року засновник Манявської обителі преподобний Іов, бувши  
70-літнього віку, занедужав і після нетривалої хвороби відійшов у 
вічність. Преподобний Феодосій продовжив благочестиво керувати 
життям братії, а в 1628 році брав участь у Соборі Київської митрополії, 
що був скликаний митрополитом Іовом Борецьким. Чутки про доброчесне 
життя ігумена Феодосія поширилися по всіх Карпатах, Галичині, Волині 
та Буковині, по всій Молдавії й Румунії. Облаштувавши не тільки життя 
своєї обителі, але й багатьох монастирів Київської митрополії, 
преподобний з миром упокоївся 1629 року, а тіло його було покладене 
поруч з чесними останками його наставника преподобного Іова. 

День вшанування преподобного Іова Манявського – 11 січня; 
преподобного Феодосія Манявського – 7 жовтня; спільна пам’ять –  
7 липня за новим стилем [5]. 

Щоразу канонізовуючи наших українських святих, Українська 
Православна Церква Київського Патріархату радісно проголошує величне 
духовне торжество свого благодатного служіння. Так, зібравшись з ласки 
Божої 11 липня 2008 року в Золотоверхій обителі Архістратига Михаїла в м. 
Києві з нагоди 900-ліття цього монастиря та 1020-ліття Хрещення Київської 
Руси-України, Освячений Помісний Собор Української Православної Церкви 
Київського Патріархату постановив прийняти діяння Помісного Собору про 
канонізацію святих: благовірного великого князя Ярослава Мудрого, 
благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Іова Борецького та 
праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського). 

Святий благовірний великий князь Ярослав, названий Мудрим, був 
сином святого рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя Русі. У 
п’ятирічному віці разом з іншими братами був охрещений з іменем Георгій. 
Ставши великим князем Київським, Ярослав звів усі закони держави до 
єдиної цілісної системи - «Руської Правди». У цих законах виявив 
милосердя, змінивши тілесні покарання і страту на грошові штрафи та інші 
легші кари. Благовірний князь був великим будівничим храмів Божих. Його 
стараннями в Києві були зведені та багато прикрашені собор Святої Софії, 
храми святого Георгія та святої Ірини, церква Благовіщення на Золотих 
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воротах й інші. Він продовжив справу свого батька – розвиток духовної 
освіти. З любов’ю та уважністю слухав князь порад та настанов великого 
подвижника і вчителя митрополита Київського Іларіона, який був 
порадником князю не тільки у справах церковних, а й державних. Разом 
вони уклали «Ярославів устав», в якому візантійське церковне право було 
пристосоване до умов і потреб життя в Київській Русі. Святий Ярослав дбав 
про канонізацію вітчизняних святих. Наполягав на прославленні княгині 
Ольги, а також Федора та Івана, вбитих язичниками 988 р. Шанував як 
святих свого батька рівноапостольного Володимира та братів князів-
страстотерпців Бориса і Гліба. Благовірний великий князь Ярослав 
Володимирович Мудрий спочив у Вишгороді 1054 р. у Федорову суботу 
першого тижня Великого Посту. Пам’ять йому встановлено звершувати 5 
березня за новим стилем [6, 105-106]. 

Святий благовірний князь Костянтин Острозький був сином 
гетьмана Литовського Костянтина Івановича Острозького. Народився 
1527 року у м. Турові і у хрещенні був названий Василієм, але на честь 
славного батька, за звичаєм часу і за княжою традицією, йому дали і друге 
ім’я – Костянтин. Це був справжній правитель України, бо в його руках 
зосереджувалась влада майже над всіма українськими землями. Князь 
відзначався глибокою релігійністю. Його діяльність є виразним 
прикладом християнського смирення і церковного послуху. Князь 
Костянтин користувався особливим авторитетом серед сучасних йому 
церковних кіл. Йому Святійший патріарх Олександрійський Мелетій 
(Пігас) доручив виконувати обов’язки патріаршого екзарха у Київській 
митрополії. Святий підтримував і утверджував соборність Православної 
Церкви, беручи участь у церковних соборах та ініціюючи пошук шляхів 
розв’язання міжрелігійних конфліктів у Речі Посполитій. Благовірний 
князь відомий своєю учительною діяльністю, зокрема заснуванням 
унікального навчального закладу – Острозької академії (1576), завдяки 
якій в Україні було розпочато систематичну роботу над перекладами 
грецьких та латинських текстів, що дозволило не лише виправити існуючі 
переклади, але й розвинути різні галузі українського мовознавства. Згідно 
з дослідженнями сучасних істориків та богословів, Острозька Біблія – 
перше у світі повне видання церковнослов’янською мовою, у свій час 
стала найкращим перекладом Священного Писання. Саме Острозька 
Біблія була покладена в основу всіх наступних видань Священного 
Писання слов’янською, згодом – російською мовою. Завдяки особистій 
праці та підтримці князя почало активно розвиватися українське 
книгодрукування – видання богослужбових книг, полемічної та 
навчальної літератури. Незважаючи на умовляння сильних світу цього до 
переходу в католицьку віру, благовірний князь дожив до глибокої 
старості, не зрадивши святому Православ’ю, та мирно відійшов до 
Господа, маючи 81 рік земного життя. Пам’ять благовірному князю 
Костянтину Острозькому твориться 26 лютого за новим стилем, що є 
датою його упокоєння [6, 106-108]. 
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Святитель Іов (в миру – Іван Матвійович Борецький) народився у 
родині українського шляхтича на Львівщині. Очолюючи Київську 
митрополію, святий багато працював задля відновлення церковної 
дисципліни та благочестивого життя, які занепали за час від Берестейської 
унії з причини гонінь та відсутності єпископів. З метою привести до 
канонічного порядку Митрополію він неодноразово скликав місцеві 
Собори, які розглядали догматичні та богослужбові питання, виявляли 
хибні звичаї та дбали про зміцнення Православної Церкви і поширення 
благочестя. У своєму нелегкому, тернистому архіпастирському служінні 
митрополит Київський і всієї Руси Іов дбав про ввірену йому паству як 
ревний її святитель. За святительства Іова Борецького зростало число 
монастирів. Він доклав багато зусиль до розбудови шкіл та друкарень. 
Сам також є автором декількох праць полемічного характеру. Спочив 
митрополит Київський, Галицький і всієї Руси Іов в мирі 1631 року 15 
березня за новим стилем, що є датою його вшанування [6, 108-109]. 

Святий праведний Петро Багатостраждальний народився в день 
пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла 12 липня 1691 
року. З нечисленних відомостей дізнаємося, що святий Петро був 
людиною освіченою, мав великий потяг до книг, серед яких 
найкоштовнішим скарбом вважав Євангеліє. Останній кошовий 
Запорізької Січі Петро Калнишевський був глибоко віруючою людиною і 
багато допомагав церквам і монастирям України. 

Вперше праведник Божий очолив Запорізьку Січ у 1762 році, 
перебуваючи на цій посаді менше року. У вересні 1762 року він, разом з 
військовим писарем Іваном Глобою, зустрівся в Москві з царицею 
Катериною ІІ. Відтоді став нелюбий цій імператриці і був на деякий час 
усунутий з посади кошового отамана. Вдруге його обрали у січні 1765 
року, всупереч царській волі. Бажаючи утвердити свою владу над 
Україною, Катерина ІІ своїм указом 1775 року ліквідувала Запорізьку Січ, 
яку у ніч на 17 червня було оточено 100-тисячною царською армією. На 
той час у Січі перебувало лише кількасот душ. Сили були надто нерівні, 
але козаки бралися боронити свою вольницю. 84-річний кошовий отаман 
розумів приреченість будь-якого опору. Будучи до глибини душі 
православним, праведний Петро не хотів пролиття крові. Це був великий 
подвиг любові і миротворництва. Але цим він ще більше став ненависним 
цариці – за її наказом святого було заслано в Соловецький монастир. 
Своїм життям Петро Калнишевський уподібнився Іову Багато-
страждальному, бо Господь допустив для нього такі самі випробування, 
щоб вічного блаженства став достойний. Він мав усе – владу і багатства, 
але всього позбувся і 25 літ був мучений важкими умовами життя, бо 
обрав правду і зненавидів беззаконня. Свого страдницького життя 
доживав у кам’яному холодному казематі. З камери виводили кошового 
отамана лише тричі на рік – на Великдень, Преображення і Різдво. За 
наказом нового імператора Олександра І від 2 квітня 1801 року 
ув’язненому була дарована воля, проте він відмовився повертатися на 
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Батьківщину і просив дозволити йому чекати кінця життя у Соловецькій 
обителі. Святий Петро Багатостраждальний помер 13 листопада 1803 
року. Ченці поховали його на південному подвір’ї Спасо-
Преображенського собору. Пам’ять йому твориться в день Покрови 
Пресвятої Богородиці 14 жовтня [6, 109-111]. 

7 грудня 2011 року в Чернігові у кафедральному соборі святої 
великомучениці Катерини відбулося прославлення ще одного провідного 
світильника – священноігумена Меркурія Бригинського. Преподобний 
Меркурій народився 1870 року на Чернігівщині. Усвідомивши сенс 
людського буття, пізнавши Бога та полюбивши красу Церкви, він прийняв 
чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі, а незабаром сан ієродиякона 
та ієромонаха. Життєвий шлях святого був шляхом самозречення, 
бездоганного послуху, мужньої перемоги над спокусами, що не дало йому 
зламатися у страшні часи гоніння на Церкву в ХХ столітті. До 1930 року 
обитель було ліквідовано. Отець Меркурій направився у рідний край і 
став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в с. Бригинці Бобровицького 
району Чернігівської області. Тут на місці колишнього храму він разом з 
парафіянами збудував новий. Сільська влада не могла змиритися з тим, 
що в них діє релігійна громада, що відкрито храм і люди потоком ідуть до 
святого за порадами, молитвами, зціленням від недуг, а старець всіх 
приймає. До сьогодні люди передають із уст в уста чудесне визволення 
отця Меркурія від смерті. Сільський голова з двома енкаведистами вивели 
старця в поле, щоб вчинити розправу. Коли надійшов наказ «вогонь», – 
зброя дала осічку; те саме трапилось і вдруге. Тоді кати вирішили 
відпустити святого, думаючи, що коли він йтиме, вистрілять йому в 
спину. Але воля Божа була іншою, і втретє сталося так, як два перших 
рази. Преподобний залишився неушкодженим, посоромивши диявола та 
безбожну владу. На початку п’ятдесятих років ієромонах Меркурій був 
возведений у сан ігумена. Проживши богоугодно 86 років, преподобний 
відійшов до Небесних осель. Поховали батюшку біля вівтаря ним 
збудованого храму. Зараз нетлінні мощі святого перебувають у 
кафедральному соборі святої великомучениці Катерини м. Чернігова. 
Пам’ять преподобного Меркурія, ігумена Бригинського, святкується  
7 грудня за новим стилем [7, 3-8]. 

Будучи переконаним у подвижницькому житті й невтомній 
діяльності на благо Святого Православ’я, щоразу прославляючи угодників 
Божих, Освячений Помісний Собор визначає: чесним останкам 
новоканонізованих святих віддавати належне шанування, пам’ять їх 
звершувати у визначені для цього дні, писати їхні ікони, надрукувати 
житія та скласти службу, благословити будівництво храмів на їхню честь. 

Таким чином, за словами митрополита Іларіона, святі є «най-
міцнішою духовною основою нації». «І щаслива доля того народу, який 
добре знає своїх Святих Заступників, знає і належно кличе найперше до 
них про оборону себе, свого краю і свого народу! І що дбає поповнювати 
їхнє число, бо ж Святі – це Слава наша, це поміч наша!» [8, 9]. 
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студент ІІ курсу РДС 
 

РІВНЕНСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ: ІСТОРІЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
 

Стаття розкриває історичний шлях становлення і розвитку 
Рівненської Духовної семінарії, починаючи від Пастирських курсів на поч. 
90-х рр. і аж до здобуття статусу «духовної семінарії» у 2000 р. Також 
зроблено короткий огляд постатей перших викладачів, фундаторів та 
студентів духовної школи. 

 
This article deals with the historical path of the formation and 

development of Rivne Theological Seminary when it was acting as pastoral 
courses, at the beginning of the 90th, and till obtaining the status of "Seminary" 
in 2000. Here, is also brief overview of figures who were the first teachers, 
founders, and students of spiritual school. 
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"Жнива багато, а женців мало" 
(Мф. 9, 37)  

 
Такими словами Ісус Христос сьогодні звертається до молодого 

покоління нашої України, яке обирає своє майбутнє. Сучасність може 
запропонувати непевній молоді стрімку кар’єру, багато грошей, успіх у 
побудові власної справи, але якою б престижною і якісною не була 
сучасна освіта і які б милозвучні гасла не ставила, однак жоден світський 
заклад не може задовольнити ту частину людини, яка називається душею. 
А тому у світлі духовно-моральних цінностей в умовах сучасного 
марновірства, гонитви за власним добробутом і багатством виняткову 
роль відіграє духовна освіта, яка велику увагу звертає на людину як на 
духовну істоту. 

Курси 
Ще за часів національно-духовного відродження кінця 80-х – 

початку 90-х років, коли в розпалі була боротьба за відродження 
незалежної Української держави, розпочалось відновлення Української 
Автокефальної Православної Церкви. Почали будувати церкви, 
відновлювати старі парафії і стало не вистачати священиків. Тоді 3 липня 
1991 року єпископ Полікарп (Пахалюк), керуючий Рівненсько-
Острозькою єпархією, видав указ про відкриття Пастирських курсів при 
єпархіальному управлінні. Після проголошення Акта про незалежність 
України прокинулась національна свідомість в прибічників так званої 
Руської Православної Церкви і почався масовий перехід до УАПЦ, і щоб 
їх духовно оберігати, потрібно було мати багато духівників. Із весни 1991 
року по літо того ж року тривав прийом вступників на Пастирські курси. 
Так, за шість місяців назбиралося 28 слухачів Пастирських курсів. 
Основну кількість бажаючих пройти Пастирські курси становили рівняни 
та жителі області, незначний відсоток - мешканці інших областей 
України. Керівником Пастирських курсів був єпископ Полікарп 
(Пахалюк). Основні предмети на Пастирських курсах читали архієпископ 
Роман та отець Адам Мельник. Термін навчання становив шість місяців. 
План та програму навчання було затверджено 14 вересня 1991 року 
єпископом Полікарпом. 

Після об’єднавчого собору в червні 1992 року і утворення 
Української Православної Церкви Київського Патріархату потреба в 
душпастирах ще більше зросла, тому 18 березня 1993 року 
новопризначений керуючий Рівненсько-Острозькою єпархією архієпископ 
Роман (Блащук) видав указ про відновлення Пастирських курсів. І вже з 
лютого 1993 року розпочався новий набір вступників на Пастирські 
курси. Всього на курси було подано 14 прохань від абітурієнтів. Навчання 
на відновлених курсах відбувалося за попередньо складеною програмою. 
Курси функціонували до осені 1996 року, коли новопризначений керувати 
єпархією єпископ Серафим (Верзун) переформував Пастирські курси в 
Рівненське Духовне училище. 
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Училище 
Своє існування Рівненське Духовне училище розпочало із 16 жовтня 

1996 року, коли педагогічна рада направила звернення до Священного 
Синоду УПЦ КП і облдержадміністрації про реєстрацію Рівненського 
Духовного училища. На засіданні педагогічна рада затвердила 
викладацький склад, духівника училища, секретаря, інспектора. Ректором 
став архієпископ Серафим (Верзун). Першими викладачами училища 
були: о. Микола Головченко, о. Віталій Друзюк, о. Андрій Горобець, 
Мирослава Горобець, Едуард Татарук, Йосип Пацула, Гурій Бухало. 
Навчальний і виховний процес в училищі відбувався за програмою 
духовних семінарій. За час роботи Рівненського Духовного училища 
(1996-2000 рр.) було проведено низку заходів, щоб виховати свідомих 
душпастирів: концерти духовної, патріотичної, народної пісні хору 
училища, відвідини святих місць, виставок, вечори пам’яті, відзначення 
державних свят України. За всі роки існування училища було прийнято на 
навчання 73 учнів, з них: 18 учнів у 1996/1997 році навчання, 22 учнів - у 
1997/1998, 26 учнів - у 1998/1999, 7 учнів - у 1999/2000 році навчання. У 
2000 році відбувся перший і останній випуск Рівненського Духовного 
училища, тому що того ж року його було реорганізовано в семінарію. 

Семінарія 
Після призначення керуючим Рівненсько-Острозькою єпархією 

єпископа Даниїла (Чокалюка) було надіслано прохання до Святійшого 
Патріарха Філарета про реформування Рівненського Духовного училища в 
Рівненську Духовну семінарію. Першим ректором семінарії було обрано 
протоієрея Ігоря Швеця, який пробув на посаді ректора 7 років - з 2000 по 
2007; другим ректором було обрано архімандрита Олексія (Мензатюка), 
який пробув на посаді ректора три роки - з 2007 по 2010, а третім 
ректором став у 2010 році прот. Віталій Лотоцький, який є ректором 
донині. Він призначив інспектора, викладацький склад, економа, 
канцлера. Кількість предметів, що вивчали в семінарії на початку 
існування семінарії, була 26, а станом на 2012 рік їх є вже 38. У 2001/2002 
навчальному році працювало 25 викладачів, з них 7 кандидатів 
богословських наук, 2 кандидати історичних, філологічних наук, а в 
2005/2006 навчальному році працювало 24 викладачі, які викладали 30 
предметів, а вже на 2012/2013 навчальний рік - 28, з них 7 кандидатів 
богослов’я, 10 магістрів богослов’я, 11 спеціалістів.  

Головним аспектом у вихованні майбутніх пастирів Церкви 
Христової є послух. Із започаткуванням монастиря святого Георгія на 
Козацьких Могилах і Свято-Воскресенського монастиря в урочищі Гурби 
вихованці семінарії часто відбувають теж послух, духовно збагачуються, 
допомагають в розбудові монастирів. Важливим методом навчання в 
семінарії є участь в богослужіннях в Свято-Воскресенському 
кафедральному соборі та Свято-Покровському кафедральному соборі й 
семінарському храмі святого Андрія Первозванного. В семінарському 
храмі ніколи не згасає молитва, в ньому відбуваються ранішні та вечірні 
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молитви, богослужіння. Важливими виховними заходами були і 
залишаються паломництва до різних святинь, участь в наукових 
конференціях, зустрічі з видатними людьми. Рівненська Духовна 
семінарія підтримує тісні зв’язки з іншими духовними школами України, 
а саме: Волинською Духовною академією, Київською Духовною 
академією, Львівською Духовною академією.  

У Рівненській Духовній семінарії діє бібліотека, яка була 
започаткована з дня заснування Духовного училища. Бібліотечний фонд 
становив на 2000 рік 2000 книг, а вже через п’ять років, у 2005 році, у 
ньому було 6500 книг. Станом на 2012 рік їх налічується 9300. У 
Рівненській Духовній семінарії в 2012/2013 навчальному році навчається 
62 студенти, з них 28 - заочно. 

Рівненська Духовна семінарія відіграє важливу роль в церковно-
релігійному житті Рівненсько-Острозької єпархії. Це єдиний духовний 
заклад нашого краю, який готує кандидатів у священики для нашої церкви 
і багато з них стали її достойними пастирями, продовжуючи служити 
Богові й Україні. 
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ПЕРЕКЛАД СВЯТОГО ПИСЬМА ПАТРІАРХОМ ФІЛАРЕТОМ 

 
Блажен, хто Біблію читає, 

Блажен, хто держить її вдома, - 
Він щастя матиме безкрає, 

Й душа його свята й свідома! 
Митр. Іларіон [10, 8] 

 
Як бачимо з історії, кожен християнізований народ планети прагнув 

мати Біблію своєю рідною мовою. Так, вже наприкінці ІІ століття 
з’являються перші переклади Святого Письма Нового Завіту з грецької, яка 
на той час була надзвичайно відомою, на сирійську мову – «Пешіто» [1], 
що свідчило про те, що сирійські християни прагнули мати Слово Христове 
зрозумілою мовою. І це було тільки початком. Книга ця писалася, 
переписувалася й перекладалася протягом більш ніж 1800 років 
представниками понад 60 поколінь різних народів світу й не зазнала відтоді 
практично жодних змістових відхилень від оригіналу. За енцикло-
педичними даними, повний переклад Біблії здійснено більш ніж 250 
мовами світу, окремі книги Святого Письма перекладалися ще 740 мовами 
та діалектами, що в цілому становить близько 1000 перекладів [12, 293]. 

Для того, щоб володіти зрозумілим текстом Святого Письма, 
створювалися писемності, люди навчалися читальної грамоти. 
Неодноразово національний переклад Біблії ставав класичним взірцем 
державної мови (напр., англійської, французької, німецької, чеської) [8, 
13]. Так було, зокрема, з англомовним перекладом Біблії, який здійснив 
близько 1380 р. Джон Вінклер, а завершив значно пізніше Вільям Тіндаль 
(1535). Згодом цілі покоління англійців навчалися своєї літературної мови 
за перекладом Біблії Тіндаля. Навіть вважалося, що лише та мова може 
рахуватися мовою в повному розумінні цього слова, на яку перекладено 
Біблію. Переклад Біблії рідною мовою ставав вагомою віхою не лише 
мовно-лінгвістичного, а й культурного, духовного та національного 
становлення народу. 

З огляду на сказане вище, в контексті розбудови незалежної 
правової демократичної України, що вимагає подолання духовної, 
моральної і культурної кризи в суспільстві, важливо проводити 
біблієзнавчі дослідження і популяризувати біблійні духовні та морально-
етичні цінності в українському суспільстві з метою утвердження 
української мови як національної. А утвердження мови згодом позитивно 
позначиться і на утвердженні автентичності українського народу як 
самостійного. Найкращим способом для вкорінення української мови на 
теренах України є, як наведено вище, переклад Книги книг. Переклади 
Біблії українською мовою мають свою велику, складну, іноді дуже 
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драматичну історію. У ній, мов у краплині води, віддзеркалена доля 
української нації, її чудової мови [5, 234]. 

Шлях Біблії до українського народу був довгим і тернистим. 
Починаючи з Євангелія, написаного «руськими письменами» ІХ століття, 
знайденого Костянтином Філософом, і включаючи низку перекладів 
пізніших віків (з-поміж них — Пересопницьке Євангеліє 1556 року, 
Острозька Біблія 1581 року), які тодішні духовні провідники нації не 
змогли поширити в маси, оскільки це потребувало постійного й 
достатнього друку. Тому ці переклади залишалися рукописними чи 
друкованими раритетами, не справляючи впливу на широкі народні 
верстви. Причиною такого становища була сама церковнослов'янська 
мова, якою написана була, на противагу Пересопницькому Євангелію, 
Острозька Біблія. Навіть не вся інтелігенція її добре розуміла. І це було 
фатальним для розвитку самої літературної мови, бо пануючи повсюдно в 
богослужінні, церковнослов'янщина довго вбивала саму потребу 
перекладів Святого Письма на мову народну. 

Так і наступні сучасніші переклади Пантелеймона Куліша, 
митрополита Іларіона та Івана Хоменка не відповідають сучасним нормам 
літературної та церковної мов, а також, враховуючи нагальну потребу 
Церкви в повному перекладі Біблії українською мовою, Святійший 
Патріарх Філарет особисто взяв на себе нелегку працю з редагування та 
перекладу. 

Починаючи ще з радянського періоду, коли вирувало суцільне 
безбожництво й атеїстична марксистсько-ленінська ідеологія, 
українському слову було важко пробратися до народних мас. Вживання 
рідної мови у Православній Церкві було б розцінене відповідними 
компартійними органами як буржуазний націоналізм, наближення до тих 
ідей, які формував церковний автокефальний рух 20-30-х років. І все-таки 
промінець світла зажеврів у часи керівництва Радянською Україною 
Петра Шелеста. Необхідність видання Святого Письма українською 
мовою для парафіян Українського Екзархату Руської Православної 
Церкви була затребувана. Незважаючи на усілякі утиски, 60% усіх 
парафій РПЦ в СРСР складав Український Екзархат. Одна тільки 
Львівсько-Тернопільська єпархія нараховувала 1100 парафій. До 
перекладацької праці Слова Божого рідною мовою приступив тодішній 
Екзарх, митрополит Київський і Галицький Філарет. Для перекладу 
Нового Завіту – усіх чотирьох Євангелій, книги Діянь святих апостолів, 
Послань святих апостолів та книги Об’явлення – Високопреосвященний 
Владика залучив наприкінці 60-х відомих мовознавців. Але через 
відповідні політичні зміни, наступ на шістдесятників, подальше 
переслідування українства і насамкінець зняття з посади першого 
секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста справа до видання цього перекладу не 
дійшла [15]. Лише до 1000-літнього ювілею (1998) Український Екзархат 
(митрополит Філарет) видав Новий Завіт чималим тиражем [13]. Цей 
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переклад оцінили всі, тому що він був найбільш наближеним до тієї мови, 
яка розвивалася на материковій Україні. 

Проте мрія Патріарха про повний переклад Святого Письма 
українською мовою з самого початку відродження Української Церкви на 
початку 90-х років минулого століття його не покидала. «Для того, щоб 
наша Церква самобутньо розвивалася, була самодостатньою, відповідала 
усім критеріям свого автокефального будівництва, необхідна не тілька 
ієрархія, духовенство, духовні навчальні заклади, в яких плекається 
розвиток вітчизняного богослів’я, необхідно ще й мати переклад 
богослужбової літератури мовою того народу, який вручений для нашої 
Церкви в опіку», – каже Святійший Патріарх. 

Як відомо, основою богослужбових текстів є Святе Письмо Старого 
і Нового Завіту. Звідси запозичено різні вірші для прокименів, канонів, 
стихир. Книга Псалтир взагалі повністю читається у храмах за 
богослужінням. Так само святі Євангелія від Матфея, Марка, Луки та 
Іоанна. За богослужінням повністю вживаються тексти всіх 
апостольських послань, книга Діянь святих апостолів. 

Давно очікуваний переклад з’явився із набуттям Україною 
незалежності та відродженням Помісної Української Православної 
Церкви, коли постала необхідність в уніфікації текстів Святого Письма, 
так як застосування різних перекладів біблійних текстів під час 
богослужінь дещо ускладнювало їхнє проведення. І за переклад з усією 
відповідальністю взявся Святійший Патріарх Філарет. Перед ним на його 
робочому столі лежало три переклади Біблії українською мовою, і ось, за 
його задумом, настала черга для четвертого. Господь доручив Патріарху 
випробувати себе у перекладі Його Вічного і Життєдайного Слова. 
Врахувавши всі здобутки попередніх мужів-перекладачів повної 
української Біблії, Святійший Патріарх обрав за головний текст Біблію 
російською мовою, точніше, її синодальний переклад, здійснений під 
егідою митрополита Московського Філарета (Дроздова) у 1876 р. [15] та 
чотирма духовними академіями і визнаний Православною Церквою 
найавторитетнішим [13]. 

Якими мотивами керувався Святійший Патріарх, беручи за основу 
цей переклад? По-перше, він був найбільш повний і досконало звірений із 
стародавніми текстами. По-друге, синодальний переклад наближено 
підтримував літургійне застосування слов'янського тексту у 
православному богослужінні. Саме цю мету й переслідував Святійший 
Владика, беручись за цю подвижницьку працю. Патріарх розумів, що 
текст української Біблії також слід осучаснити і максимально наблизити 
його до вживання у літургійних текстах. Праця над перекладом 
розпочалася у травні 2004 р. і тривала всього п’ять місяців. Невимовно 
титанічна праця завершилася за такий короткий термін. 

Святійший Патріарх зважено підійшов до цього перекладу. Раніше 
вже було перекладено Новий Завіт і Псалтир, тобто це переклад, 
зроблений в радянський період і виданий 1998 року до 1000-літнього 
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ювілею. Інші книги Біблії він розділив так, що кожного дня йому 
необхідно було перекладати по 10 сторінок. За місяць він перекладав 300 
сторінок. Щодня й невтомно Святійший працював над перекладом. І ось 
четвертий переклад повної Біблії українською сучасною мовою був 
здійснений. До цього видання увійшли й второканонічні книги. Перший 
наклад розійшовся досить швидко. Четвертий переклад Святого Письма 
Патріарха Філарета отримав велику пошану серед усіх християнських 
конфесій України. 

Уже другий наклад видання Біблії в перекладі Святійшого Патріарха 
Філарета виходить з благословення очільників Української Греко-
Католицької та Римо-Католицької церков. Згодом, вже за третє 
перевидання цієї Біблії береться Українське Біблійне Товариство. 
Загальний тираж цього перекладу Біблії на сьогодні становить понад 100 
тисяч примірників. 

Праця Святійшого Патріарха Філарета над перекладом Біблії 
українською мовою увінчалась великим успіхом. Її появу радо вітали 
православні, католики і протестанти. Біблія – основа життя кожного 
християнина, і поява ще одного, четвертого перекладу Біблії, свідчить про 
неабияку любов українського народу, його духовних провідників до 
проповідування і поширення Слова Божого [15]. 

Окрім біблійних текстів, у видання також увійшли корисні додатки: 
«Покажчик старозаповітніх читань», «Про нумерацію псалмів і назви 
книг», «Про книги канонічні та неканонічні», «Покажчик євангельських і 
апостольських читань церковних», «Послідовність євангельських подій за 
чотирма євангелистами», «Грошові одиниці в Новому Заповіті», 
«Біблійний календар», «Карти-схеми» [13]. 

Для перекладу богослужбових текстів українською мовою 
необхідно мати молитовний настрій, відчувати богослужбову мову. Для 
цього не досить бути тільки філологом. Адже богослужбові тексти – це 
часто висока богословська і разом з тим поетична мова, а також і 
своєрідна божественна проза. І це все може відчути тільки молитовник, 
ієрарх, який часто звершує богослужіння. В Патріархові дивовижно 
поєдналися і богослов, і літургіст, і знавець мов, і молитовник [14]. 

Тож із всього вищесказаного бачимо, що вже наші предки 
усвідомили всю важливість для українського народу мати власний, 
повний та достовірний переклад Біблії. І робили все для того, щоб кожний 
український християнин отримав таку можливість читати книгу Святого 
Письма рідною мовою. 

Дійсно, важкий шлях належало пройти перекладачам Святого 
Письма на українську мову, аж поки ми отримали цей текст в такому 
вигляді, в якому маємо його зараз. Тому завжди потрібно пам’ятати про 
їхню нелегку працю і дорожити тим справді неоціненним скарбом, який 
ми від них отримали. Адже Біблією в Православній Церкві називається 
зібрання книг, написаних за натхненням і одкровенням Духа Святого 
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через обраних Богом людей, які називаються пророками і апостолами, тож 
яке щастя мати цю книгу, перекладену на свою рідну мову! 

Можливість для українців читати Святе Письмо рідною мовою 
завдяки подвижницькій праці його перекладачів сприяє духовному і 
культурному відродженню української нації, яка завжди тягнулася до 
Божого Слова. Свідченням цього є багато десятків спроб наблизити його 
до народу, переклавши українською мовою. Можливо, саме завдяки вірі в 
Бога і любові до Його Слова українці, попри багато століть поневолень і 
репресій проти них, змогли зберегти себе як нація і, зрештою, отримати 
довгоочікувану незалежність. 

Однак пам’ятаймо: головне не просто колекціонувати на книжкових 
полицях переклади Біблії, а власне досліджувати Боже Слово, яке є 
світлом для наших душ. 

Переклад Святого Письма сучасною українською мовою є 
важливою складовою самобутньої та самодостатньої Української 
Православної Церкви як Церкви автокефальної. 
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МИТРОПОЛИТ ЛУЦЬКИЙ І ВОЛИНСЬКИЙ ЯКІВ (ПАНЧУК): 

ЖИТТЯ І АРХІПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ 
 
Волинська єпархія за час свого існування мала багатьох відомих 

архіпастирів, котрі проповідували Слово Боже на наших землях, сіяли 
зерно віри Христової в серця віруючих. Серед таких пастирів був і 
митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) – відомий ієрарх, 
великий молитовник, подвижник, патріот Української держави, один із 
засновників Української Православної Церкви Київського Патріархату. 

Високопреосвященнійший митрополит Яків (в миру – Іван Дмитрович 
Панчук) народився 5 жовтня 1931 р. в с. Лосятин Кременецького району 
Тернопільської області. Батько майбутнього владики Дмитро Іванович 
Панчук був теслею, а мати Марія Марківна – домогосподаркою. Родина 
Панчуків була великою – крім владики, було ще троє синів та дочка. 

Іван Панчук виховувався в побожній українській родині. Особливо 
яскравий духовний відбиток на дитячу душу наклала велична святиня – 
Успенська Почаївська Лавра, неподалік якої знаходиться село Лосятин. 
Дмитро Іванович Панчук був співцем у монастирському хорі, а тому батьки 
майбутнього владики часто ходили до Лаври на богослужіння, беручи з 
собою й малого Івана. Благоговіючи перед святинею, батько майбутнього 
владики бажав, щоб один з його синів став ченцем у цій обителі. 

В інтерв’ю одній з газет владика Яків (Панчук) сказав: «Найбільший 
вплив на мій життєвий вибір мали, напевне, батьки – глибоко віруючі 
християни, прості трудівники. Тато, Дмитро Іванович Панчук, родом із 
Почаєва. У Почаївський хор ходив співати. Одружився в село Лосятин. 
Мама старалася не пропускати жодної Служби Божої. А ще ж неподалік 
нашого села – Почаївська Лавра. Це не могло не вплинути. 
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Якось зайшов до нашої хати священик, узяв мене, малого, на руки і 
сказав: «Я думаю, тебе, Іване, треба віддати в Лавру послушником». 
Видно, його благословення мало значення. І потім так Господь мене 
сподобив…» [2]. 

Як і багато українських родин, лиха година війни не оминула і 
родину Панчуків – глава сім’ї у 1944 р. загинув на фронті, захищаючи 
Батьківщину. В 1948 р. Іван Панчук завершив навчання в школі, з 1951 по 
1954 р. – проходив строкову службу в армійських лавах. 

Коли Іван Панчук дізнався, якщо він стане монахом, батькам його 
Бог пробачить усі гріхи, майбутній владика остаточно вирішив піти в 
монастир, і у вересні 1955 р. справдилася давня батькова мрія – Іван 
Панчук став одним із послушників Почаївської Лаври, де ніс послух 
соборного паламаря. Владика згадував: «Послушником мене прийняв 
архімандрит Севастіан, який був намісником Лаври. Він став і моїм 
духівником…» [2]. 

У 1957 р. послушник Іван Панчук вступив на навчання до 
Ленінградської духовної семінарії. Після закінчення 1 класу семінарії 29 
жовтня 1958 р. у Почаївській Лаврі архімандритом Севастіаном був 
пострижений у чернецтво з нареченням імені Яків – на честь святого 
апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Четвертого грудня того ж 
року у Лаврі архієпископом Львівським і Тернопільським Палладієм 
рукоположений на ієродиякона. 

Під час навчання у 4 класі семінарії 19 листопада 1961 р. 
митрополитом Ленінградським і Ладозьким Гурієм рукоположений на 
ієромонаха, а у 1962 р., завершивши навчання в семінарії, ієромонах Яків 
вступає до Ленінградської духовної академії, навчання в якій завершує 
1966 р. зі ступенем кандидата богослов’я за роботу «Споглядальне і дієве 
життя за вченням святих подвижників» [1]. 

На лихі часи припало навчання ієромонаха Якова в ленінградських 
духовних школах – в розпалі були хрущовські гоніння. Особливо від них 
страждали монастирі, які масово закривала влада. Але незважаючи на 
жорстоке переслідування монахів Почаївської Лаври, отець Яків з 
багажем духовних знань повертається до неї – нести свій чернечий 
подвиг. З 1966 по 1974 рік він виконує тут різні послухи – від 
бібліотекаря, уставщика, регента до благочинного Лаври. За ревну службу 
в 1969 р. возведений в сан ігумена. 

На початку 1970-х років духовне життя багатьох монахів у Лаврі 
було у занепаді: до монастиря заходив хто бажав, привратника не було, 
служіння звершувалось не точно, правило разом не читалось, будівлі 
потребували реконструкції. Тому на прохання керуючого Львівсько-
Тернопільською єпархією владики Миколая (Юрика), який одночасно був 
і священноархімандритом Почаївської обителі, 8 серпня 1974 р. рішенням 
Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Пімена ігумен Яків 
(Панчук) був призначений намісником Свято-Успенської Почаївської 
Лаври з возведенням в сан архімандрита. З його призначенням 
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монастирське життя в обителі налагодилося: було встановлено суворе 
уставне добове богослужіння, загальне щоденне читання вечірнього 
правила, загальний обід та вечерю, під час яких читалося «Житіє святих», 
створено братський та великий святковий хор, збагачено ризницю, було 
здійснено реставрацію соборів, корпусів, галерей тощо. 

Для того, щоб краще зрозуміти справжню вартість праці 
архімандрита Якова, потрібно відзначити, що період його управління 
Лаврою припав на роки «застою» економіки, в ретельних планах та 
рознарядках якої не було жодного місця храмам і монастирям. Можна 
собі тільки уявити, яким дивом вдавалося отцю-наміснику здобувати 
будівельні матеріали і проводити ремонтні роботи в Лаврі в ті часи, коли 
влада всіма силами намагалась «привести релігію до природної смерті». 

Ретельна праця архімандрита Якова (Панчука) на посаді намісника 
справді заслуговувала високої оцінки, а тому 1977 року до дня Святої 
Пасхи він був відзначений найвищою священичою нагородою – правом 
носити другий хрест з прикрасами. Водночас така діяльність архімандрита 
Якова все більше не подобалася відповідним радянським органам. Вони 
поставили перед Московською патріархією ультиматум: «Якова 
звільнити!». А для більшої аргументованості було розпочато через 
відомий у радянські часи «відділ по боротьбі з крадіжками соціалістичної 
власності» – ОБХСС – справу проти «громадянина Івана Дмитровича 
Панчука» зі звинуваченням його у «крадіжках» цієї «соціалістичної 
власності». 

16 липня 1982 р. архімандрит Яків був звільнений з посади 
намісника Лаври. Більше року радянські органи цькували отця Якова. 
Єдине місце, куди йому було дозволено виїхати на служіння, був Кавказ, і 
лише в грудні 1983 р. екзарх України митрополит Київський і Галицький 
Філарет (нині – Святійший Патріарх) зміг призначити архімандрита Якова 
духівником і священиком Красногорського монастиря (м. Золотоноша 
Черкаської області). А з травня 1985 р. по листопад 1990 р. отець Яків був 
настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Черкаси і благочинним 
Черкаського округу. 

Однак пильні органи не полишали своєї недоброзичливості до 
архімандрита Якова. Саме його кандидатуру пропонував митрополит 
Філарет, коли у 1988 р. постало питання про призначення намісника 
відроджуваної Києво-Печерської Лаври. Але для цих органів більше 
підійшов отець Іоанаф (Єлєцкіх), який в майбутньому своїми церковними 
злочинами не посоромив їхнього вибору. На Помісному соборі РПЦ 
1990 р. митрополит Філарет звернувся з проханням про висвячення 
архімандрита Якова на єпископа до новообраного патріарха Алексія ІІ, 
але той відмовив. 

Лише з реорганізацією екзархату в Українську Православну Церкву 
та отриманням нею статусу незалежності та самостійності в управлінні  
24 листопада 1990 р. Священним Синодом УПЦ архімандрит Яків 
(Панчук) був обраний єпископом Почаївським, намісником Свято-
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Успенської Почаївської Лаври. Його архієрейська хіротонія відбулася  
14 грудня 1990 р. – в день пам’яті святого праведного Філарета 
Милостивого – у Свято-Володимирському кафедральному соборі Києва. 
Очолював її блаженнійший митрополит Київський і всієї України Філарет 
у співслужінні митрополитів Харківського і Богодухівського Никодима, 
Одеського і Херсонського Леонтія, Вінницького і Брацлавського 
Агафангела, архієпископів Чернігівського і Ніжинського Антонія, Івано-
Франківського і Коломийського Феодосія, Рівненського і Острозького 
Іринея, Житомирського і Овруцького Іова, Тернопільського і 
Кременецького Лазаря, єпископів Сумського і Охтирського Никанора, 
Донецького і Ворошиловградського Іоанникія, Мукачівського і 
Ужгородського Євфимія, Кіровоградського і Миколаївського Василія, 
Волинського і Луцького Варфоломія, Хмельницького і Кам’янець-
Подільського Нифонта, Львівського і Дрогобицького Андрія, 
Дніпропетровського і Запорізького Гліба, Сімферопольського і 
Кримського Василія, Чернівецького і Буковинського Онуфрія та 
Переяслав-Хмельницького Іонафана. 

При нареченні на єпископа Почаївського у своїй промові 
архімандрит Яків (Панчук) сказав: «Дивлячись на святих отців та вчителів 
Церкви Божої, які вважали себе недостойними великого сану єпископів, 
чи можу я, немічна, грішна і слабка людина, вважати себе достойним 
архіпастирського подвигу? Чи зможу я у такий важкий і бурхливий час 
достойним чином послужити благу та добробуту Церкви? Чи зможу бути 
для інших прикладом віри?..». Відповідь на ці запитання він дав своїм 
життям, бо на відміну від переважної більшості тих, хто покладав на 
нього руки в таїнстві хіротонії, своїм єпископством він послужив не 
кар’єрі і не Московській патріархії, а Церкві, її благу і добробуту. 

Як ревний пастир і без сумніву великий патріот України владика 
Яків (Панчук) зробив дуже багато для становлення Української 
Православної Церкви Київського Патріархату. Коли ж почався рух за 
незалежність України, священики почали переконувати предстоятеля 
митрополита Філарета в необхідності здобути для Української 
Православної церкви певну автокефалію. Спочатку ця ідея не 
сприймалася, але коли постала незалежна Українська держава, 
митрополит Філарет подивився на цю проблему інакше і радився з 
єпископом Яковом (Панчуком), питаючи: «Владико, чи варто нам 
відокремлюватися від Російської церкви?», на що отримав відверту 
відповідь: «Якщо не ми, то це обов’язково зроблять ті, хто буде після 
нас». 

З цього приводу предстоятель збирає усіх єпископів і повідомляє, 
що хоче порушувати питання автокефалії: думки були різними, тому було 
вирішено скликати Собор [2]. 

На Cоборі УПЦ 1-3 листопада 1991 р. владика Яків (Панчук) був 
одним з найактивніших прихильників автокефалії Української Церкви. 
Якщо на Соборі в Києві в листопаді 1991 р. всі архієреї підписалися під 
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постановами про автокефалію УПЦ, то вже на Архієрейському соборі в 
Москві у квітні 1992 р. більшість з них зрадила і свого предстоятеля, і 
самих себе. Ось як про ці події говорив владика Яків: «…всі поставили 
свої підписи. Коли ж це стало відомо, Москва «стала на диби». Патріарх 
Алексій, замість того, щоб вислати нам відповідні документи про надання 
нашій Церкві незалежності (автокефалії), почав викликати та відповідно 
опрацьовувати архієреїв з України…» [2]. 

Серед небагатьох, хто залишився вірним канонам, постановам 
Помісного собору і своєму предстоятелю, був намісник Почаївської Лаври 
єпископ Яків (Панчук). Після беззаконного собору в Москві, де, 
порушуючи 4 правило святителя Кирила Олександрійського, противники 
автокефалії УПЦ вимагали від митрополита Київського Філарета: 
«Зречись!», з предстоятелем УПЦ залишалося все менше ієрархів. 

Єпископ Яків (Панчук) розповідав про ці події: «Першим попросили 
виступити на захист Церкви старенького владику Василія з Кіровограда. 
Митрополит не сумнівався в ньому. А Василій раптом каже: «Мне 
сказали, что если я подпишусь за автокефалию, то в церковь меня не 
впустят». А в Києві, коли владик (і Василія) запитували Іван Плющ, 
митрополит Філарет про те, у кого які проблеми, всі мовчали: нема ніяких 
проблем. В Україні були українцями, в Москві стали москалями. Другим 
попросив владика Філарет виступити Феодосія, владику Полтавського, 
який обіцяв захищати Церкву. А він: «Сказали люди, что если подпишусь 
за автокефалию, то меня выженут с церкви». Після цього встав Алексій і 
сказав: «Вот видите, Божий народ не желает автокефалии. Божий народ 
желает быть единым». І далі казав, що народ хоче, щоб Україна була 
разом з Росією, аби України не було, аби стало все єдине. Ось у такому 
дусі проходив собор…» [2]. 

10 червня 1992 р. єпископа Якова (Панчука) призначили керуючим 
Тернопільською єпархією. Ще раніше, після так званого «Харківського 
собору», проросійські монахи вигнали в дні пасхальних свят вірного 
Церкві, канонам і предстоятелю єпископа Якова (Панчука) з Почаївської 
Лаври за його прагнення українізувати Лавру та добитися автокефалії 
церкви. Але владика не зламався, не пішов на поклін до того, у кого було 
право сили, а не сила права: єпископ Яків (Панчук) співслужив 
предстоятелю УПЦ митрополиту Філарету під час звершення хіротонії 
єпископів – спочатку для УПЦ, а потім – і для утвореної через об’єднання 
УПЦ і УАПЦ Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
Таким чином, було збережено апостольське наступництво архієрейської 
хіротонії, а Київський Патріархат мав повне право називатися канонічною 
Помісною Православною Церквою [4]. 

За свою непримиренну до лукавства і брехні Московської патріархії 
позицію єпископ Яків (Панчук) разом з митрополитом Філаретом був 
«позбавлений сану» московським Архієрейським собором, але, як і 
владика, митрополит Філарет не визнав цього беззаконного і 
неканонічного вироку. Єпископ Яків (Панчук) увійшов до складу 
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Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату, постійним членом 
якого залишився до кінця свого життя. За заслуги перед Церквою у 1993 
році владика Яків (Панчук) був піднесений до сану архієпископа. 

З квітня 1995 року і до своєї смерті владика керував Волинською 
єпархією, спочатку у сані архієпископа, а з листопада 1995 року – 
митрополита Луцького і Волинського. 

Перебуваючи на Волинській кафедрі, владика Яків зумів згуртувати 
вірних в лоно Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
Зважаючи на те, що влада в ті роки недовірливо ставилась до Української 
церкви, митрополит Яків своїм авторитетом, благочестивим життям, 
своєю проповіддю довів перед владою, що Українська церква є 
благодатною, є канонічною, є правонаступницею Київської митрополії, 
правонаступницею тієї апостольської благодаті, яку колись на берегах 
Дніпра передав апостол Андрій Первозванний. 

Його доброта, милосердя, духовний досвід привертали людей до 
Української Православної Церкви. Завдяки його діяльності значно зросла 
кількість парафій у Волинській єпархії. Це є свідченням того, що 
волелюбний волинський народ прагнув до пізнання істин Божих на 
українській мові. 

Крім цього, стараннями владики було започатковано два монастирі: 
чоловічий у Жидичині та жіночий у Володимирі-Волинському. 

Будучи пройнятим любов’ю до рідного краю, владика залишив по 
собі кілька віршів, в котрих дорікає зрадникам, які продали «москалеві 
рідну Україну». Митрополит Яків (Панчук) бажав, щоб Україна була 
єдиною, могутньою православною державою. 

Під опікою владики Якова також перебувала і Волинська Духовна 
семінарія. Число її студентів у ті роки значно зростало. Варто згадати, що 
з 1995 року діяла Волинська православна академія, яку очолював сам 
митрополит Яків. Наукова література та академічні конспекти були 
привезені з Санкт-Петербурзької академії, однак через певні причини 
академія змушена була припинити своє існування. 

До останніх днів свого життя високопреосвященний митрополит 
Луцький і Волинський Яків виконував свій обов’язок архіпастиря. Він 
незмінно брав участь як у регіональних церковних і громадських заходах, 
так і в загальноукраїнських. 

Відчувши недугу, владика Яків вирушає 15 березня 2004 року до 
Києва на лікування. Однак ніхто не міг і подумати, що 16 березня 2004 
року завершиться шлях його земного життя. О 22 годині 15 хвилин у 
київській клініці «Феофанія» він спочив у Бозі. Великої втрати зазнала 
Волинська єпархія Української Православної Церкви Київського 
Патріархату. 

17 березня 2004 року, облачене в білі архієрейські ризи тіло 
митрополита Якова було перевезено до Володимирського патріаршого 
собору, де його зустріло духовенство. Після завершення утрені Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні 
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архієпископа Переяслав-Хмельницького Димитрія, єпископа Чернігівсь-
кого і Ніжинського Михаїла та соборного духовенства відправили літію за 
упокоєння душі спочилого владики. Після прощання зі спочилим 
митрополитом духовенства і мирян труну з його тілом автомобілем було 
перевезено до Луцька. 

Близько другої години ночі 18 березня труна з тілом митрополита 
Якова (Панчука) була привезена до луцького кафедрального Свято-
Троїцького собору, де, незважаючи на пізню годину, її зустріли понад 20 
священиків та близько 300 мирян, і потім згідно з уставом читалося 
Євангеліє. Протягом 18 та 19 березня духовенство і вірні мали можливість 
скласти свою особисту пошану померлому архієрею. 

20 березня 2004 року о 9-й годині ранку в Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі Луцька розпочалася заупокійна Божественна 
літургія, яку у співслужінні 18 архієреїв і близько 250 священиків, що 
прибули на відправу заупокійного богослужіння, звершив Святійший 
Патріарх Філарет. 

Понад десять тисяч вірних під час відправи заповнили не тільки 
собор і територію навколо нього, а й частину прилеглої до храму площі. 
Віддати шану спочилому прийшли також представники обласної і міської 
влади, народні депутати України, керівники громадських організацій. 

Перед початком відспівування Святійший Патріарх Філарет сказав 
слово, в якому нагадав про великі справи, якими спочилий митрополит 
Яків (Панчук) заслужив довічну шану Православної Української Церкви. 

По завершенні чину відспівування труну з тілом митрополита Якова 
обнесли довкола храму і близько 15-ї години поховали поруч із собором. 

За заслуги перед Київським Патріархатом владика Яків був 
нагороджений орденами Христа Спасителя та Святого рівноапостольного 
князя Володимира І і ІІ ступенів. Також мав нагороди Єрусалимського і 
Румунського патріархатів [1]. 

Митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) був справжнім 
пастирем Церкви Христової. Пам’ять про нього завжди перебуватиме у 
серцях вірних, а його життєвий шлях стане взірцем для наслідування, 
прикладом для інших. 

 
Використана література 

1. Життя, присвячене Церкві // Голос Православ’я. – К., 2004. – Ч. 07. 
2. Так Господь мене сподобив // Сім’я і дім. – Луцьк, 2004. – 25 березня. 
3. Митрополит Луцький і Волинський Яків [Електронний ресурс. – режим 

доступу: http://www.cerkva.info/ru/pokojnyearhierei/74-mytr-ja¬kiv.htm. 
4. Архиереи: Иаков (Панчук) [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_4604 

 

http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_4604


 
 
 
 
 

 
№ 1, 2012  _____________________________________________________  

- 125 - 

 Юрій Дещинський, 
студент ІІІ курсу РДС 

 
РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПОМІСНА ЦЕРКВА» 

 
У статті здійснюється дослідження церковно-канонічного змісту 

такого явища у житті Православної Церкви, як "Помісна Церква", що 
має своє втілення в існуванні УПЦ Київського Патріархату. 

This article made a research of ecclesiastical-canonical context of the 
Local Church as phenomenon in existence of UOC-Kyiv Patriarchate. 

 
"Збудую Церкву Мою, 
 і врата пекла не подолають її" 

 (Мф. 16,18) 
 

Від самого початку свого існування Християнська Церква приймала 
устрій, який заповів Ісус Христос. Ще за свого життя Ісус Христос говорив, 
що в Його Церкві не всі члени повинні займати однакове становище. Із 
численних своїх учнів він вибрав тільки 12, наблизивши їх до Себе. 
Христос наділив їх правами і обов'язками вчити віруючих, священнодіяти і 
керувати ними: «Йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і 
Святого Духа» (Мф. 28, 19). З цього видно, що апостоли складали першу 
ієрархію. Стосовно віруючих вони були їхніми учителями і керівниками у 
справі спасіння [7, 134]. Служіння апостолів було тимчасове, тому що воно 
закінчилося разом з їхнім життям. Проте читаючи книгу «Діяння святих 
апостолів», ми бачимо, що апостоли встановили перший ступінь ієрархії – 
диякон та надали їм деякі повноваження. Несучи проповідь Євангелія в 
поганські народи, апостоли засновували там Церкви, тобто громади 
віруючих, але вони не могли постійно бути її керівниками. Тому з християн 
обирали людей, які мали тверду віру та розуміння вчення Христа. Їх 
називали пресвітерами (старший, вибраний) [7, 138]. В основному вони 
займалися громадським укладом, мали судову та адміністративну владу. 
Проте священики в той час звершували богослужіння з дозволу єпископів 
[7, 149]. 

З прийняттям Міланського едикту в 313 р. починається активне 
формування церковного устрою на основі вже існуючого державного. Вся 
територія Римської держави була поділена на округи – провінції, а міста 
провінційних столиць називались митрополіями (з гр. «місто-мати»). 
Відповідно, починається формування найбільш впливових Церков: Риму, 
Ефесу, Антіохії, Олександрії, Кесарії. Так починається шанування цих 
Церков іншими християнськими громадами як своїх матерів, визнавали 
для себе їхній авторитет, а в певному значенні і юрисдикцію предстоятелі 
материнських церковних громад [6, 210]. Так починають складатися 
перші Помісні Церкви, очолювані автокефальними першими єпископами 
– митрополитами. Лише після утворення патріархатів кожному патріарху 
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були підпорядковані митрополити патріаршого округу [5, 327]. Права 
митрополита, за канонічними джерелами, полягали в тому, що він скликав 
Собори, проводив нагляд за виконанням постанов, відвідував підлеглі 
йому єпархії, видавав відпускні грамоти єпископам та ін., але всіма цими 
правами митрополит користувався лиш в межах своєї області, тобто його 
влада не поширювалася на всю Церкву, а на його місцеву (помісну) 
Церкву. 

В процесі централізації церковної влади відповідно до нового 
адміністративного поділу, що склався у IV столітті, виникає новий титул 
єпископів – екзарх. Вперше цей титул згадується в 6-му каноні 
Сардикійського Собору. Проте немає підстав стверджувати, що під 
екзархом Отці Собору розуміли єпископа, наділеного іншими правами, ніж 
митрополит, тому можна вважати, що екзарх - це і є митрополит [6, 211]. 
До цих головних митрополитів зверталися митрополити менших обласних 
міст, шукаючи в них допомоги з різних питань церковного управління. Ці 
та інші подібні ситуації спонукали IV Вселенський Собор канонічно 
затвердити владу п’яти старших митрополитів (Риму, Константинополя, 
Антіохії, Олександрії та Єрусалима) над цілими округами. Права патріархів 
взагалі визначаються 9 і 17 канонами IV Вселенського Собору. Згідно з 
ними патріарху належало право затверджувати митрополитів, ставропігії, 
поминання його імені підлеглими митрополитами при богослужінні та ін. 
Проте всіма цими правами він користувався лише на його канонічній 
території [5, 335]. Так як патріарші області були досить великими і було 
важко вести нагляд за ними, особливо у віддалених місцях, для зручності в 
управлінні патріархи посилають туди своїх намісників, які на цих 
територіях представляли патріарха. Ці намісники в канонічних джерелах 
називались патріаршими екзархами. Вони мали ті ж самі права, що і 
митрополити, але відмінність полягала лише в тому, що екзарху часто 
підпорядковувалися декілька єпископів. 

На початку V століття вперше з’являється термiн "автокефалiя". Сам 
термiн "автокефалiя" – грецького походження, що складається з двох слiв: 
аутос (cам) i кефалi (голова, глава, край, вершина, джерело) – "сам собi 
голова" або "сам керую". Таким чином, автокефалiя – це не дар, а право 
кожного православного народу [4, 5]. З плином столiть постiйно 
змiнювалася полiтична ситуацiя в свiтi, а разом з тим вiдбувалися змiни i в 
життi Церкви. З’явилося багато нових конфесiй, а деякi з piзних причин 
припинили своє iснування. Iнодi новi автокефальнi Церкви поставали з 
лона вже iснуючих Церков, iнодi ж – вони зростали на цiлинному 
релiгiйному ґрунті.  

Кожна автокефальна Церква певного народу зазвичай дiє на 
територiї його країни, але може мати представництва чи окремi парафiї 
поза її межами для обслуговування своїх вiруючих, що живуть за 
кордоном. Як нацiональна Церква вона формує кадри iєрархiї та 
священства зi свого народу. Як Церква певного народу – така 
автокефальна спiльнота традицiйно дбає не лише про задоволення його 
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духовних потреб, а й про релiгiйну освiту та культурний розвиток. 
Етнiчно локальна автокефальна Церква з часом набуває нацiонального 
характеру, заохочує вiрних до збереження власних обрядiв, традицiй та 
звичаїв. З особливою повагою нацiональна Церква ставиться до мiсцевих 
святих, вшановує мiсцевi святинi та релiквiї. Нацiональнi традицiї 
вiдтворюються у богослужiннi, церковних спiвi, архітектурi, мистецтвi. У 
цьому аспекті нацiональнi традицiї не шкодять Православ’ю як єдиному 
вiровизнанню, а є проявом рiзноманiтностi бажаного для Бога прояву 
людських здiбностей i талантiв. Вселенська Православна Церква – це 
родина Церков-сестер, повнiстю незалежних, рiвноправних, об’єднаних 
спiльнiстю вiровчення, канонiв та богослужбового чину. 

Варто зазначити ще про один вид статуту в Православній Церкві як 
«автономія» (від гр. αυτονομία - cамозаконність). Автономна церква в 
православ'ї - помісна Церква, що отримала самостійність у питаннях 
внутрішнього управління від тієї чи іншої автокефальної церкви. Глава 
автономної церкви обирається на помісному соборі з наступним 
затвердженням патріархом кіріархальної Церкви. Залежність автономної 
церкви від кіріархальної виражається в тому, що предстоятель автономної 
церкви поставляється предстоятелем кіріархальної Церкви, статут 
автономної церкви затверджується кіріархальною Церквою, автономна 
церква отримує від неї миро, ім'я предстоятеля церкви кіріархальної 
виголошується в усіх храмах автономної церкви перед ім'ям її 
предстоятеля, предстоятель автономної церкви підсудний її вищій судовій 
інстанції. Свої відносини з іншими Церквами автономна Церква здійснює 
за посередництвом Церкви кіріархальної [3, 83]. 

Отже, як бачимо, кожна автокефальна помісна Церква представляє 
собою сукупність декількох єпископій, тому вона повинна мати органи 
своєї єдності, наділені адміністративною владою, що здіймається над 
владою окремих єпископів. За допомогою своїх органів вищого управління 
помісна Церква підтримує постійні відносини з іншими автокефальними 
Церквами. Інакше кажучи, вища церковна влада представляє собою орган 
спілкування Помісної Церкви з Вселенським Православ’ям. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ЧЕРНЕЧОГО ЖИТТЯ У РІВНЕНСЬКІЙ ЄПАРХІЇ 

 
Стаття присвячена важливій темі становлення і розвитку 

чернечого життя у Рівненській єпархії УПЦ Київського Патріархату. 
This article is devoted to an important subject of formation and 

development of monks way of life in Rivne eparchy of UOC - Kyiv Patriarchate. 
 
Сприйнявши перші зерна Христової науки, ще в часи святих 

рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, Православна Церква на 
Рівненщині впродовж багатьох віків жила і розвивалася під впливом 
різноманітних умов та обставин релігійних, політичних і громадських. 

З давніх-давен українська земля славилась своїми монастирями. У 
минулі часи в нашїй єпархії нараховувалось понад двадцять монастирів, 
але під тиском безбожницької радянської влади монастирі закривались. 
Велика частина храмів та монастирських споруд перетворювалась в 
господарські приміщення, склади, а інколи навіть у стайні [7, 28]. Але Бог 
осміяним не буває, і Божою милістю частина монастирів була відновлена. 

Так, на сьогодні в Рівненській єпархії Української Православної 
Церкви Київського Патріархату нараховується чотири діючих монастирі. 
Це Свято-Варваринський жіночий монастир м. Дубно, Свято-
Георгіївський чоловічий монастир на Козацьких Могилах с.Пляшева, 
Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Гурбах та Свято-
Миколаївський жіночий монастир м. Дубно [8, 4]. 

Свято-Варваринський жіночий монастир 
Сучасний православний Свято-Варваринський жіночий монастир в 

Дубно діє з осені 2004 року, але має цікаву багатовікову передісторію. 
Обитель відроджується в історичних приміщеннях монастиря кармеліток 
на північному краю міста. Монастир кармеліток у Дубно був заснований 
Анастасією Чернецькою в 1660 році. За іншими даними, він був 
заснований в 1702 р. княгинею Теофілою - Людвикою Любомирською [2, 
22]. Але будівлі монастиря з'явились згодом: костел датується 1630 роком, 
а монастирський корпус – 1686 роком [2, 25]. Тепер важко встановити, чи 
корпус з келіями побудовано для вже існуючого монастиря, чи монастир 
засновано тоді, коли вже існували будівлі для нього. Монастиреві 
належало село Знесення (згодом передмістя Дубна). Костел був 
побудований у стилі раннього бароко. Його південний фасад був 
завершений трикутним фронтоном, який недавно знищено [2, 33]. Келії 
містяться в корпусі, що має форму літери Г. Будівля двоповерхова, вздовж 
переднього фасаду проходить відкрита арка-галерея. Головний вхід 
оформлений бароковим порталом з трьома ліпними вазами вгорі. Увесь 
комплекс займає видатне місце серед архітектурних ансамблів України 
періоду раннього бароко. При монастирі був сад, город і пасовисько; 
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черниць в ньому було під кінець його більш як 200-літнього існування 
близько 18. Вони займались, між іншим, вихованням дівчат. В народі 
черниць називали панєнками [1, 36]. Це дало назву вулиці, що вела в 
монастир – Панєнська (тепер вул. Шевченка). 

На сьогодні в монастирі здійснюється підготовка до будівництва 
храму на честь преподобного Агапіта, цілителя Києво-Печерського, а 
також сестри монастиря на чолі з ігуменею Анною займаються ремонтом 
переданих монастирю приміщень. 

Свято–Георгіївський чоловічий монастир 
Ініціатором проведення хресних ходів та будівництва на Козацьких 

Могилах виступив насельник Почаївської Лаври архімандрит Віталій 
(Максименко). Хоч він і був монархістом та чорносотенцем, та все ж таки 
у його серці жевріла любов до рідної землі, пам’ять про її героїв. 

На всю країну було оголошено про збір коштів на будівництво. Гроші 
давали бідні селяни, багаті купці, підприємці і навіть царська родина. 

З 1909 р., у 9-у П’ятницю після Великодня, відбулися перші 
велелюдні хресні ходи до о. Журавлиха, які стали традиційними. У них 
брали участь тисячі віруючих під керівництвом сотень духовних осіб [4, 6]. 

В цьому ж році було придбано землю поблизу Козацьких Могил, а 
о. Журавлиху його власниця графиня Ганна Граббе передала безкоштовно. 

Пожертви на Козацькі Могили дав і російський імператор Микола 
ІІ, якого наслідували князь В. В. Волконський, купець І. О. Колєсніков, 
Єрусалимський патріарх Даміан, купці та мануфактурники Москви, 
кубанські та донські козаки. Але найбільшим внеском у будівництво 
храму-пам’ятника на Козацьких Могилах був внесок волинського 
селянства, яке і фінансово, і власною працею допомагало побудові 
величного, монументального храму-пам’ятника загиблим козакам [6, 23]. 

Монастирський Свято-Георгіївський собор на Козацьких Могилах 
(1914 р.) з трьома приділами – Георгіївським, Параскевським та 
Борисоглібським, Свято-Михайлівський храм (1650 р.) з підземним ходом 
(1912 р.) та західний монастирський мур з двома брамами (1914 р.) є 
пам’ятками архітектури національного значення. Чернеча молитва над 
козацькими кістками відновилася у липні 2002 р. з відродженням Свято-
Георгіївської обителі. Благословив відкриття монастиря 
Високопреосвященнійший митрополит Рівненський і Острозький Даниїл 
(+2005) [4, 7]. Намісником обителі став ієромонах Олексій (Мензатюк), 
випускник Київської духовної академії. Вшанування пам’яті полеглих 
козаків останніми роками відзначається на найвищому церковно-
державному рівні, як це й було задумано ініціаторами створення 
меморіального комплексу. Одне з наймасовіших православних 
богослужінь в Україні традиційно очолює Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України, якому співслужать архієреї та десятки священиків. У 
ці дні монастир відвідують десятки тисяч прочан [6, 107]. 
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Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських Могилах 
Світлої пам’яті тодішній голова Рівненської обласної адміністрації 

Василь Червоній запропонував заснувати біля братської могили 
повстанців чоловічий монастир, створити національний пантеон бойової 
слави, як с. Пляшева, за загиблими героями-козаками - Повстанські 
Могили. 

Завдяки Василю Червонію, його однодумцям, світлої пам’яті 
митрополита Рівненського і Острозького Даниїла в 2005 році розпочалося 
будівництво житлово-адміністративного корпусу Свято-Воскресенського 
монастиря [7, 33], церкви-каплички, перепоховання з інших місць 
Гурбинського лісу до національного пантеону тлінних останків героїв-
повстанців, а також ідентифікацію імен загиблих [5, 53]. Перед могилами 
повстанців поставлено на високому постаменті-колоні скульптуру 
Покрови Пресвятої Богородиці, а над могилами покладено мармурові 
плити з іменами загиблих. 

Першу службу Божу в монастирі на Повстанських Могилах було 
відправлено на Різдво Христове 2005 року. Першим настоятелем Свято-
Воскресенської обителі було призначено о. Антонія (в миру – Олександр 
Олександрович Король, з містечка Вишнівці), і за чернечим чином служби 
Божі і молитви були в монастирському храмі двічі на день – вранці та 
ввечері. Світлої пам’яті отець Антоній з молодечою енергією взявся за 
розбудову святої обителі, до монастиря і повстанських могил почали 
сходитися численні прочани з історичної Волині, Галичини, цілої 
України: ветерани УПА, свідомі українці, дорослі і діти. Четвертого липня 
2006 року при нез’ясованих обставинах трагічно загинув настоятель 
святої обителі о. Нифонт, могила якого знаходиться поряд з церквою-
капличкою, пам’ятником воякам УПА. Тривалий час Свято-
Воскресенський монастир був без настоятеля і ченців, послушників і 
лише на третій день Великодня в квітні 2007 року митрополит 
Рівненський і Острозький владика Євсевій в монастирській капличці 
рукоположив у сан ієромонаха Нифонта (в миру – Володимир 
Михайлович Карпинський з с. Межиричі), а 17 квітня того ж 2007 року 
було видано указ про його призначення керувати святою обителлю [7, 6]. 

Свято-Миколаївський жіночий монастир 
Найстарішою будівлею сучасного Свято-Миколаївського жіночого 

монастиря в Дубно є масивна триповерхова будівля – Луцька брама. 
Колись через неї був в'їзд у місто. Назву вона отримала тому, що стоїть на 
дорозі, яка вела з Дубна до Луцька [2, 15]. 

У 1909 році, з побудовою напроти Миколаївського собору нового 
православного храму, тут заснували жіночий православний монастир, 
який проіснував до 1920 року, коли будівлі знову були передані римо-
католицькій єпархії. В монастирі знову розмістилися ченці-бернардини. 
Викинули іконостас, перемалювали настінний розпис і зрізали дерев'яні 
бані. 1931 року тут розташувалась папська місія та духовна семінарія [3, 
10]. У 1937 році відбулася знову реставрація костелу – замінили 
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пірамідальне завершення фігурним у стилі бароко, яким воно було 
наприкінці ХІХ століття [2, 13]. 

Довгий час за радянської влади будівля використовувалася не як 
культова споруда, а як звичайний склад. У 1990-х роках вона була 
передана православній громаді УПЦ Київського Патріархату, яка 
розпочала реставрацію собору. У 2000 році в приміщенні Луцької брами 
було зареєстровано Миколаївський жіночий монастир Української 
Православної Церкви Київського Патріархату. У 2001-2002 рр. 
стараннями монахинь було проведено ремонтні роботи в Луцькій брамі. 

Отже, для розвитку церкви завжди були потрібні монастирі. Тому 
що монастир – це осередок непомильної Православної віри, саме з 
православних монастирів вийшло багато ченців-подвижників, які духовно 
підтримували нашу Церкву і безперестанно моляться за нас перед Святим 
Божим Престолом. 
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ВЛАДИКА ВАРЛААМ ШИШАЦЬКИЙ – ПЕРШИЙ ПОУНІЙНИЙ 
ЄПИСКОП ВОЛИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ПРАЦЯХ  

ІСТОРИКА-АРХІВІСТА ВОЛОДИМИРА РОЖКА 
Коли хоче хто йти вслід 

за Мною, – хай зречеться самого 
себе, і хай візьме свого хреста, 

та й іде вслід за Мною. 
Св. Матвія 16:24 

 
Житіє видатного ієрарха святого українського православ’я владики 

Варлаама Шишацького (1750–1821), першого поунійного єпископа 
Волинської єпархії (1799–1805) впродовж двох століть старанно 
замовчувалося московськими білими і червоними дослідниками церкви, і 
до ґрунтовних наукових досліджень викладача ВПБА Володимира Рожка 
ім’я великомученика було цілковито невідоме не лише волинянам, а й в 
Україні [1, 23]. 

Перші публікації про першого поунійного єпископа Волинського і 
Житомирського владику Варлаама визначний дослідник історії рідної 
церкви надрукував у часописах України і західної діаспори: газети 
«Волинь», Луцьк, 2000; «Вільна думка», Сідней, 2000; обширна у журналі 
«Визвольний шлях», Лондон, 2000. 

Найбільш повна його публікація «Архієпископ Варлаам Шишацький 
– головний організатор українського церковного життя кінця ХVIII – поч. 
ХІХ століття» була надрукована у журналі «Визвольний шлях» (Лондон, 
2000. – Ч. 11), в якій автор на документальних та історичних джерелах 
вперше широко дослідив і доніс до читачів житіє цього волинського 
мученика за рідну церкву і віру православну [2, 23–30]. 

З цієї науково вивіреної публікації дізнаємося, що владика Варлаам 
народився в с. Красилівці Козелецького повіту Чернігівської губернії в 
козацько-селянській сім’ї. 

– У часи його дитинства та юності, – писав історик-архівіст 
Володимир Рожко, – в тому козацькому краї ще витав серед народу 
свободолюбивий дух волі і ідея незалежності України, Української 
Православної Церкви. Московські духовні та фізичні пута, накинені нашій 
церкві й народові в облудний і злочинний спосіб – Московська церковна 
унія 1686 р., ліквідація Запорозької Січі 1775 року, нестерпно в’їдались у 
живе тіло народу, але вбити нашу душу ворог не міг, і свідченням того є 
довжелезний ланцюг дій нескорених українських патріотів тої доби, які 
шукали для нас цивілізованого європейського шляху поза Москвою. В 
тому нескінченному ланцюгу з імен мучеників і праведників нашої церкви 
та народу – Варлаам Шишацький, який з дитячих років, увібравши з 
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народних переказів дух козацької волі, з молитвою на устах уболівав за 
долю України, Святого українського православ’я [3, 23–24]. 

Закінчив Переяславську Духовну семінарію і Київську Духовну 
академію, у 26 років прийняв чернечий постриг, був настоятелем 
Мошногорського монастиря на Правобережній Київщині, Свято-
Духівського у Вільно, Св. Кирила в м. Новгороді, Св. Миколая в 
Новгородський єпархії, архімандритом Свято-Преображенського 
Дятлівського монастиря на Пинщині. 12 квітня 1795 року рукоположено в 
Києві і призначено владику Варлаама вікарним єпископом Житомирським 
з кафедрою в м. Острог. 

Резиденція єпископа Варлаама розташовувалася в будівлях давнього 
поєзуїтського монастиря Преображення Господнього, а через рік владика 
заснував тут Волинську Духовну семінарію [4, 22]. 

Історик-архівіст першого Волинського єпископа Варлаама 
Шишацького показав як видатного ієрарха Української Православної 
Церкви на Волинській, а по тому з 1805 по 1812 роки Могилево-
Вітебській єпархії, який бачив нашу церкву автокефальною, незалежною 
від Москви і Риму. 

– Безперечно, – знаходимо в наукових твердженнях автора, – ідея 
святого українського православ’я, очищеного від Римської і Московської 
уній, з його віковою духовною спадщиною, з автокефальним устроєм 
нашої церкви була домінуючою, і врятувати цей скарб Божий від 
зажерливих сусідів «братів-слов’ян» було метою його життя [5, 25]. 

З 16 жовтня 1799 року утворено з Мінської окрему Волинську 
єпархію, і це відбулося завдяки титанічній праці єпископа Варлаама з 
розбудови Православної Церкви на Волині, яка, маючи такого 
богоугодного і високоосвіченого архіпастиря, невпинно зростала числом 
храмів і вірних. 

Його праця з відродження давнього українського православ’я у 
Волинській єпархії була не до вподоби білим московським царям і 
синоду, тому владику Варлаама 1805 року переведено до Могилева в 
Білорусію.  

– Але й тут владика продовжував працю з втілення в життя ідеї 
автокефалії української і білоруських церков і, судячи з наступних подій, 
старанно вибирав собі священиків та єпархіальних службовців [6, 8], – 
знаходимо в одній з праць автора. 

Історик-архівіст Володимир Рожко присвятив житію владики 
Варлаама Шишацького багато сторінок своїх праць: «Нарис історії 
Української Православної церкви на Волині», Луцьк, 2001. – С. 239–243; 
«Духовні православні освітні заклади Волині Х–ХХ ст.», Луцьк, 2002. –  
С. 67–79; «Українські православні святі історичної Волині ІХ–ХХ ст.», 
Луцьк, 2003. – С. 103–112; «Волинська Духовна семінарія», Луцьк, 2004. – 
С. 19–37. 

В цих вищеназваних наукових розвідках автор високо оцінив постать 
першого поунійного єпископа на Волинській кафедрі владику Варлаама. 
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– Владика Варлаам, – писав автор, – був справжнім українським 
архіпастирем, вірним сином своєї церкви і народу. Став він головним 
духовним діячем і організатором церковного життя Волині при 
поверненні українців з Римської Унії [7, 242]. 

По переведенні владики Варлаама Шишацького – духовного 
наставника, організатора автокефалії Української Православної Церкви 
1805 року на Могилево-Вітебську кафедру московський синод старанно 
підбирав подальші кандидатури на єпископські кафедри на Волині, в 
Україні, призначаючи на них москалів або ж малоросів. Наприкінці ХІХ 
століття Волинська єпархія в її керівному складі була повністю омосков-
лена, хоч дух волі, засіяний владикою Варлаамом, продовжував витати. 

З праць Володимира Рожка дізнаємося про подальшу долю першого 
поунійного волинського єпископа Варлаама Шишацького, по переведенні 
владики-патріота до Могилева. 

- В могильовський період житія Преподобний Варлаам, – писав 
автор праці, – як ніколи наблизився до здійснення своєї ідеї – автокефалії 
української і білоруської православної церкви, яка при певному ході 
історичних подій, що насувалися, могла бути повністю реалізована в ході 
війни й перемоги імператора Наполеона І в Росії [8, 109]. 

У червні 1812 року, у період війни двох імперій і величезного успіху 
французької зброї в Росії, коли відбувалась масова втеча іменитих 
імперських сановників царя Олександра І на схід, владика Варлаам і його 
консисторія, священики, ченці залишилися на місцях. 

Війська маршала Даву взяли Могильов, в складі яких була група, 
якою командував греко-православний генерал-майор Хоментовський, 
яскравий прихильник Царгородського патріарха, котрий в перший день 
свого прибуття в місто відвідав владику-архієпископа. 

- Ми не можемо передати тих розмов, – писав відомий історик-
архівіст, – які відбувалися під час аудієнції генерала, але вже 13 липня в 
кафедральному соборі архієпископ Варлаам і все його духовенство, члени 
консисторії склали присягу на вірність французькому імператору і 
відправили урочисту літургію за перемогу французької зброї. 

Немає жодних сумнівів, що маршал Даву, генерал-майор 
Хоментовський цілком схвалили план майбутньої автокефалії нашої 
церкви і підписали відповідні документи про це, які пізніше були знищені 
перед поверненням московського війська [9, 109]. 

Без конкретного задокументованого розв’язання питання 
автокефалії нашої церкви французами далекоглядний архієпископ 
Варлаам ніколи б не погодився підписати присягу Наполеону І і тим 
самим підписати собі майбутній вирок із «лишения архиерейства, 
священства и заточения». 

- Як свідчать документи та історичні джерела, – наголошував автор, 
– жоден храм в єпархії не знищили французи, весь православний народ з 
своїм духовенством не потерпів за віру і ніякого приниження його не 
вчинено [10, 110]. 
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В листопаді 1812 року москалі знову вернулися до Могильова і 
владику Варлаама було передано до слідства, суду і послано по тому в 
«заточеніє» до монастиря Преображення Господнього в Новгород-
Сіверський Чернігівської губернії, де єпископа на Волинській кафедрі, 
засновника Волинської Духовної семінарії, борця за автокефалію рідної 
церкви московські світські і церковні імперіалісти помістили в сиру і 
напівтемну келію під ворітьми обителі і де наш праведник осліп та 1821 
року скінчив свої земні дороги. 

В працях історика-архівіста Володимира Рожка читачі, науковці, 
дослідники життя преподобного мученика, першого поунійного 
керманича Волинської єпархії зможуть знайти відповіді на свої численні 
запитання і отримати глибоко наукові думки, в яких цілковито 
відображено правдиві історичні факти й події, що ґрунтуються на 
документальних та історичних джерелах Держархівів історичної Волині: 
Волинської, Житомирської, Рівненської областей. 

Слід наголосити, що як і всі інші праці автора, вищеназвані є 
глибоко науковими і базуються на найдоступніших джерелах як 
вітчизняних, так і закордонних. 

Наукові розвідки автора про владику Варлаама Шишацького 
надруковано не лише в Україні, а й в українській діаспорі, де були 
схвально зустрінуті читачами й дослідниками. 
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БОГДАНОВА КАПЛИЦЯ В СЕЛІ ПІДЛІСЦЯХ 

 
Впродовж століть Богданова каплиця в Підлісцях була предметом 

особливої уваги місцевих мешканців, науковців, дослідників. З праці 
науковця з Кременця Гавриїла Чернихівського дізнаємось: 

- У недалекому від Кременця селі Підлісцях ще на початку 60-х 
років XX століття стояла старенька кам’яна каплиця XVII ст., звана в 
народі Богдановою. Вона була зведена з місцевого каменю пісковику, у 
плані – прямокутна. Однак через байдуже ставлення в часи імперської 
системи каплиця розвалилася... Відбудована, відновлена з руїн, стала ще 
красивішою й нині милує око кожного, хто тут побуває... [1, 64]. 

Відомий український археолог, професор Олександир 
Цинкаловський у краєзнавчому словнику «Стара Волинь і Волинське 
Полісся» так писав про Підлісці: «Село Крем’янецького повіту, 
Бережецька волость, за 6 км від Крем’янця, недалеко від ріки Ікви. 
Наприкінці ХІХ століття було там 73 доми й 346 жителів. У селі на стоці 
гори – старі могилки, де, за переказом старожилів, 1651 року було 
поховано багато померлих там поранених козаків під Берестечком 
гетьмана Богдана Хмельницького...» 

Надзвичайно цікава і захоплююча історія каплиці, що в селі 
Підлісцях Кременецького повіту стоїть на схилі невисокої гори, 
засадженої білокорими березами. Здавна носить вона назву Богданової. За 
переказами, улітку 1651 року козаки Богдана Хмельницького освятили 
біля неї бойові знамена та зброю перед кровопролитним боєм із поляками 
під Берестечком. Після бою, на зворотному шляху, вони поховали біля 
каплиці тяжко поранених товаришів. Про драматично-славну історію 
цього шматочка української землі підліщанам і туристам досі нагадують 
старі козацькі могили, із плит яких час і природні стихії давно стерли 
надписи... [2, 154]. 

Спогади про минулі дні жителі села передають із покоління в 
покоління. Так, 77-літня Ніна Дехтярук розповідає колись почуте від 
батьків: «Перебуваючи в селі, козаки трохи підремонтували каплицю. А 
після того за нею довгі роки доглядав місцевий вчитель Іван Данилюк. 
Коли він помер, люди вирішили поховати його під капличкою». Сама 
жінка ще малою, випасаючи корову, бачила козацькі могили: «Були вони 
не тільки біля каплиці, а й вище, у лісі». Якісь цінні записи про 
перебування у Підлісцях Богдана Хмельницького мав чоловік пані Ніни, 
Іван. Аби не наразитися на неприємності з боку «совітів», він ховав 
документи в піддашку хліва. Після смерті чоловіка Ніна Дехтярук 
пробувала знайти його архів, але безуспішно [3]. 

За переказами старожилів, десь в десятому столітті на цій горі стояв 
напівзруйнований монастир. 1651 року, прогнавши поляків за Почаїв, на 
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руїни звернув увагу Богдан Хмельницький і дістався до цього місця. Коли 
гетьман нахилився над криницею, щоб напитися води, у віддзеркаленій 
поверхні він нібито побачив картину своєї поразки під Берестечком. 
Очевидно, удруге в Підлісці Хмельницький не вступав – він був 
затриманий татарським ханом, а ось козаки, котрі залишилися живими, 
завернули до каплички, аби поховати своїх побратимів... 

Згадка про давню каплицю зафіксована в церковних хроніках 
середини ХVІІ століття. А історик Іван Крип’якевич у 1925 році 
присвятив перебуванню Хмельницького в цьому селі навіть окрему 
статтю «Богданова каплиця біля Підлісець Крем’янецького повіту». Серед 
новітніх дослідників Богданової церквиці і козацьких поховань навколо 
неї слід назвати історика-архівіста Володимира Рожка, який на основі 
документальних та історичних джерел написав глибоко наукову 
ґрунтовну статтю «На прощу до Почаєва, Божої гори, Підлісців, 
Крем’янця, Стракліва» [4], яка друкувалася в наукових виданнях і 
періодиці в Україні й українській діаспорі на Заході. Автор також в своїй 
найновішій науковій праці "Хрести історичної Волині ІХ–ХХ ст." 
присвятив чимало місця селу Підлісцям, Богдановій каплиці та козацьким 
похованням навколо неї в підрозділі «Хрести козацьких поховань на 
історичній Волині в ХVІІ ст.», також згадує святиню на інших сторінках 
своєї наукової розвідки [5]. 

Колись біля монастиря, а згодом – біля каплички був старий 
цвинтар. Багато могил уже поглинула земна товща, але інколи, після 
сильних дощів, на схилі гори з розмитого ґрунту проступають людські 
кістки. Підліщани збирають їх і ховають за усталеним ритуалом. З 
початком третього відродження Української Православної церкви і 
створення 1992 р. УПЦ КП розпочалася масова відбудова Божих храмів 
на історичній Волині. Завдяки старанням мого дідуся о. Івана Мазурчука, 
тата о. Михайла Мазурчука, вірних зруйнована в 70-х роках ХХ ст. 
Богданова каплиця була відбудована і нині в ній відбуваються служби 
Божі, під час яких поминають похованих біля них козаків. У 1991 році, 
під час ґрунтовного відновлення каплиці, глибоко копнувши землю біля 
фундаменту, трактор наткнувся на велике людське поховання. Звичаю 
пращурів ховати померлих під каплицями вирішили не порушувати, 
тільки відправили заупокійну службу. 

 Це село – унікальне на кременецькій землі. Раз на рік люди 
приходять сюди, аби відправити службу Божу за Богдана та його козаків, 
уклонитися їхній світлій пам’яті… 

 Мальовничий спокій і велич місця біля каплиці вражають. 
Незвично уявляти, якими могли бути попередні мешканці цього куточка, 
як розбивали тут тимчасовий табір козаки, як заглядав до криниці сам 
Богдан Хмельницький. 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО ФЕДОРА ОСТРОЗЬКОГО  
ЯК ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК РІВНЕНЩИНИ 

 
У статті проаналізовано історію храму Преподобного Федора 

Острозького та виокремлено особливості його життєдіяльності на 
сучасному етапі як духовно-просвітницького центру. Зокрема, описано 
діяльність хору, духовного центру для дітей, організацію фестивалів. 

 
В статье проанализированы история храма Преподобного Федора 

Острожского и выделены основные его особенности на современном этапе 
как духовно-просветительского центра. В частности, описана деятель-
ность хора, духовного центра для детей, организация фестивалей. 

 
The article analyzes the history of the church of St. Theodore Ostrog and 

singled out its main features at present as spiritual and educational center. 
Specifically describe the activities of the choir, the spiritual center for children, 
organizing festivals. 

 
Актуальність статті полягає в тому, що в сучасній Україні зростає 

інтерес до вивчення пам’яток релігійного мистецтва, серед яких вагоме 
місце займають храми. Храм Преподобного Федора Острозького є 
унікальним, адже є студентсько-викладацьким ставропігійним храмом на 
території Національного університету «Острозька академія», має цікаву 
історію і на сучасному етапі виконує функцію духовно-просвітницького 
центру Рівненщини. Саме тому аналіз його історії та нинішньої діяльності 
є актуальним та своєчасним. 

Мета статті – проаналізувати історію та діяльність ставропігійного 
храму Преподобного Федора Острозького УПЦ КП. 
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Об’єкт дослідження – храм Преподобного Федора Острозького 
Національного університету «Острозька академія». 

Предмет дослідження – духовно-просвітницька діяльність храму 
Преподобного Федора Острозького УПЦ КП. 

Храм завжди асоціюється з чимось чистим, раціонально 
незбагненним та священним; він є осередком освіченості, виховання та 
праведності. Адже недарма кажуть, що храм символізує корабель, який 
везе людей до вічності, і тому не стільки звертається увага на зовнішнє 
обрамлення (адже воно більш пов’язане з зовнішнім світом), скільки на 
його внутрішнє наповнення, яке символізує Царство Боже на землі. 

Історія кожного храму – це унікальна сторінка в історії нашої 
держави: проектування, будівництво, функціонування, вражає 
самовідданість людей, що боролися за свої церкви, собори та монастирі, і 
надзвичайно тішить те, що незважаючи на всі перепони та заборони, що 
існували раніше, в незалежній Україні храми відроджуються і з новою 
силою розпочинають свою діяльність. 

У наш час храми піднімаються вище від будь-яких конфесій та 
релігій, підкоряючись єдиній силі всемогутнього Духу. Та чи інша віра є 
лише зовнішньою формою виявлення дії цього Духу на людей. Для того, 
щоб пересвідчитися в цьому, не потрібно їхати далеко, до найвідоміших 
церковних споруд. Яскравим прикладом є приміщення храму в комплексі 
споруд Національного університету «Острозька академія» [1, 5]. 

Храм Преподобного Федора Острозького має цікаву та водночас 
заплутану історію, адже той храм, який ми бачимо зараз, далеко не завжди 
використовувався як споруда сакрального призначення. Будівництво його 
розпочалося, коли 3 квітня 1750 р. Януш Олександр Санґушко подарував 
монахам-капуцинам ділянку землі під монастир за міськими валами по 
дорозі на Дубно. Фундатором святині виступив староста таборовський 
Самуель Лубковський, а зведена споруда була під керівництвом 
італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтани. Самуель Лубковський 
профінансував спорудження дерев'яної каплиці і монастиря, будівництво 
якого завершилося вже після його смерті, коштом мечника волинського 
Канута Фелікса Маліньського. Костел було освячено в 1778 р., і до 1832 р. 
споруда функціонувала як костел Святої Трійці. 

Цікавим є той факт, що на початку XIX ст. в приміщенні монастиря 
діяла аптека, бідні люди могли безкоштовно отримати ліки, які монахи 
купували за благодійні кошти. А після поразки польського повстання у 
1832 р. костел було закрито російською владою і до 1865 р. споруду 
використовували як військовий склад. Згодом комплекс колишнього 
монастиря був переданий графині Антоніні Блудовій, яка перетворила 
його на виховний заклад. Костел перебудували в московському стилі, й 
тепер це вже була парафіяльна православна Кирило-Мефодіївська церква. 
В 1924 р. в стінах монастиря була відкрита Семінарія імені Комісії 
національної освіти. В 1931 р. храм перетворили на шкільну католицьку 
каплицю, а у 1939 р. монастир разом із храмом повернено Ордену 
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капуцинів. Під час Другої світової війни в монастирі розташовувалася 
гімназія, потім учительські курси і відпочинковий табір німецьких 
пілотів. А вже після війни у спорудах колишнього монастиря 
функціонувало педагогічне училище, а з 1956 р. - середня школа-інтернат. 

Після отримання Україною незалежності 1992 р. будівля була 
передана середній школі № 4 і використовувалася як спортивний зал, а 
коли з 1994 р. в стінах колишнього монастиря розмістився Острозький 
вищий колегіум, який з 1996 р. стає університетом «Острозька академія», 
то будівлі стають їхньою власністю. Василь Миколайович Жуковський 
(нині настоятель храму Преподобного Федора Острозького, декан 
гуманітарного факультету) пригадує, що коли у середині 90-рр. разом із 
ректором Ігорем Пасічником та нині покійним істориком Миколою 
Ковальським приїхали до Острога відроджувати академію, то його 
майбутнє місце служби було... шкільним спортзалом. Вони побачили 
баскетбольні кошики, гімнастичні снаряди, баскетбольні щитки. Цікаво, 
що теперішні прихожани, які, будучи учнями школи в той час, грали тут у 
баскетбол. Тому відбудова храму почалася з нуля, і саме з відновлення 
церкви розпочалося відновлення академії [4]. Адже Острозька академія 
XVI ст. і відновлена Острозька академія першою серед вузів поставила 
найсуттєвіше завдання: не тільки давати знання, а й виховувати 
високоморальних та духовних людей, які стануть майбутнім української 
нації. Формування такої людини неможливе без функціонування на 
території університету студентського-викладацького храму. 

У 1998-2002 рр. приміщення храму було реставровано і почало 
виконувати функцію духовного центру академії: тут звучала церковна 
музика, співи М.Березовського і І.Бортнянського, класична музика 
Й.Моцарта та Л.Бетховена, влаштовували творчі виставки відомих 
сучасних іконописців та молодих митців. 30 жовтня 2005 р. приміщення 
Духовного центру академії знову набуло статусу чинного храму на цей 
раз Української Православної Церкви Київського Патріархату [1, 6]. В 
урочистій обстановці його освятив Патріарх Філарет і надав йому 
ставропігію — особливий привілей, коли храм підпорядковується 
безпосередньо Патріарху, а не місцевому духовенству. 

Настоятелем храму став Василь Миколайович Жуковський, 
професор, магістр Північно-Іллінойського університету, декан 
гуманітарного факультету Національного університету «Острозька 
академія». Спершу служили тільки Божественну літургію за допомогою 
інших священиків. Згодом отець Василь почав служити самостійно, 
відбувалися вечірні служби, різні молебні, вінчання, хрещення... Тепер 
служби проводяться щоранку з восьмої до дев’ятої, а також у неділю й 
великі свята. Активними прихожанами храму є десяток-другий людей, які 
постійно відвідують літургії. Це небагато, але окрім студентів, службу 
відвідують і викладачі, і звичайні прихожани з міста та навколишніх сіл. 

На сьогодні храм Преподобного Федора Острозького є не лише 
постійно діючим храмом Київського Патріархату, а й завдяки зусиллям 
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настоятеля він є духовно-просвітницьким центром всієї Рівненщини. Вже 
сьомий рік поспіль (зазвичай у січні) в стінах храму проходить 
Всеукраїнський фестиваль колядок і щедрівок [3], до участі в якому 
запрошують солістів, ансамблі, хорові колективи та всіх тих, хто бажає 
прославити Бога різдвяними піснеспівами. Усіх учасників фестивалю 
нагороджують дипломами та сувенірами. Щороку фестиваль відвідують 
колективи з різних куточків України: Києва, Тернополя, Рівного, Острога. 

Студентсько-викладацький храм Острозької академії цікавий ще й 
тим, що в його стінах знаходиться унікальна колекція іконопису XVIII-
ХІХ ст., яка постійно поповнюється новими шедеврами. Окрім того, серед 
ікон є цікаві зразки народного примітиву, авторські роботи, зразки 
західноєвропейського іконопису. Варто розповісти про ікону «Христос-
Пантократор та Святий Стефан», історія якої оповита легендами, а сюжет 
не може залишати байдужим жодного із відвідувачів храму. У XVIII ст. на 
іконі був зображений Святий Стефан, проте через сорок років після 
написання ікони зображення святого потемніло і його заґрунтували. На 
заґрунтованій дошці іконописець зобразив Спасителя, і вона висіла в 
маєтку князів Сангушків у місті Славута, що на Хмельниччині. Востаннє 
перед таким образом молилися вранці 19 жовтня 1917 р., а через декілька 
годин в замок увірвалися солдати-більшовики, які, побачивши образ Ісуса 
Христа, випустили в ікону 58 куль. Після цього ікону викинули в болото, 
де її потім і знайшли жителі Славути і сховали. Через вісімдесят років 
ікону привезли до Острога, реставрацією ікони займався Микола Бендюк, 
і під час реставрації сталося справжнє чудо. Коли реставратор заклеював 
дірки від куль, то побачив, що над Спасителем з’являється зображення 
Святого Стефана. Реставрація закінчилася через шість років і стало 
зрозуміло, що Святий Стефан тримає руку на вустах Ісуса Христа, ніби 
прикриваючи Його. І найцікавіше, що в цю частину ікони не потрапила 
жодна з куль [7]. 

У 2011 р. колекція храму поповнилася ще однією унікальною 
копією ікони Холмської ікони Божої Матері, оригінал якої зберігається у 
Музеї Волинської ікони в місті Луцьку. Ця ікона належить до числа 
чотирьох найбільших святинь давньої Руси-України і є чудотворною. 
Холмська ікона Божої Матері написана олійними фарбами на 
кипарисових дошках у візантійському стилі. На ній зображено Божу 
Матір, яка тримає на правій руці Ісуса, котрий правою рукою 
благословляє, а в лівій тримає сувій. Вражає ця прекрасна ікона і своїми 
розмірами: її висота — 95 см, а ширина — 66 см [6]. 

При храмі Преподобного Федора Острозького діє духовний центр 
для дітей, керівником якого є студентка другого курсу гуманітарного 
факультету, спеціальності «літературна творчість» Діана Нагірна. 
Щотижня в неділю для дітей проводять різноманітні цікаві заняття, під 
час яких діти не лишень вивчають Біблію, а й можуть поспілкуватися між 
собою. Заняття проводяться з врахуванням вікових особливостей дітей та 
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мають розвивальний і виховний характер. Окрім того, на свята вихованці 
готують цікаві виступи, сценки, пісні, якими радують прихожан храму. 

Храм не міг би функціонувати повноцінно без хору, який 
супроводжує богослужіння, тому з ініціативи отця Василя в студентсько-
викладацькому храмі Острозької академії його також було створено. 
Назва хору – «Благовість», регентом є Юлія Полонська, а хористами 
стають студенти академії. Про успішну діяльність хору свідчить участь 
колективу у фестивалях колядок та щедрівок, показових виступах у містах 
України. Великим досягненням є те, що минулого року хор «Благовість» 
записав власний компакт-диск. 

В Україні є багато храмів, які належать до різноманітних конфесій, 
мають різну історію свого будівництва та подальшого функціонування. 
Храм Преподобного Федора Острозького є дійсно унікальним прикладом 
того, як із костелу, аптеки, спортивного залу може з’явитися 
ставропігійний храм. Унікальним є й те, що це не просто міський храм, а 
студентсько-викладацький храм навчального закладу. За трохи більше ніж 
сім років свого існування храм Преподобного Федора Острозького є не 
тільки місцем, де щодня проводяться богослужіння, де співає прекрасний 
студентський хор, де зібрано унікальні витвори релігійного мистецтва, де 
проходять фестивалі духовних співів і навчають дітей слова Божого. 
Ставропігійний храм Острозької академії є ще одним підтвердженням 
Божої благодаті над Рівненщиною та над Острозькою академією зокрема. 
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МОНАСТИРІ УПЦ КП В ІНФРАСТРУКТУРІ 

РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
У статті розкрито поняття релігійного туризму та паломництва, 

охарактеризовано монастирі УПЦ КП в Рівненській області як центрів 
туризму. Запропоновано варіанти покращення стану релігійного туризму 
в Рівненській області. 

This article deals with the concept of spiritual tourism and piligrimage. 
Here, the monasteries of UOC of Kyiv Patriarchate, in Rivne region, are 
described as the centres of tourism. Here, are also given some propositions on 
improving the situation of spiritual tourism in Rivne region. 

 
На сьогодні туристична галузь в Україні є популярною серед 

населення. Релігійний туризм займає не останнє місце в цій галузі, і його 
актуальність та важливість зростає з кожним роком, зокрема, цьому 
сприяє те, що на території України є велика кількість споруд, які б могли 
зацікавити паломників і туристів, а також велика кількість конфесій, які 
представлені на Українських землях. 

Не останнє місце в релігійному туризмі займає і Рівненська область, 
де знаходиться велика кількість релігійних споруд, сакральних. Активний 
розвиток релігійно-екскурсійного туризму та паломництва матиме 
значний вплив на фінансовий стан області. При збільшенні потоків 
туристів релігійного спрямування зросте також кількість доходів і для 
місцевих церков та монастирів. 

Метою статті є проаналізувати діяльність наявних у Рівненській 
області монастирів УПЦ КП як центрів паломництва. 

Під релігійним туризмом слід розуміти види діяльності, пов'язані з 
наданням послуг і задоволенням потреб туристів, які прямують до святих 
місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами звичного для них 
середовища. 

Релігійний туризм – це самостійний вид туризму. В нього, як і в 
інших його видів, є свої різновиди: паломницький туризм, релігійний 
туризм екскурсійної спрямованості [1]. 

Різновидом релігійного туризму є духовно-паломницький туризм. 
Цей різновид релігійного туризму є сукупністю поїздок представників 
різних релігій з паломницькою метою. Паломництво ми можемо розуміти 
як подорож людей, яку вони здійснюють для поклоніння святим місцям. 
До здійснення паломництва людей спонукає багато різних мотивів. Це 
бажання зцілитися від фізичних або духовних недуг, помолитися за 
рідних і близьких, знайти благодать, набратися сил, виконати яку-небудь 
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роботу (будівництво, прибирання території монастиря, храму, ашраму 
(духовного центру) тощо). Паломництво може бути обумовлено також 
прагненням висловити подяку вищим силам за блага, послані ними, 
проявити відданість вірі, випробувати власні наміри і здібність до 
подвижництва, знайти сенс життя [4]. 

У Рівненській області монастирі УПЦ КП представлені такими 
святинями: 

1. Свято-Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. 
2. Свято-Миколаївський жіночий монастир. 
3. Свято-Георгіївський чоловічий монастир на Козацьких Могилах. 
4. Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських 

Могилах (урочище Гурби). 
5. Свято-Варваринський жіночий монастир. 
У статті свою увагу ми зосередимо на двох найвідоміших святинях 

УПЦ КП: Свято-Георгіївський чоловічий монастир на Козацьких Могилах 
і Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських Могилах 
(урочище Гурби). 

Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських 
Могилах (урочище Гурби) 

Урочище Гурби у Здолбунівському районі на Рівненщині за 
двадцять років, що минули від закономірного розпаду комуністичного 
режиму, стало місцем паломництва тисяч українців. Адже в Гурбенському 
лісі в 1944 році відбувся славетний Гурбенський бій УПА – один із 
найбільших боїв між вояками Української Повстанської Армії та загонами 
НКВС. Відтоді минули роки жорстокого переслідування і винищення 
навіть згадок про УПА в загальному, а героїв Гурбенського бою – 
особливо. 

Історія монастиря почалася з того, що представники громадськості 
Рівненщини прийняли рішення вшанувати пам’ять героїв Гурбенського 
бою та збудувати в урочищі Гурби Пантеон Слави, в якому будуть 
перепоховані знайдені останки вояків УПА і солдатів. А поруч з 
Пантеоном героїв – спорудити Свято-Воскресенський чоловічий монастир 
на Повстанських Могилах [2]. 

Восени 2007 р. відбулося відкриття другої черги Пантеону героїв, 
перепоховання ще двох знайдених останків та встановлення колони зі 
скульптурою Божої Матері — Покрови. Колона Божої Матері представляє 
собою шестиметрову вертикальну основу, обкладену сірим гранітом і 
триметрову скульптуру Божої Матері. 

Нині всього 29 трун знаходиться в Пантеоні, хоча перша черга 
розрахована на 120 загиблих. Отже, в квітні 1944 р. в лісі поблизу нині 
неіснуючого села Гурби у смертельному герці зійшлися 5 тисяч вояків 
УПА та понад 35 тисяч бійців каральних загонів НКВС (НКВД), 
прикордонників, охорони тилу, котрих підтримувала авіація, танки, 
бронепотяг, артилерія. Найзапекліші бої відбулися 21-25 квітня 1944 р. 
Проявивши небачений героїзм, знищивши понад 900 більшовиків, 
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підбивши 5 танків, загони повстанців прорвали кільце переважаючих сил 
ворога та вийшли з оточення. 

Сьогодні, після понад півстоліття тоталітарного поневолення та 
жорсткого ідеологічного і фізичного терору, доводиться буквально по 
зернинці збирати подробиці про ті героїчні й криваві події, відновлюючи 
картину Гурбенської битви. Неоціненним скарбом є спогади очевидців і 
учасників боїв – проте з плином років їх (очевидців) стає все менше й 
менше… Тому будь-яке зволікання загрожує безповоротною втратою 
подробиць, імен, подій. 

Гурбенська битва УПА відкрила багато своїх таємниць за останні 
кілька років, після того як представники громадськості Рівненщини 
прийняли рішення спорудити в урочищі Гурби Пантеон героїв для 
перепоховання останків вояків УПА та згуртували навколо цієї ідеї 
національно свідомі та патріотичні сили. Відтоді у місцевих лісах було 
знайдено чимало безіменних могил, у яких поховані полеглі у боях 
Гурбенської битви. Пошукові роботи проводили кваліфіковані фахівці з 
Львівського Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» як за допомогою 
спеціалізованого обладнання, так і на підставі спогадів старожилів – 
особистих та переданих від батька до сина. 

Отже, на сьогодні Гурбенський монастир займає важливе місце не 
лише в історичному плані, а й у духовному. Ця святиня є більше місцем 
національного паломництва з духовним забарвленням. У монастирі немає 
давніх, чудотворних ікон чи мощів святих, але він має інше сакральне 
значення - вшанування національних героїв, що і сприяє великому потоку 
туристів та паломників до обителі [3]. 

Ще однією відомою святинею є Свято-Георгіївський чоловічий 
монастир на Козацьких Могилах. 

Перші ченці на Козацьких Могилах з’явилися ще у 1909 р. Їх 
присилали на послух із Почаївської Лаври. Але думка про постійну 
чернечу молитву та заснування монастиря-скиту виникла вже при 
будівництві козацької усипальниці у 1912 р. Першим вніс таку ідею 
архітектор В.Леонтович, запропонувавши заснувати обитель разом із 
дитячим притулком, щоб братія могла доглядати за усипальницею і 
музеєм, виховуючи молоде покоління. Для проведення богослужінь у 
зимовий час на о. Журавлиха у 1912 р. перенесли старовинну козацьку 
Михайлівську церкву (XVII ст.) з с. Острів і з’єднали її з новим храмом 
підземним переходом. 

На кінець весни 1914 р. майже всі заплановані роботи на о. 
Журавлиха було закінчено. Було збудовано трипрестольний Георгіївський 
собор, двоповерхове приміщення для проживання братії (з трапезною та 
архієрейськими покоями), готель, мур із західного боку, будинок для 
дитячого притулку. Художник І. Їжакевич, який розписував головний 
фасад храму (зовнішній іконостас), також намалював 11 картин на 
історичну козацьку тематику, які знаходилися в нішах мурованої стіни 
(були вивезені до Австрії). 
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Другого червня 1914 р. відбулося урочисте освячення комплексу 
Козацьких Могил із заснованим тут монастирем-скитом, яке звершив 
єпископ Кременецький Діонісій (Велединський). Скит було приписано до 
Почаївської Лаври. 

У 1989 р., зі зміною ставлення радянської держави до Церкви, на 
Козацьких Могилах відновилися народні вшанування пам’яті козаків і 
постало питання про відродження молитви на цьому святому місці. З 
1990 р. у Георгіївському соборі почали регулярно молитися парафіяни 
с. Пляшева. 

Великим проявом волі українців стало відзначення 340-ї річниці 
битви під Берестечком у червні 1991 р., коли вклонитися пам’яті козаків 
прибув Святійший Патріарх Київський Мстислав (Скрипник). Понад 
півмільйона прочан побувало у ті дні на Козацьких Могилах. 

Чернеча молитва над козацькими кістками відновилася у липні 
2002 р. з відродженням Свято-Георгіївської обителі. Благословив 
відкриття монастиря Високопреосвященнійший митрополит Рівненський і 
Острозький Даниїл (+2005). Намісником обителі став архімандрит 
Олексій (Мензатюк), випускник Київської духовної академії, кандидат 
богослов’я. Архімандрит Олексій прийняв чернечий постриг у Києво-
Михайлівському Золотоверхому монастирі, де теж започаткував 
відродження чернецтва [5]. 

Вшанування пам’яті полеглих козаків останніми роками 
відзначається на найвищому церковно-державному рівні, як це й було 
задумано ініціаторами створення меморіального комплексу. Одне з 
наймасовіших православних богослужінь в Україні традиційно очолює 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, якому 
співслужать архієреї та десятки священиків. У ці дні монастир відвідують 
десятки тисяч прочан. 

Братія відродженого монастиря поступово відбудовує святу обитель, 
веде власне господарство, займається місіонерською діяльністю, викладає 
уроки християнської етики у місцевій середній школі, випускає власну 
газету. В монастирі регулярно несуть послух вихованці Рівненської 
духовної семінарії, де з 2001 р. викладає, а з 2008 р. ректорствує 
архімандрит Олексій. 

Поряд із монастирем у 2003-2005 рр. було облаштовано 
господарське подвір’я, у 2004 р. відкрито монастирський готель в 
с. Пляшева, а у березні 2009 р. освячено монастирську трапезну та 
частину братського корпусу, де тепер можуть проживати ченці. Монастир 
живе в молитві, в праці – на славу Богові, Церкви та України. 

Монастир має свої святині. Так, ікона Божої Матері 
«Скоропослушниця», чудотворна ікона Божої Матері була написана у  
Х столітті й знаходиться на Святій Горі Афон (Греція), в монастирі 
«Дохіяр». Копія з цього образу Божої Матері перебуває у Свято-
Георгіївському чоловічому монастирі на Козацьких Могилах. 
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У Свято-Георгіївській обителі знаходиться шанована ікона Божої 
Матері «Всіх скорботних радість» («Богородиця з грошиками»), яка була 
пожертвувана в монастир у 1930 р. прихожанами і прихожанками 
містечка Вишневець Кременецького повіту (тепер – Тернопільська обл.) 
[6]. 

У 1914 році, як подарунок і благословення міста Москви, обитель на 
Козацьких Могилах отримала величну ікону священномученика 
Гермогена, патріарха Московського і всієї Руси, чудотворця, та часточку 
його патріаршої мантії, яка залишилася нетлінною разом з мощами 
святого, пролежавши в землі 300 років. За часи закриття обителі (1958-
2002 рр.) часточка мантії св. Гермогена була втрачена. 

Отже, як бачимо, ця культова споруда має тривалу історію, на 
території монастиря зберігаються важливі святині для православного 
населення країни, сам Михайлівський храм є пам’яткою архітектури. 
Могили, які знаходяться на території монастиря, теж цікавлять 
паломників і туристів. Так як і Гурбенський монастир, Свято-
Георгіївський монастир є не лише духовним центром, а й центром 
національної пам’яті українського народу. 

Важливим моментом, який впливає на кількість відвідувачів є 
наявність інформації в різних ЗМІ. Матеріали про ці монастирі можна 
зустріти в конфесійних та світських регіональних ЗМІ. Важливим 
позитивним фактором є наявність інформаційних сайтів, на яких можна 
знайти необхідну інформацію для туристів і паломників. 

УПЦ КП у Рівненській області має великий потенціал для розвитку 
галузі релігійного туризму. На території наявні видатні місця релігійного 
туризму, за умови правильної побудови паломницьких маршрутів, та 
розставлення відповідних акцентів кількість паломників значно зросте. 

Для популяризації паломництва потрібно вжити таких заходів: 
• Налагодити потужну рекламну кампанію, інформування населення 

про сакральні пам’ятки області. 
• Співпрацювати з сусідніми областями і центрами зі створення 

спільних екскурсійних (паломницькі) маршрутів. Відтворення багатої 
героїчної, сакральної, культурної минувшини українського народу може 
стати кільцевим туристично-паломницьким маршрутом. 

• Розробка роздаткового рекламно-інформаційного матеріалу для 
реалізації серед прихожан та всіх зацікавлених. 

• Організація паломницьких центрів, які координуватимуть 
паломницькі поїздки та розповсюдження інформації в церквах [7]. 

Отже, УПЦ КП в Рівненській області має достатньо місць, які могли 
б бути активними центрами в маршруті релігійних поїздок та 
паломницьких турів. На сьогодні найбільш відомими та активними щодо 
прийняття паломників і туристів є два монастирі - Гурбенський та Свято-
Георгіївський на Козацьких Могилах. 
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ГОЛОВНІ ХРОНОЛОГІЧНІ ДАТИ ІСТОРІЇ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

 
1988, літо - о. Василь Романюк (майбутній Патріарх Київський і 

всієї Руси-України Володимир) передає у Виконавчий Комітет 
Української Гельсінської Спілки чорновик проекту звернення у справі 
відновлення УАПЦ. 

1989, лютий - утворено Ініціативний Комітет з відновлення УАПЦ, 
до складу якого увійшли о. Богдан Михайлечко, п. Тарас Антонюк, 
п. Анатолій Витченко, п. Микола Будник, п. Лариса Лохвицька. 

1989, 12 лютого - виступ голови Ініціативного Комітету 
о. Богдана Михайлечка на Установчому з'їзді Товариства української мови 
ім. Тараса Шевченка у справі відродження автокефалії Української 
Церкви. 

1989, 15 лютого - Ініціативний Комітет з відновлення УАПЦ 
звернувся до Президії Верховної Ради колишнього СРСР, Президії 
Верховної Ради УРСР і до міжнародної християнської громадськості з 
заявою про необхідність відновлення УАПЦ на рідних українських 
землях. 

1989, кінець лютого - оприлюднено Заяву першого ієрарха УПЦ у 
США митрополита Мстислава і Ради Митрополії, в якій висловлено 
солідарність з діями Ініціативного Комітету з відновлення УАПЦ. 

І989, 6 червня - Подільський райвиконком м. Києва відмовив у 
реєстрації першої громади УАПЦ в Україні на підставі того, що "...такої 
Церкви не було і немає..." 

1989, кінець серпня - перші парафії Львівщини проголошують про 
вихід з підлеглості Московського Патріархату. Ця подія офіційно названа 
Третім відродженням УАПЦ. 

1989, 8 вересня - Першоієрарх УПЦ в США митрополит Мстислав 
видав Архіпастирське Послання у справі відродження УАПЦ на рідних 
землях. 

1989, вересень - відновлена УАПЦ почала видавати часопис "Наша 
Церква". 

1989, 20 жовтня - до відродження УАПЦ приєднався єпископ Іоанн 
Бондарчук, що вийшов з підпорядкування Московського Патріархату.  

1989, 9 грудня - у Києві засновано Всеукраїнське Братство Святого 
Апостола Андрія Первозванного, яке стало дієвим центром відродження 
УАПЦ. 

1990, 3 січня - демонстрація священиків і вірних УАПЦ біля 
будинку Ради Міністрів УРСР з вимогою реєстрації громад і легалізації 
УАПЦ. 

1990, 31 березня - кінець травня - утворено ієрархію УАПЦ. 
1990, 5-6 червня - відбувся Всеукраїнський православний Собор 

УАПЦ за участі понад 700 делегатів з усієї України, серед них 7 єпископів 
і понад 200 священиків. Собор УАПЦ затвердив факт її відновлення та 
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ухвалив історичне рішення про піднесення Глави УАПЦ до Патріаршої 
Гідності. Собор визнав недійсним акт приєднання Української Церкви до 
Московської у 1686 році. 

1990, 1 жовтня - УАПЦерква в Україні має 8 єпархій. 
1990, 2 жовтня - УАПЦеркву офіційно зареєстровано. 
1990, 18 листопада - у соборі Святої Софії Київської за присутності 

тисяч вірних відбулася інтронізація на Київський Патріарший Престол 
Патріарха Мстислава І. 

1991, 1 січня - УАПЦерква в Україні нараховує вже 939 парафій. 
1991, 24 серпня - проголошено державну незалежність України. 

Починається новий етап самовизначення православних вірних 
Української Церкви.  

1991, 1-3 листопада - Помісний Собор Української Православної 
Церкви під головуванням Блаженнійшого митрополита Філарета 
проголошує автокефалію. Розпочинаються переговори між 
представниками УПЦ та УАПЦ з метою подальшого об’єднання в Єдину 
Помісну Православну Церкву в Україні. 

1992, 1 січня - УАПЦерква в Україні нараховує 1490 парафій. 
1992, 1-3 квітня - Архієрейський Собор Російської Православної 

Церкви відхилив прохання УПЦ про автокефалію та підтримав 
"опозиціонерів", вимагаючи відставки митрополита Філарета. 

1992, 22 травня - в Києві відбувся Всеукраїнський Форум на захист 
українського православ’я, в якому взяли участь єпископи, духовенство, 
миряни УПЦ i УАПЦ. 

1992, 27 травня - розбійний Собор УПЦ у Харкові, інспірований 
Москвою, вирішив усунути митрополита Філарета від управління 
Церквою та обирає керуючого справами РПЦ Володимира Сабодана його 
"наступником". 

1992, 22 червня - відбулося перше засідання Комітету порятунку 
українського православ'я, до якого увійшли єпископи (зокрема, 
архієпископ Володимир Романюк - майбутній Патріарх), духовенство 
обох Церков, народні депутати України, провід Всеукраїнського Братства 
Святого Апостола Андрія Первозванного, представники демократичних 
партій та рухів, культурологічних товариств. 

1992, 25-26 червня - відбувся Всеукраїнський Православний Собор, 
що об'єднав Українську Автокефальну Православну Церкву та частину 
Української Православної Церкви (Московського Патріархату) в єдину 
помісну православну Церкву - Українську Православну Церкву Київський 
Патріархат. 

1992, 30 червня - делегація УПЦ Київського Патріархату, 
очолювана Блаженнійшим митрополитом Філаретом, на запрошення 
Вселенського Патріарха відвідує з офіційним візитом Константинополь. 

1992, 22 серпня - Священний Синод УПЦ Київського Патріархату 
скасовує анафему гетьману Івану Мазепі. 
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1992, 24 серпня - у соборі Святої Софії Київської відбулася 
урочиста служба Божа на відзнаку першої річниці Незалежності України. 
Чин відправи очолював Блаженнійший митрополит Філарет у 
співслужінні чотирнадцяти архієреїв та численного духовенства. У соборі 
Святої Софії були присутні Президент України Леонід Кравчук, члени 
уряду України, депутати Верховної Ради, делегати Всесвітнього форуму 
українців. 

1992, 28-30 серпня - офіційна делегація УПЦ Київського 
Патріархату брала участь в перепохованні тлінних останків Кардинала 
Йосипа Сліпого. 

1992, 7 вересня - відновила свою роботу Київська духовна 
семінарія. 

1993, травень - офіційна делегація Української Православної 
Церкви в Канаді, що перебуває під омофором Вселенського Патріарха, на 
чолі зі своїм предстоятелем митрополитом Вінніпега і всієї Канади 
Василієм відвідала Україну та єпархії Київського Патріархату. 

1993, травень - Дослідний інститут Радіо "Вільна Європа/Радіо 
"Свобода" у Мюнхені разом з Міжнародним інститутом соціології у Києві 
провели опитування в усіх областях України щодо популярності релігій в 
Україні. Опитано 2034 особи різних професій, віку та статі. На запитання: 
"Прихильником якої релігії чи релігійної групи Ви себе вважаєте, або яка з 
них Вам найбільше близька?" відповіли: Українська Православна Церква 
Київського Патріархату - 48%; Українська Православна Церква Московсь-
кого Патріархату - 6%; Російська Православна Церква - 10%; Українська 
Греко-Католицька Церква - 6%; Римо-Католицька Церква - 1%; протес-
тантизм, іудаїзм, іслам - 1%; інші - 13%; атеїсти - 5%; жодної з них - 10%. 

1993, червень - відвідання єпархій УПЦ Київського Патріархату 
представником Вселенської Патріархії єпископом Скопельським 
Всеволодом. 

1993, 11 червня - відійшов у вічність Святійший Патріарх 
Мстислав.  

1993, 14 червня - розширене засідання Священного Синоду УПЦ 
КП обрало Патріаршим Місцеблюстителем митрополита Володимира. 

1993, липень - відвідання офіційною делегацією УПЦ Київського 
Патріархату Грузинської Православної Церкви.  

1993, 21-24 жовтня - за участю 150 делегатів від 20 єпархій, 
зокрема, всіх єпископів, представників духовенства, монастирів, духовних 
навчальних закладів, мирян, Всеукраїнського Православного Братства Св. 
Апостола Андрія Первозванного, відбувся Всеукраїнський Православний 
Собор. Собор проходив у давній катедрі українських першоієрархів - 
соборі Святої Софії Київської. Патріархом Київським і всієї Руси-України 
обрано Володимира (в миру Василя Омеляновича Романюка). 

1994, січень - розпочато прийом заяв до першого в Україні теоло-
гічного факультету, що діє під патронатом УПЦ Київського Патріархату 
при Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. 
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1994, квітень - Томосом Святійшого Патріарха Володимира 
даровано автономію православним єпархіям Західної Європи і Канади під 
главенством митрополита Міланського Євлопія. 

1995, 14 липня - відійшов у вічність Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Володимир. 

1995, 16 липня - Місцеблюстителем Патріаршого Престолу обрано 
Блаженнійшого митрополита Філарета. 

1995, 18 липня - Малоросійська адміністрація в Україні здійснила 
жахливе побиття похоронної процесії, що проводжала до місця 
останнього спочинку блаженної пам'яті Патріарха Володимира. "Чорний 
вівторок" України. 

1995, 20 жовтня - розпочав роботу Всеукраїнський Православний 
Собор за участю 173 делегацій від 28 єпархій УПЦ Київського 
Патріархату в Україні та країнах Західної Європи і Канади. Патріархом 
Київським і всієї Руси-України обрано Блаженнійшого Філарета, 
митрополита Київського, Патріаршого Місцеблюстителя. 

1995, 22 жовтня - у Свято-Володимирському кафедральному соборі 
відбулася Патріарша Інтронізація Блаженнійшого митрополита 
Київського Філарета. 

1996, 15 березня - Священний Синод УПЦ Київського Патріархату 
ухвалив рішення про прийняття митрополита Керацинського і 
Саламінського Тимофія, єпископа Бостонського Христофора та єпископа 
Канданського Димитрія разом з парафіями та монастирями у Греції до 
складу нашої Церкви. Ухвалено також рішення про прийняття єпископа 
Варуха з парафіями Сибірської митрополії Істинно-Православної Церкви 
до складу УПЦ КП. 

1996, 6 червня - у Свято-Володимирському кафедральному 
патріаршому соборі під час Божественної Літургії відбувся акт 
молитовного єднання між Українською Православною Церквою 
Київського Патріархату та Болгарською Православною Церквою. 

1996, 28 червня - 5 липня - офіційна делегація УПЦ КП на чолі зі 
Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом 
перебувала в Болгарії та брала участь у Церковно-Народному Соборі 
Болгарської Православної Церкви, який обрав митрополита 
Неврокопського Пимена Патріархом Болгарським. Патріарх Філарет брав 
участь в Інтронізації новообраного Болгарського Патріарха Пимена. 

1996, грудень - утворено Всеукраїнський міжнародний церковно-
громадський комітет з відзначення 2000-ліття Різдва Христового. 

1996, 12 грудня - розширений Архієрейський Собор УПЦ КП 
зарахував до сонму Святих митрополита Петра Могилу, митрополита 
Київського і Галицького та всієї Руси. 

1997, лютий - Московська Церква виголошує анафему Святійшому 
Патріарху Філарету, Предстоятелю Української Помісної Православної 
Церкви. 
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1997, 14 липня - Святійший Патріарх Філарет освячує прапори 59 
кораблів - головних сил Українського Військово-морського флоту. 

1997, 21 липня - Святійший Патріарх Філарет підписує 
Меморандум християнських конфесій України про несприйняття силових 
дій у міжконфесійних відносинах. 

1997 - УПЦ КП було передано комплекс Видубицької обителі, 
розпочалась відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря. 

1998, 17-18 лютого – скликання Всеукраїнської Міжнародної 
Християнської Асамблеї, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового. 
Гаслом Асамблеї стала заповідь Ісуса Христа: «Заповідь нову даю вам: 
любіть один одного» (Ін. 13,34). Організаторами Асамблеї виступили 
Всеукраїнський міжнародний церковно-громадський комітет з 
відзначення 2000-річчя Різдва Христового, 37 провідних університетів та 
академічних інститутів країни, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. 
Т. Шевченка, громадські та культурологічні організації, наукові установи 
та товариства. 

1998, 24 травня – День всенародного покаяння, відбулося 
закладання каменя на відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого 
храму. 

1999, 30 квітня – під час візитацій парафій Донецької єпархії 
Святійшого Філарета Патріарха Київського і всієї Руси-України у 
м. Маріуполі було побито злочинними прихильниками Московського 
Патріархату. 

2000 – проведено низку наукових конференцій, присвячених 2000-
літтю Різдва Христового різними науковими і навчальними закладами 
України та за участю УПЦ Київського Патріархату. 

2000 - за підтримки Вселенської Патріархії між УПЦ КП і УАПЦ 
розпочався діалог, який завершився підписанням «Симфонітікону». Після 
спільної зустрічі в Стамбулі 8 листопада між УПЦ КП і УАПЦ, які разом 
прагнуть визнання своєї легітимності з боку Вселенського Православ’я, 
відносини почали покращуватись. На основі "Симфонітікону" мало 
відбутись об’єднання двох структур в єдину Церкву. Однак через причини 
внутрішнього характеру в середовищі УПЦ КП і УАПЦ, а також через 
активізацію Московської Патріархії в блокуванні утворення будь-якої 
іншої визнаної структури в Україні, окрім УПЦ як частини РПЦ, 
переговори не мали позитивного результату. 

2000, 14 квітня – відбулось перше засідання круглого столу в 
приміщенні Держкомітету у справах релігій на тему «Православна 
єдність» з метою сприяти об’єднанню українського православ’я в Єдину 
Українську Православну Церкву. 

2000, 28 травня – урочисте освячення відбудованого ансамблю 
Свято-Михайлівського Золотоверхого собору Святійшим Патріархом 
Філаретом. 

2001, 9-10 січня - відбувся Помісний Собор УПЦ КП, на якому 
делегати розмірковували над становищем Церкви в сучасному світі та 
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розробили документ, у якому йдеться про ставлення УПЦ КП до питань 
секуляризації, глобалізації, ЗМІ, церковно-державних відносин тощо. 

2001, 24 червня – офіційна зустріч Святійшого Патріарха Філарета 
із Папою Римським Іоанном-Павлом ІІ під час його візиту в Україну. 

2001, 27 серпня – урочисте святкування 950-ліття Свято-Успенської 
Києво-Печерської Лаври. 

2002, 21 березня – указ Президента України Л.Кучми "Про 
невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків 
тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій", за яким 
відібрані у Церкви храми та інші приміщення мали бути повернуті. 

2003, 11 травня – делегація від УПЦ Київського Патріархату 
(митрополит Львівський і Сокальський Андрій, єпископ 
Сімферопольський і Кримський Климент і духовенство) взяла участь у 
святкуванні 50-річчя відновлення Патріаршества в Болгарії та спільному 
богослужінні з духовенством Болгарської Православної Церкви на чолі з 
митрополитом Софійським Інокентієм. 

2003, 6-13 липня – візит делегації УПЦ Київського Патріархату в 
Чорногорію на запрошення Предстоятеля Чорногорської Православної 
Церкви митрополита Чорногорського Михаїла для участі в міжнародній 
конференції з питань сучасного життя світового Православ’я. 

2003, 18 листопада – відбулась презентація нового видання «Закону 
Божого» українською мовою та початок акції «Божий закон в кожну 
оселю». 

2004, 9 березня – започатковано передачу «Святительське слово» на 
хвилях першої програми Українського радіо, постійним учасником якої є 
Святійший Патріарх Філарет. 

2004, 15 липня – Помісний Собор УПЦ КП. 
2004, 8 вересня – представлення в УНІАН першого повного 

перекладу Біблії українською мовою, здійсненого Святійшим Патріархом 
Філаретом. 

2005 - відбулася низка консультацій між представниками УПЦ КП і 
УАПЦ (Мефодія (Кудрякова)) про можливе об’єднання. Сторони досягли 
певних домовленостей, але незадовго до об’єднавчого Собору УАПЦ 
вийшла з переговорів. Мотивацією стало незадоволення умовами 
об’єднання. 

2005, 24 березня - під час офіційної зустрічі делегації Вселенського 
Патріархату з Президентом України Віктором Ющенком, глава делегації 
архієпископ Скопельський Всеволод (Майданський) передав послання 
патріархату: «Материнська Церква, Константинопольський Патріархат 
вважає, що її донька — Московський Патріархат — має ту канонічну 
територію, яка існувала в неї до 1686 року. Підпорядкування Київської 
митрополії Московській Церкві було здійснено Патріархом Діонісієм без 
згоди та затвердження Святим і Священним Синодом Великої Церкви 
Христової». 
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2006 – мощі св. вмц. Варвари подорожували по всій Україні з нагоди 
святкування 1700-ліття з дня її мученицької кончини. 

2007, 12 червня – ІІ Всеукраїнський церковно-громадський форум 
«За Помісну Українську Православну Церкву». 

2007, 20 грудня – в Києво-Печерській Лаврі відбулася зустріч 
архієпископа Переяслав-Хмельницького Димитрія з главою УПЦ МП 
митрополитом Володимиром (Сабоданом). 

2008, січень – відбувся І Всеукраїнський зимовий православний 
молодіжний табір «Ліствиця» поблизу с. Зіньків на Полтавщині. 

2008, 20 травня – відбулася зустріч Святійшого Патріарха Філарета 
з делегацією Вселенського Константинопольського Патріархату – 
митрополитом Гальським Еммануїлом, генеральним секретарем Святого і 
Священного Синоду Вселенського Патріархату архімандритом 
Елпіфодором. 

2008, липень - вінцем надії про вихід з канонічної ізоляції УПЦ КП 
і УАПЦ став візит в Україну Патріарха Константинопольського 
Варфоломія. Під час переговорів між Вселенською Патріархією, УПЦ КП 
і УАПЦ глава Київського Патріархату відмовився прийняти умови 
Константинопольської делегації, яка пропонувала українським 
невизнаним Церквам ввійти до складу Вселенського Патріархату на 
правах автономної митрополії. Цей процес також був заблокований 
представниками Московського Патріархату, який намагався запобігти 
утворенню в Україні двох канонічних структур. 

2009, восени - розпочався діалог між УПЦ КП і УПЦ в єдності з 
Московським Патріархатом. Однак після єдиної зустрічі, яка відбулась  
2 жовтня, діалог так і не продовжився. 

2009 – СБУ почала розсекречувати усі матеріали щодо знищення 
Церкви в Україні. 

2009, 4 жовтня – зустріч Святійшого Патріарха Філарета з 
делегацією Константинопольського Патріархату, до якого увійшли 
митрополит Гальський Еммануїл, генеральний секретар Святого і 
Священного Синоду Вселенського Патріархату архімандрит Елпіфодор та 
священик Василій Папафанасіу. 

2010, 15 травня – наказ № 273 ВАКу про внесення богослов’я до 
переліку спеціальностей, за яким проводиться захист дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук та ін. 

2010, 29 липня – в КПБА відбулося засідання Православного 
пастирсько-просвітницького форуму за участю Святійшого Патріарха 
Філарета, архієреїв та духовенства УПЦ Київського Патріархату. 

2010, 23-27 жовтня – офіційний візит Святійшого Патріарха 
Філарета до Чорногорії, згідно із запрошенням Архієпископа Цетінського 
і Митрополита Чорногорського Михаїла, протягом якого відбувалися 
спільні богослужіння та ознайомлення з історією Чорногорської ПЦ. 

2011, 22-26 лютого – відбулося засідання Міжправославної комісії з 
підготовки Святого і Великого Собору Православної Церкви в 
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Православному центрі Константинопольського Патріархату в Шамбезі: 
питання про диптихи і автокефалію залишилися нерозв’язаними. 

2011, весна – згідно з даними соціологічного опитування, 
проведеного у Києві «Українським демократичним колом» на замовлення 
Інституту політики, прихильниками себе вважають: УПЦ КП – 49,8% 
киян; УПЦ МП – 16%; УАПЦ – 5,1%; УГКЦ – 1,1%; РКЦ – 0,4%.  

2011, 9-13 квітня – в Києві на запрошення Святійшого Патріарха 
Філарета перебувала офіційна делегація Церкви Англії. 

2011, 18 травня – зустріч Святійшого патріарха Філарета із 
новообраним главою УГКЦ Блаженнійшим митрополитом Святославом 
(Шевчуком). 

2011, вересень - розпочалися чергові переговори про об’єднання 
між УАПЦ і УПЦ КП. Комісія з діалогу між Церквами провела зустріч  
27 жовтня на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, на якій 
ієрархи двох Церков розглянули і погодили текст підсумкового 
документа. У 10 пунктах документа зафіксовано як загальне узгоджене 
бачення щодо об’єднавчого процесу, так і конкретні пропозиції щодо 
подолання існуючого церковного розділення. 

2012, 27 січня – призначений Священним Синодом УПЦ Київського 
Патріархату новий керуючий Рівненською єпархією – архієпископ 
Рівненський і Острозький Іларіон, вступив на кафедру. 

2012, 7 лютого – лист Президенту Патріарха Філарета: «Українські 
святині мають залишатися власністю українського народу» про внесений 
11 січня 2012 р. на розгляд Верховної Ради України законопроект № 9690 
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів 
культурної спадщини релігійним організаціям)». 

2012, 9 лютого – в Міністерстві культури України під головуванням 
першого заступника міністра Юрія Богуцького відбулося засідання 
Робочої групи з підготовки законопроектів у галузі свободи совісті. 
Участь у засіданні взяли представники Міністерства культури України та 
секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. УПЦ 
Київського Патріархату представляв архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Євстратій. 

2012, 11-12 лютого – з благословення Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета, у стінах Київської Православної 
Богословської Академії відбувся X Всеукраїнський з’їзд православної 
молоді. 

2012, 16 лютого – за ініціативи Громадської ради з питань співпраці 
з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, 
молоді та спорту України, підтриманої з боку Міністерства, відбулося 
засідання круглого столу на тему «Питання надання релігійним 
організаціям права на заснування загальноосвітніх, навчальних закладів» з 
метою громадського обговорення відповідного проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування 
релігійними організаціями навчальних закладів)» (реєстр. № 9580). Від 
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Української Православної Церкви Київського Патріархату у заході взяли 
участь представники Київської православної богословської академії – 
проректор з навчально-виховної роботи протоієрей Олександр 
Трофимлюк і секретар вченої ради Олександр Мирончук. 

2012, 5 березня – в КПБА, відповідно до рішення її вченої ради, з 
благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України 
Філарета та за його безпосередньою участю відбулося засідання круглого 
столу «Сучасна українська богословська термінологія: традиції, стан, 
перспективи». 

2012, 10 квітня – Президент України Віктор Янукович провів 
зустріч з главами українських церков. Українську Православну Церкву 
Київського Патріархату представляв її Предстоятель - Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. 

2012, 28 травня – Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій закликає народних депутатів не вносити на розгляд 
парламенту законопроект №9073 "Про засади державної мовної політики" 
за авторством С.Ківалова та В.Колесніченка (Партія регіонів). 

2012, 19-24 червня – з благословення Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета архієпископ Рівненський і 
Острозький Іларіон, голова УЗЦЗ, відвідав парафії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату в Португалії. 

2012, 30 серпня – відбулося відзначення 10-ліття видання журналу 
«Кореспондент». Щороку «Кореспондент» оприлюднює рейтинг «Топ-
100», в якому представлено сто найбільш впливових осіб року. Незмінно 
протягом всіх 10 років Предстоятель Київського Патріархату входить до 
цього числа. 

2012, 26-27 вересня – у м. Ірпінь відбувся Перший Національний 
Конгрес з паліативної допомоги. Організаторами Конгресу виступили: 
Міністерство охорони здоров'я України та Українська Ліга сприяння 
розвитку паліативної та хоспісної допомоги. З благословення Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета до складу 
організаційного комітету Конгресу було залучено викладача кафедри 
богослов'я КПБА протоієрея Павла Мельника, а до Наукової Ради 
Конгресу завідувача кафедри Священного Писання КПБА протоієрея 
Ярослава Романчука. 

2012, 2 жовтня – Святійший Патріарх Філарет став учасником 
відкриття Міжнародного саміту з проблем захисту прав національних 
меншин «Досвід України для світу». 

2012, 3 жовтня – Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет прийняв у своїй резиденції голову Представництва 
Європейського Союзу в Україні пана Яна Томбінського. 

2012, 24 жовтня – близько 9-ї години ранку на 85-му році життя 
упокоївся найстарший за віком ієрарх УПЦ Київського Патріархату 
митрополит Євсевій (Політило), колишній митрополит Рівненський і 
Острозький, який проживав на спокої у м. Львові. 
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2012, 1 листопада – на ім’я Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета надійшов лист від Верховного Архієпископа Києво-
Галицького Української Греко-Католицької Церкви, в якому викладено 
позицію УГКЦ щодо дійсності Таїнства Хрещення в УПЦ КП. 

2012, 7-9 листопада – завідувач богословського відділення КПБА 
при філософсько-теологічному факультеті доц. прот. Микола Щербань 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича перебував із черговим робочим візитом в 
Університеті ім. Св. Кирила і Мефодія м. Велико Тирново. 

 
Упорядкував  

прот. Віталій Лотоцький 
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БІБЛІОГРАФІЯ 
• 

 
Віра Кундюк, 

викладач РДС, бібліотекар 
 

ХВАЛІМО БОГА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
Інформаційний огляд духовних видань 

з питань історії УПЦ КП та богословської літератури 
 

"І послав у всі області царя листи, написані 
у кожну область письменами її і до кожного 

народу мовою його, щоб усякий чоловік був 
господарем у домі своєму, і щоб це було 

оголошено кожному його природною мовою" 
(Есф. 1, 22) 

 
Для свого становлення Українська Православна Церква потребує 

богослужбових книг і книг з історії УПЦ українською мовою. Священний 
Синод Української Православної Церкви Київського Патріархату створив 
богословську комісію для перекладу Священного Писання і 
богослужбової літератури на чолі з Патріархом Київським і всієї Руси-
України Філаретом. 

Святійшим Патріархом за неповних 10 років видано 23 назви 
богослужбової літератури значним тиражем, а саме: "Богослужбове 
Євангеліє" (535 с.); "Требне Євангеліє" (535 с.); "Апостол" (550 с.); 
"Октоїх", ч. 1 (848 с.); "Октоїх", ч. 2. (790 с.); "Тріодь постова", ч. 1 
(695 с.); "Тріодь постова", ч. 2 (350 с.); "Тріодь квітна", ч. 1 (750 с.); 
"Тріодь квітна", ч. 2 (300 с.); "Богослужіння на святий тиждень Пасхи" 
(165 с.); "Воскресний Октоїх і Загальна Мінея" (690 с.); "Мінея Святкова", 
ч. 1 (810 с.); "Мінея Святкова", ч. 2 (700 с.); "Требник", ч. 1 (720 с.); 
"Требник", ч. 2 (600 с.); "Часослов" (390 с.); "Служебник" (570 с.); 
перевидання Служебника (602 с.); "Акафісник", ч. 1 (330 с.); "Акафісник", 
ч. 2 (410 с.); "Акафісник", ч. 3 (360 с.); "Чиновник архієрейського 
священнослужіння" (490 с.). 

Інформаційний огляд духовних видань "Хвалімо Бога українською 
мовою" містить перелік книг з історії УПЦ та богослужбової літератури, 
які вийшли з друку у Видавничому відділі УПЦ КП та є в наявності в 
бібліотеці Рівненської Духовної семінарії. 

У Видавничому відділі УПЦ КП у шести томах вийшли книги 
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета: 

Філарет, Патріарх. Проповіді / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 1. – 535 с. 
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Філарет, Патріарх. Проповіді / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 2. – 445 с. 

Філарет, Патріарх. Послання: Промови / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 3. – 615 с. 

Філарет, Патріарх. Статті: Доповіді / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 4. – 580 с. 

Філарет, Патріарх. Доповіді / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 5. – 600 с. 

Філарет, Патріарх. Інтерв’ю / Патріарх Філарет. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – т. 6. – 740 с. 

Фундаментальна збірка праць Патріарха Філарета пронизана 
глибоким розумінням Божественного Одкровення в його сучасному 
розумінні й сучасних умовах. Патріарх енергійно продовжив ініціативу 
славних світочів Руси-України, обстоював високе місце українського 
духовного мислительства від самого початку свого архіпастирського 
служіння. 

Перший том видання розпочинається статтею архієпископа (нині 
митрополита) Димитрія (Рудюка) "Духовний пастир нації", в якій 
розкривається шлях Патріарха Філарета до святительського служіння, 
його хресна дорога заради Української Церкви. 

Перші два томи проповідей фактично вичерпують головні 
євангельські сюжети і найважливіші події Священного Передання через 
призму осмислення життя святих, людських чеснот і пороків, а також 
цікавого коментарю до слів знаменитого канону Андрія Критського. Жанр 
проповідей представлено найкраще. І це зрозуміло: перше завдання 
Патріарха – вчити добра людей, готувати їх до спасіння через 
воцерковлення, виконання Божого Закону. Патріарх часто ставить перед 
слухачами багато запитань і відразу дає на них відповідь. Як мудрий 
архіпастир. свої повчання збагачує власним глибоко богословським 
досвідом, приділяючи увагу найголовнішому в земному житті – спасінню 
людських душ. Багато проповідей Патріарх присвятив темі стосунків 
батьків і дітей, а також темі гордості та самохвальства, святотатства, 
заздрощів і лицемірства. 

Предстоятель не уникає зустрічей і спілкування з майбутніми 
проповідниками Слова Божого – студентами КПБА. Часто нагадує їм про 
роль пастиря у сучасному світі, утверджує своїм запальним словом у 
молодих серцях віру й стійкість у боротьбі за Помісну Українську 
Православну Церкву. 

Щодо Різдвяних і Пасхальних Послань, що вміщені у третьому томі, 
то ці традиційні звернення несуть мудре пастирське слово до віруючих і 
невіруючих, сіють навколо любов, мир і братолюбність. 

Окремо варто відзначити і доповіді, статті, промови, інтерв’ю для 
преси. У них розкриваються ґрунтовні знання історії Вселенської та своєї 
рідної Церкви. Слово Патріарха – усне чи писане – цінне насамперед 
своєю простотою і змістом. 
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Святе Євангеліє. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2006. – 535 с. 
Богословська комісія Української Православної Церкви Київського 

Патріархату підготувала і видала богослужбове Святе Євангеліє. За 
основу було взято переклад на українську мову Нового Завіту, здійснений 
у 70-х роках минулого століття і виданий у 1988 році з благословення 
митрополита Київського і Галицького та Екзарха всієї України Філарета 
(нині Святійшого Патріарха) на відзначення 1000-ліття хрещення Руси-
України. 

Комісія врахувала всі нині існуючі переклади, а також богослужбове 
Євангеліє церковнослов’янською мовою, заново відредагувала текст і 
визнала його єдиним для всієї Української Православної Церкви 
Київського Патріархату текстом Євангелія для богослужбового вжитку. 
Детально було розглянуто й уставну частину Євангелія, виправлено 
місяцеслов і доповнено його українськими святими. 

Біблія: Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. - 
К: Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2004. - 1408 с. 

Мабуть, найбільшою заслугою Святійшого Патріарха Філарета перед 
Українською Православною Церквою завжди буде вважатися переклад 
Біблії, богослужбової, святоотцівської й морально-повчальної літератури 
українською мовою. Це було мрією Патріарха з самого початку 
відродження Української Церкви на поч. 90-х років минулого століття. 

Українською мовою Біблію видавали тричі: у перекладі 
Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-Левицького, яка 
побачила світ у 1903 р. у Відні. Другий переклад Біблії українською 
мовою видано 1958 р. Це був переклад митрополита Іларіона (Огієнка), 
який тривав 41 рік. 

Третім перекладом Біблії вважалася праця о. Івана Хоменка (УГКЦ), 
і вийшла вона під назвою "Святе Письмо" у 1963 році. Але всі ці видання 
були здійснені в діаспорі. 

З набуттям Україною незалежності та відродженням незалежної 
Української Православної Церкви новий переклад Біблії українською 
мовою знову став на порядку денному. Господь доручив і нашому 
Патріарху Філарету випробувати себе у перекладі Його вічного і 
життєдайного Слова. Врахувавши всі здобутки попередніх мужів - 
перекладів повної української Біблії, Святійший Патріарх обрав за 
загальний текст Біблію російською мовою, її Синодальний переклад під 
егідою митрополита Московського Філарета (Дроздова) у 1876 р. Чому 
Святійший Патріарх так вчинив? Тому що цей переклад був найбільш 
повний, досконало звірений зі стародавніми текстами та наближено 
підтримував літургійне застосування слов’янського тексту у 
православному богослужінні. Патріарх розумів, що текст української 
Біблії треба осучаснити і максимально наблизити його до вживання у 
літературних текстах. Праця над перекладом розпочалася у травні 2004 р. 
і тривала всього п’ять місяців. Воістину титанічна праця за такий 
короткий період! 
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Праця Святійшого Патріарха Філарета над перекладом Біблії 
українською мовою увінчалася великим успіхом. Її появу вітали 
православні, католики, протестанти. Всі три перевидання Біблії вийшли 
тиражем понад 100 тисяч примірників. 

Наш Патріарх завжди звертав увагу на церковне просвітництво. 
"Поруч із будівництвом храмів треба відкривати недільні школи. 
Священик повинен виходити за огорожу храму, йти до людей і свідчити 
про Христа", – не раз говорив Святійший Владика. Для цієї справи він 
зініціював видання: 

Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Видавничий 
відділ УПЦ КП. – 2003, 654 с. 

Книга видана українською мовою і була поширена серед віруючих 
мільйонним тиражем. Вступне слово до видання "Закон Божий - у кожну 
родину та школу" написав єпископ Димитрій (Рудюк), нині митрополит. 
Книга гарно ілюстрована. Текст її належить перу протоієрея Серафима 
Слобідського. Проте колектив редакції, який ретельно працював над 
перевиданням цієї книги, деякі думки автора не поділяє, особливо з історії 
нашої Української Православної Церкви. При підготовці цього видання 
використано гравюри з біблійної тематики Юліуса Шнора фон 
Карольсфельда, а також кольорові світлини, які розповідають про 
православну іконографію, храми, внутрішнє їхнє оздоблення, життя 
Церкви, краєвиди Святої Землі. 

У  "Післямові" йдеться про занепад віри у наш час і наступ темних 
сил зла, які борються проти правди Божої. Віруючим особливо потрібно 
пам’ятати, що ніхто інший як ченці-посники і молитовники є передовими 
борцями проти сил зла. Бо сам Господь сказав: "Цей рід (сатанинський) 
виганяється тільки молитвою і постом" (Мф. 17, 21). Тому ми, 
православні християни, знаючи велику силу молитви і посту, повинні 
щоденно творити молитву в міру сил наших. 

Два роки Святійший Патріарх трудився над перекладом 
Житія Святих (Вибрані) українською мовою. В 7 т. – К.: Ви-

давничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. - T.1. – 710 с., Т.2. 
– 700 с., Т.3. – 845 с., Т.4. – 810 с., Т.5. – 760 с., Т.6. – 640 с., Т.7. – 660 с. 

Із 12-томногого видання "Житія святих святителя Димитрія, 
митрополита Ростовського" Святійший Владика відібрав найголовніші 
житія угодників Божих. На всі місяці і дні року вміщено житіє того чи 
іншого святого та його діяння. Є багато приміток, які пояснюють той чи 
інший момент із життя святого. Книги можна використати як для 
проповіді, так і для читання їх християнами. 

Є в бібліотеці РДС і такі книги: 
Григорій Ниський, святитель. Творіння / святитель Григорій 

Ниський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета; [пер. Київської Православної Богословської 
академії УПЦ КП, автор вступ. ст. прот. Олександр Трофимлюк]. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – т. 1. – 623 с. 
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Григорій Ниський, святитель. Творіння / святитель Григорій 
Ниський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета; [пер. Київської Православної Богословської 
академії УПЦ КП, автор вступ. ст. прот. Олександр Трофимлюк]. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – т. 2. – 471 с. 

Григорій Ниський, святитель. Творіння / святитель Григорій 
Ниський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета; [пер. Київської Православної Богословської 
академії УПЦ КП, автор вступ. ст. прот. Олександр Трофимлюк]. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – т. 3. – 620 с. 

Григорій Ниський, святитель. Творіння / святитель Григорій 
Ниський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета; [пер. Київської Православної Богословської 
академії УПЦ КП, автор вступ. ст. прот. Олександр Трофимлюк]. – К.: 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – т. 4. – 664 с. 

У 2011 році Видавничий відділ УПЦ КП видав збірку творінь 
святителя Григорія Ниського. Це один із визначних християнських діячів 
наукової думки ІV століття. Він вирізняється серед трьох копадокійців як 
вчений і філософ, що спрямував свої зусилля на збагачення церковного 
вчення, яке він прагнув уявити у вигляді стрункої логічно опрацьованої 
системи. Маючи філософський дар, він розумів філософію тільки як засіб 
для глибшого проникнення в справжній сенс Божественного Одкровення. 
Сучасники бачили в святому Григорії великого захисника Православ’я. 
Вступну статтю до чотиритомного видання написав проректор КПБА з 
навчально-виховної роботи, прот. Олександр Трофимлюк. 

Молитовник. – К.: Воскресіння, 1997. – 507 с. 
З благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 

вийшов з друку "Молитовник" українською мовою. При підготовці 
видання було взято до уваги всі існуючі видання молитовників 
українською мовою.  

Побачив світ у перекладі Святійшого Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета п’ятитомник морально-навчальної книги  

"Добротолюбіє". – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського 
Патріархату, 2008. 

Слово "добротолюбіє" означає любов до прекрасного, піднесеного, 
доброго. Воно містить тлумачення таємничого в Господі Ісусі Христі 
життя. "Добротолюбіє" - це збірка про святоотцівське писання з питань 
духовного життя. Вона дає основи священної розумності, тобто і глибокі 
міркування, і короткі вислови про внутрішнє духовне життя, зі всіма 
властивими йому проявами і діяннями. Ця книга складена для 
задоволення духовних потреб ревнителів духовного вдосконалення. 
Загальна кількість сторінок п’ятитомного "Добротолюбія" сягає 3140. 

Під редакцією Святійшого Патріарха Філарета у Видавничому 
відділі УПЦ КП вийшла книга: 
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Мужі апостольські: збірка писань мужів апостольських у перекладі 
українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної 
богословської академії / Під ред. Святійшого Патріарха Київської і всієї 
Руси-України Філарета. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського 
Патріархату, 2010. – 304 с. 

 Вступ до книги "Церковна писемність в період мужів 
апостольських" та передмову "Вчення Господа, (передане) народам через 
дванадцятьох апостолів" написав протоієрей, проректор з навчальної 
роботи КПБА Олександр Трофимлюк. 

Писання мужів апостольських пройняті пастирським духом і 
свідчать про живу віру їхніх авторів. За стилем і складом вони близькі до 
авторів Нового Завіту. За змістом твори мужів апостольських, як і 
апостольські писання, вирізняються висотою релігійного почуття, 
простотою і задушевністю в спілкуванні з читачами. 

 Релігійна концепція мужів апостольських зводиться до трьох 
головних питань релігійної інтуїції - христології, еклезіології та 
есхатології. 

 В книзі друкуються такі твори: 
1. "Дідахе" - учення дванадцяти апостолів. 
2. Два послання до Коринфян св. Климента Римського. 
3. Сім послань священномученика Ігнатія Богослова. 
4. "Послання" св. Полікарпа Смирнського. 
5. "Послання" Варнави. 
6. "Пастир" Єрми. 
На думку перекладачів, книга сприяє поширенню та утвердженню 

основ християнського православного віровчення та посяде належне місце 
в науковому доробку українського богослов’я . 

Під редакцією Святійшого Патріарха Філарета вийшла книга: 
Апологети: збірка писань древніх християнських апологетів у 

перекладі на українську мову / під. ред. Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета. – К., 2010. - 590 с. 

Переклад і передмови до книги прот. Костянтина Лозінського, 
Андрія Хромяка, Костянтина Москалюка. Вступну статтю написав 
Олександр Мирончук. 

Апостольські постанови / Київська Православна богословська 
академія УПЦ Київського Патріархату; пер. укр. мовою єп. Епіфанія 
(Думенка). – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2011. – 282.[2] с. 

Книга видана з благословення Святійшого Патріарха Київського і 
всієї Руси-України Філарета. Складається вона з восьми книг.  Дана 
книга – це древня пам’ятка християнської писемності, що була відома в 
Древній Церкві до IV ст.  

Збірник "Апостольських постанов" складається з трьох частин: 
1. Перші шість книг. 
2. Сьома книга. 
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3. Восьма книга (в якій можна виділити останню 47 главу як 
невеликий, але самостійний твір – це відомі 85 "Правил святих 
апостолів"). 

Перша книга "Про мирян" - вчення спрямоване проти корисливості, 
ненависті і помсти кривдникам, проти численних і вишуканих прикрас, 
проти марного зацікавлення спостерігати за іншими [1:1-4]. 

Друга книга "Про єпископів, пресвітерів і дияконів" складається із 
63 глав і за змістом поділяється на дві частини. У першій іде мова про 
якості, права і обов’язки кліриків, а у другій частині даються настанови 
щодо богослужіння і церковного устрою. 

Третя книга "Про вдів" говорить про вдів і про хрещення, як воно 
звершується, формулу хрещення. 

Четверта книга "Про сиріт" розповідає про сиріт, про пожертви для 
них, стосунки дітей, батьків, господарів і слуг та ін. 

П’ята книга "Про мучеників" складається з двох частин: у першій 
говориться про мучеників, а в другій – про християнські свята і пости. 

Шоста книга "Про розколи". 
Сьома книга – окремий, незалежний від шести перших книг твір. Ця 

книга під назвою "Про християнський спосіб життя, подяку і посвячення" 
за змістом ділиться на дві частини - загальнохристиянське моральне 
вчення та літургійні вказівки, інші зразки молитов; це не що інше як 
молитовник для народу. 

Восьма книга "Про дарування, рукопокладання і церковні канони". 
Восьмикнижжя "Апостольських постанов" - пам’ятка права 

Вселенської Церкви, яка розвивалась упродовж II-IV ст. Значення цієї 
пам’ятки в церковно-історичній науці - у багатстві й різноманітності 
історичного і канонічного матеріалу, який міститься в ній. Для 
церковного права вона важлива тим, що містить не загальні, далекі від 
дійсності, формули у вигляді правил, а такі, що зображують 
древньоцерковну релігійну практику, місцями натхненну особливою 
свіжістю первісного релігійного суспільства, простотою його життєвих 
форм і відносин. 

Сімдесятип’ятиліттю з дня народження Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета присвячується видання: 

Філарет, Патріарх. Хресною дорогою заради Української 
Церкви. – К., 2004. – 104 с. 

Духовне видання містить біографію Святійшого Патріарха під 
назвою "Третій Патріарх", Його мудрі настановчі слова на початку 
третього тисячоліття. 

Книга містить багато світлин з освячення українських православних 
святинь, зокрема, на батьківщині Патріарха та за кордоном, із зустрічей з 
президентами та владою України і церковними діячами різних конфесій. 

Працю професора Івана Власовського "Нарис історії Української 
Православної Церкви" в 4-х томах, п’яти книгах перевидано на кошти 
Київської Патріархії з благословення Святійшого Патріарха Філарета, і 
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присвячена вона 2000-літтю Різдва Христового. Тисячолітня історія нашої 
Святої Православної Церкви мала багато славних, а разом з тим і 
драматичних сторінок. 

Стрімке зростання й утвердження Київського Патріархату як 
національної Помісної Церкви українського народу потребує правдивої 
історії Українського Православ’я, яке завжди було особливим, 
самобутнім. 

Професор Іван Власовський піднімає у науковій роботі питання про 
нову церковно-історичну концепцію і схему історії УПЦ як прямої 
спадкоємниці Київської митрополії часів Володимира Великого і Ярослава 
Мудрого. І дає зрозуміти, наскільки сьогодні в українській державі 
потрібна єдина незалежна Помісна Українська Православна Церква. 

Наукове видання містить вступ Філарета, Патріарха Київського і 
всієї Руси-України та статтю від автора; воно ілюстроване, має багатий 
бібліографічний матеріал, зокрема, "Імена українських митрополитів в X-
XVI ст.", "Головні хронологічні дати з історії Української Православної 
Церкви в X-XVI ст." та "Іменний покажчик історичних осіб, що про них 
згадується в цій книзі". 

Чемерис В. Голгофа Українського Православ’я. - К., 1998. - 504 с.  
Книга на основі документів і першоджерел, достовірних фактів і 

свідчень очевидців розповідає про ті непрості події, що сталися в нашому 
церковному житті, починаючи з 1990 р., зокрема у 1992 р. Історія 
створення незалежної Української Православної Церкви Київського 
Патріархату, шляхи об’єднання різних конфесій, віра Христова в 
духовність, без яких неможлива держава Україна, - про це йде мова у 
книзі В. Чемериса. 

Проф. О. Лотоцький. Автокефалія. - В 2 т. – К., 1999. 
Це праця високого наукового рівня, яка яскраво показує сутність 

організаційного будівництва Помісних Православних Церков, дає 
відповідь на запитання, як утворюється автокефальна, тобто незалежна 
Православна Церква. Видання висвітлює питання догми церковного 
устрою, єдність християнської Церкви, її соборність, історичний розвиток 
соборної засади, основи автокефальності, схему і конституцію 
автокефального устрою, подає засади нормального статуту автокефальних 
церков. 

Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії 
УПЦ Київського Патріархату заснований був ще у 1859 р., а відновлений 
2003 року, під назвою 

Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний 
збірник КДА УПЦ Київського Патріархату / ред. колегія: єп. 
Димитрій Рудюк. - гол. ред. [та ін.]. - 2003. - ч.1. – 186 с. 

Розпочинається щорічник благословенням Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета, що присвячене 75-літтю від дня 
народження його Святості. Зокрема, Його Святість у своєму вітанні 
колективу редакційної колегії щорічника написав: "Труди Київської 
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Духовної Академії" упродовж ХІХ й на початку ХХ ст. виходили як 
журнал богословської думки, в якому друкували свої статті й уривки з 
книг професори, доценти, викладачі старої КДА. 

Тепер, коли столична Духовна Академія відзначила десятиріччя, 
коли вже нагромаджено певний досвід навчальної й дослідницької праці в 
історико-церковній та богословських ділянках, саме час і відновити 
видання "Трудів КДА". 

Щорічник містить статті духовенства з питань богослов’я, 
патрології, християнської антропології, гомілетики, літургійного 
богослов’я, церковної історії, іконології, церковно-державних відносин, 
пам’ятки української богословської думки, життя столичної духовної 
академії та епістолярну спадщину. 

Бібліотека РДС має у своєму фонді  
Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний 

збірник КПБА УПЦ Київського Патріархату / ред. кол.: єп. 
Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Єпіфаній (Думенко). - 
гол. ред. [та ін.]. - К., 2011. - ч.8. – 427 с. 

Збірник присвячений 50-річчю архієрейської хіротонії та 45-річчю 
служіння на Київській кафедрі Святійшого Патріарха Філарета. Видання 
містить такі розділи: "На шляху до автокефалії УПЦ", "Священне писання 
Старого і Нового Завіту", "Святоотцівська спадщина", "Богослів’я", 
"Церковне право", "Літургіка", "Церковна історія", "Церковне мистецтво", 
а також ілюстрації до назв біблійних рослин, які збігаються в 
україномовних перекладах, і відомості про авторів. 

Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний 
збірник КПБА УПЦ Київського Патріархату / ред. кол.: архієп. 
Переяслав-Хмельницький Єпіфаній. – К., 2002. – ч.9. – 399 с.  

Містить "Матеріали конфіденційні", присвячені 1150-літтю 
утворення Київської митрополії та хрещення Руси за часів князя 
Аскольда. 

Архієпископом Дмитрієм (Рудюком) видано книгу  
"Предстоятель Української Церкви" (біографічний есей). – К., 

2009. – 95 с. 
Автор попередніх розвідок про Святійшого Патріарха Київського і 

всієї Руси-України Філарета "Духовний пастир нації", "Третій Патріарх", 
"Хресною дорогою задля добра Української Церкви", "40 років на 
Київській кафедрі"; а також ювілейних доповідей, присвячених 70-літтю і 
75-літтю, неповторно і по-новому осмислює життєвий шлях святителя 
Української Церкви. 

Обитель Архангела: Видубицький Свято-Михайлівський 
чоловічий монастир. – К., 2010. – 304 с.  

Цю книгу видано з благословення Святійшого Патріарха Київського 
і всієї Руси-України Філарета, Свято-Михайлівського Видубицького 
монастиря священноархімандрита. Видання присвячене 940-літю Свято-
Михайлівського Видубицького монастиря, за підтримки ЗАТ "ГАНЗА" та 
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особисто Петра Багрія і Михайла Кучірки. Турботами і стараннями 
намісника, єпископа Вишгородського Єпіфанія з всечесною братією 
обителі. 

Двадцятиліттю відродження Київських духовних шкіл 
присвячується видання:  

Єпіфаній, архієпископ. На шляху до спасіння: (проповіді, слова, 
послання, промови, доповіді, інтерв’ю). Архієпископ Єпіфаній. - К., 
2012. – 729(7) с.: іл.  

Книга архієпископа Переяслав-Хмельницького Єпіфанія, ректора 
Київської Православної Богословської Академії, намісника Свято-
Михайлівського монастиря м. Києва, містить проповіді на річне коло 
недільних євангельських читань, на дванадесяті та великі свята, на 
великий піст, дні пам’яті окремих свят і слова на різні події з церковного 
життя. Вона покликана дати відповідь на важливі запитання духовного 
життя і стати ще однією сходинкою, що здіймається на шляху до спасіння. 
Духовне видання архієпископа Єпіфанія "На шляху до спасіння" 
представлене до захисту докторської роботи. 

Чиновник архієрейського священнослужіння. - К., 2005. - 495 с. 
Крім літургії, видавничим відділом УПЦ КП видано служебник 

архієрейський "Чиновник архієрейського священнослужіння", 
призначений для богослужбового вжитку в парафіях УПЦ КП. 
"Чиновник" містить літургії святих Іоанна Золотоустого, Василія 
Великого та Ранішосвячених Дарів. У нього включені обряди і 
молитвослов’я, які бувають тільки на архієрейських службах. Оскільки за 
літургією, яку звершує архієрей, є освячення різних церковних ступенів, 
наприклад, на іподиякона, диякона, пресвітера, ігумена і оскільки 
архієрею належить право освячувати антимінси, то в "Чиновник" внесено 
чини таких освячень. Богослужбове видання має церковний календар 
цілого року (за новим стилем). 

Для богослужбового користування вийшли книги: 
Акафісник: В 3-х т. - К., 2007. - Т.1. - 334(1)с.; Т.2. – 414 с.; Т.3. – 

367 с. 
Святкова Мілея: В 2-х ч. -К., 2002. - 2003. Ч.1. – 823 с.; Ч.2. – 703 с. 
Воскресний Октоїх і Загальна Мілея. - К.: Видавничий відділ 

УПЦ Київського Патріархату, 2001. – 694 с. 
Октоїх: Частина перша. - К., 2006. – 847 с. 
Октоїх: Частина друга. - К., 2006. – 799 с. 
Требник: В двох частинах: ч.1. - К.: Видавничий відділ УПЦ 

Київського Патріархату, 2000. – 527 с. 
Требник: В двох частинах: ч.2. - К.: Видавничий відділ УПЦ 

Київського Патріархату, 2000. – 605 с. 
Тріодь Квітна. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського 

Патріархату, 2002. – 453 с. 
Тріодь Квітна: частина друга. - К., 2002. – 302 с. 
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Тріодь Постова. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського 
Патріархату, 2002. – 695 с. 

Тріодь постова. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського 
Патріархату, 2005. – 355 с. 

Служебник.— К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 1999. – 484 с.  
Видання присвячене 2000-літтю Різдва Господа Бога нашого Ісуса 

Христа. Воно містить чини літургії: літургія святого Іоанна Золотоустого, 
літургія святого Василія Великого та літургія Ранішосвячених дарів 
святого Григорія Двоєслова. Крім того, "Служебник" містить додаткову 
частину - чини і молитви, що звершуються зі службами добового кола 
богослужіння. Це чин благословення колива; наука про те, як належить 
виголошувати відпусти у свята Владичні, Богородичні, протягом усього 
року; прокимни, алілуя, причасні та величальні; послідування до святого 
причастя. Навчальні відомості, куди входять правила-пояснення 
священикові та дияконові, як належить чинити відправу в святій церкві, 
як готуватися до священнодійства, а  особливо до Божественної літургії. 

На славу і честь Пресвятої, Єдинородної, животворчої і Нерозділь-
ної Троїці - Отця, і Сина, і Святого Духа українською мовою видано  

Часослов. - К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2000. – 390 с. 
У перекладі С. М. Чокалюка та з благословення Святійшого 

Патріарха Київського і всієї Руси-України українською мовою вийшла  
"Книга правил святих апостолів Вселенських і Помісних 

Соборів і святих Отців. – К., 2008. – 366 с.  
Це книга, до складу якої входять затверджені Вселенськими 

Соборами правила, що представляють собою незмінний еклезіологічний 
переклад буття Церкви у світі та спасіння нею своїх вірних. Щодо 
бібліографії, то видання містить солідний "Алфавітний покажчик", в 
якому є не тільки перелік Святих Отців, єпископів, архієпископів, 
митрополитів, а і пояснення окремих слів, тому його можна вважати 
маленьким словником. Книга присвячена пам’яті митрополита 
Рівненського і Острозького Даниїла (Чокалюка). 

Двохсотліттю Різдва Господа Бога нашого Ісуса Христа 
присвячується виданий українською мовою  

Псалтир. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2006. – 439 с. 
З нагоди 950-річчя заснування Києво-Печерського монастиря, 

відбудови Успенського собору Києво-Печерської Лаври та з 
благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України 
священноархімандрита Києво-Печерської Лаври Філарета Видавничим 
відділом УПЦ КП була видана книга (українською та англійською 
мовами):  

Степовик Д. Історія Києво-Печерської Лаври. – К.: Видавничий 
відділ УПЦ КП, 2001. – 555[2].  
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ПЕРЕКЛАДИ 
• 

СЛОВО ПРО ЛИХОСЛІВ'Я І ПРИСТРАСТІ 
(Ефрем Сирин, св. Творения / у 8 т.: Т. 8. / переклад українською мовою 

прот. Петро Мартинюк, викладач РДС. – М., 1993. – С. 187-192) 
 
Різноманітні спокуси розсіяні у всьому людстві, щоб людина 

безперервно боролася розумом. Один насолоджується безладним життям, 
але сторониться розпусти. А інший відданий чванливості, але уникає 
крадіжки. Один поневолений срібнолюбством, але нехтує вказівками, і 
догоджає череву. Інший любить вино, але ненавидить гординю. Один 
утримується від перелюбства, але у нього в душі прихована насмішка. 
Інший лихослівний, але виконує вказівки. Один вищий за одне 
гріхопадіння, але цілком потонув в іншому. Інший бездоганний в одному, 
але абсолютно погрузнув в іншому. Один позбавився від однієї сіті, але 
захоронений в іншій нечистоті, тому що множество гріхів неосяжне, але 
досягається за короткий час; сила кожного великого гріха пізнається з 
малої причетності. 

Коли ворог хоче зв'язати людину бажаннями, то зв'язує її тими, 
якими людина насолоджується, щоб, насолоджуючись кайданами, вона не 
захотіла коли-небудь розв'язати себе, тому що той, що зв'язує нас, хитрий, 
добре знає, чим і як нас зв'язати. Якщо кого зв'яже невільними кайданами, 
розум відразу ж розірве кайдани і швидко побіжить геть. Тому зв'язує 
кожного тим, чим він насолоджується і прохолоджується, бо у владі 
нашого розуму зняти з себе ці кайдани. А зараз ми, зв'язані, радіємо 
цьому; і, впіймані, цим пишаємося; тому що зв'язаний заздрістю, як скоро 
не зв'язаний перелюбством, вважає себе нічим не зв'язаним; і зв'язаний 
доносами, як скоро не зв'язаний крадіжкою, думає про себе, що ніколи не 
був зв'язаним. Кожен не знає своїх уз і не відає розставлених йому сітей. 
Такі люди страждають невіданням тих, що впиваються. Зв'язаний, як 
п’яний, не знає, що він зв'язаний. Від вина забуває про узи, і в п’янстві не 
бачить біля себе сітей. 

Чоловіколюбному ж Владиці угодно, щоб ніби з наміром, по-
різному на всіх покладалося ярмо, тому що Він кожному уділив тягар, 
співставивши з його власними силами. Тому і тоді, коли у Євреїв 
готувалася скинія, Він звелів і багатим, і бідним брати участь в 
спасительній справі, щоб кожен приносив плід по силі. Якщо хто 
приносив золото, а інший приносив перлини й інші коштовні камені, то 
бідний приносив волосся, а інший – виправлену шкіру. Багата давала 
шовк, а вдова – пофарбовану шерсть. Так багаті і бідні всім потрібним 
забезпечили скинію і, прикрашена всіма, вона всіх прикрасила. Бо 
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Господь від багатих і бідних приймав обітниці кожного, бажаючи 
показати, що як на влаштування скинії прийняв принесене кожним по 
його силі, так незважаючи на особу, прийме обітниці кожного, згідно з 
його власними ділами. Отже, Владиці угодно різними засобами 
скеровувати нас до спасіння, тому що ворог також різними приводами 
ухитряється віддати нас смерті. І як розбійник за єдине слово сповідання 
став мешканцем Раю, так інший, гинучи за єдине лихе слово, стає 
відданий геєні. 

Маріам вкрилася проказою, як снігом (Чис. 12, 10), будучи 
засудженою за одне лихе слово. І якщо пророчиця Маріам понесла 
покарання за лихослів'я, то який вид покарання спіткає тих, що вживають 
без розбору лихі слова, коли і правда Маріам, яка сказала, що було 
насправді, не схвалена тільки тому, що вона висловилась лихослівно. 
Якщо хто і справедливо буде вживати лихослів'я, то його правда 
наповнена неправдою. Або викрий справедливо, або не лихослов таємно; 
або відкрито зроби зауваження, або не замишляй зло таємно. Бо правда 
зневажається, коли до неї домішується низька підступність, подібно як 
шанується святиня, якщо з нею з'єднається нечистота; знищується 
непорочність, якщо її торкнеться похітливість; знищується і віра, якщо 
буде слухатись передрікань; знищується благодійність, якщо відчує 
гординю; знищується однодумність, якщо в ній з'явиться глузливість; 
знищується і піст, якщо в нім буде місце осудженню інших; знищується і 
любов, якщо запалена ревнощами. Вникай в природні речі і у них 
навчайся того, що пропонується в Писанні. Краса істини стає потворною, 
коли собою прикриває порочність. Їжа стає убивчою, якщо в ній 
приховано пекло. Нечистим у нас стає чисте м'ясо, коли швидко 
оскверняється жертвами. Тому нам необхідно з видимого розуміти і 
невидиме. У зображенні Маріам Писання нам дає урок істини. Її тіло 
видимим чином стало прокаженим, тому що вона невидимо согрішила 
всією душею. З видимої шкоди дізналася шкоду, якої зазнала непомітно. 
Навчена огидною проказою, наскільки погане і ненависне лихослів'я, і 
видиме тіло стало дзеркалом ув’язненої в нім невидимої душі. Розтлінням 
тіла введена в пізнання, як розтлівається серце, яке любить лихослів'я, і по 
зовнішній людині зрозуміла внутрішню людину. Як вона відокремилася 
від свого брата, так відділялося від неї її власне тіло, щоб їй навчитися 
любові з власного свого прикладу. Повчимося і ми через неї однодумності 
і пізнаємо, що як їй було неприємно дивитися на своє тіло, що змінилося, 
так і Бог обурюється на розбрат людини з її власним братом. І тому 
людське тіло змінюється різними стражданнями. Його члени стають 
ворожими між собою, тому що сама людина буває в протиборстві з 
друзями; а це противлення вчить її набувати однодумності і миру з 
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ближніми. В стані відбувся сильний розголос. Маріам раптом з'явилася 
покрита проказою, як швидко загострила язик на покірливого, що за неї ж 
молився; Праведний месник зажадав у пророчиці звіту за лихослів'я, тому 
що праведний не потішається лихослів'ям, в якому люблять проводити час 
безрозсудні люди. 

Мойсей, зробивши багато знамень і чудеса, тільки за те, що мова 
його трішки прихилилась до спокуси, не увійшов до землі обітованої. 
Велике і страшне море було безсилим покласти йому перешкоду в дорозі, 
але коротке неправедне слово стало для нього стіною, яка не дозволяла 
перейти. Якщо Мойсея, який став (подібно) Богом, слово позбавило землі 
обітованої, тим більше нас позбавить Царства наш гострий і напружений 
язик. 

Святий вогонь спалив праведних ієреїв, що знаходилися в святині, 
тому що, будучи святими в ділах, осквернилися словами. Якщо такі мужі 
потерпіли подібні покарання, чому нехтує цим наш язик? Тому 
перестанемо лихословити своїх братів. Земля, не торкнувшись скверних і 
нечистих, поглинула лихослівних. Море поглинуло Єгиптян, а земля – 
непоступливих. Воєначальник під час голоду сказав слово, і за слово 
отримав гідну страту: і розтоптав його народ у воротах (4 Цар. 7, 2,17). 
Цей настільки миттєвий суд нехай послужить тобі підтвердженням 
майбутнього Суду, по слову Спасителя, яке Він прорік, що за всяке пусте 
слово людина понесе покарання в день Суду (Мф. 12, 36). 

Отже, під різними приводами наш бідний рід перебуває у владі 
ворога. Інший перебуває як боржник, інший захоплюється як поручитель. 
Бо сама природа нас навчає, що один гине за другого, і сам, не будучи ні в 
чому винен, грузне не менше за боржника. І це служить вказівкою 
обов’язку праведних і неправедних. Праведний за своїми власними ділами 
безневинний, але виявляється винуватцем в справах чужих. Наприклад, 
при праведній людині читають істинну розповідь, і якщо хто-небудь, 
засміявшись, почне спростовувати її, а праведний промовчить, то його 
мовчання робить його винуватцем відповідальності за лихослів'я, тому 
що, вислухавши лихе сказане і залишивши його без зауваження, тим 
самим він засвідчив, що сказане добре. Тебе не запевнить в цьому влада 
сильних вельмож. Якщо трапиться кому і по справедливості відгукнутись 
погано про царя, що зробив погрішність, то предстоящі не потерплять і 
чути того, що говориться проти царя. А якби у кого вистачило терпіння 
зупинитися і вислухати, то однакове покарання належить обом: один 
віддається смерті за провину промови, а інший – за провину слуху. 
Розповідає про кого-небудь злодій, і ти приклоняєш до нього своє вухо; 
тоді нутро твого слуху приймає в себе смерть, яку він виносить своїми 
вустами. Прийнявши гірку закваску брехні, ти в самому собі дав їй 
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вкиснути. Як знайшла собі вхід в Єву смерть, коли змій розмовляв з нею? 
Чи не через слух, яким звичайно входить ця вбивця? Бо лукавий може і 
того, що мовчить, віддати смерті через іншого, того, що говорить, і кому 
неможливо померти від вуст, того вбиває через слух, і невинного ділами 
убиває помислами. 

Коли біси говорили істину, Спаситель не дозволяв їм говорити. Бо 
Істинному благоугодно було, щоб не через них увірували в Нього, але 
щоб істинна проповідь була проповідана істинними проповідниками. Для 
чого апостоли не хотіли слухати, коли їх хвалив біс? Для того, щоб гірка 
промова не западала в чистий слух. Хто возлюбить лихослів'я, якщо 
диявольських похвал, як найбільшої шкоди, уникали святі? Той, що 
приймає на себе всілякі образи має звичай тих, що терпляче його 
слухають навіть істиною вводити в зваблювання. Саме тому Спаситель не 
приймав промови від бісів, в якій була і правда. Однією вологою 
напоюються і добрі, і лихі трави. Дощ, який сам по собі може бути і 
корисним, сприяє шкідливості трав. Змія, поїдаючи солодке, негайно 
перетворює це в гіркоту (отруту). А якщо переллє отруту в кого-небудь, 
то горе тому, що прийняв її в себе. Так і брехня із істини витягує 
найсмертоноснішу отруту, через те і в її солодких словах ховається 
нестерпна гіркота. Отже, прикладом в цьому нехай буде змій, що 
усолодив свою мову для простодушних. 

Нехай засвідчить тебе в цьому те, що повіствується про Іскаріота, як 
він, під цілуванням вуст і під привітанням миру, приховав своє лукавство, 
приготувавши зраду Серцезнавцю Владиці. Безумний, якщо таким 
виявився брехун перед Творцем, то яким буде він перед тобою? Хто 
мерзотніший за брехуна? Невже той, хто охоче вислуховує, що говорив 
брехун. Спаситель Самого Себе віддав на смерть, але не віддав Свого 
слуху голосу брехуна; відкривши Свої вуста, Він прийняв оцет з жовчю, 
але Його слух не прийняв промови від скверного. Віддав Свої вуста на 
цілування зрадникові, але не дав відповіді обманщикові. І ти дозволь 
брехунові цілувати твої вуста, але не віддавай йому свого слуху. І якщо 
даєш йому свої вуста, то йому цілування послужить в осудження. А якщо 
даси йому слух, то вкушання його промови тебе уб'є. Краще зробиш, якщо 
уникнеш нюху і куштування отрути. Від диму ти біжиш з поспіхом, а 
брехуна слухаєш з приємністю. Ухиляєшся від смороду, а сидиш разом з 
лихослівним. 

Ти зобов'язаний кожен член оберігати пристойним чином від 
шкідливого. Якщо тіло твоє чисте від блуду, бережи свої вуста від 
осудження інших. Вуста не можуть любодійствувати, але можуть брехати 
і обмовляти. Якщо один твій член невинний, а інший винен, з осудженням 
одного члена ти увесь підлягаєш засудженню. Візьми в приклад воїна, у 
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якого тіло захищене залізним панциром. І з ним трапляється, що він буває 
поранений, якщо озброєння неміцне. А якщо через малі дірки на панцирі 
вістря стріли приносить смерть сміливцеві, то тим швидше буде 
принесена смерть у відкриті двері вуха. Бо двері вуха такі великі, що ними 
увійшла у світ смерть, яка, поглинаючи всі покоління, залишається 
ненаситною. Тому замкни вуха затворами і замками, щоб не увійшло 
лихослів'я. 

Не нехтуй засудженням, як чимось малим, від чого не може тебе 
спіткати смерть. З прикладу тих, які бувають здобиччю ловців, навчися не 
нехтувати і найменшим. Бо трапляється, що птах попадається в сіті через 
невеликий кіготь; і ось через кінчик нічого не вартого кігтя він 
смиряється, і ним долається могутність його крил; і хоча птах абсолютно 
поза сіткою, проте ж увесь спійманий. І божественний апостол промовив 
один і той же вирок на вбивць, лихослівних і хижаків, так само як і на 
перелюбників (1 Кор. 6, 9-10). Бо ніхто з таких, як говорить він, не може 
успадковувати Царства Небесного, і їм всім призначив однакову участь 
під час праведного Суду – позбавлення небесної спадщини. А щоб знати, 
що такі достойні однакового з іншими покарання, дивися, за яку провину 
Ханаан підпав вічній клятві? Чи не за те, що посміявся над праведником? 
Бо не за лихе яке-небудь діло засуджений, але за один сміх він піддався 
страшному покаранню, і за зухвалість мови поніс гірку муку. Його 
помисли були чисті, але його вуста його убили. Якщо за малий сміх він 
прийняв таке горе, то хто не побіжить зі страхом від жартів, якими 
придбано прокляття? Бо праведник позбавив Ханаана благословень, 
віддав його прокляттю і в нім наживо показав суд, який спіткає тих, що 
люблять сміятися. Якщо диявол вселяє тобі повеселитися і сміятися під 
виглядом любові, то і Ханаан, веселячись, посміявся і став під клятвою. 
Послухай премудрого Соломона, який взиває і об’являє тобі про шкоду, 
приховану в сміху. Хто знущається з убогого, – говорить він, – той хулить 
Творця його (Притч. 17, 5), тому що сміх над людиною звертається проти 
Творця. Ти байдуже дивишся на те, що здається тобі забавним, а не знаєш, 
які лестощі приховаються в цьому. Праведний Ной, пізнавши лукавство і 
не відкривши цього тому, що не пізнав його, рішуче позбавив його 
благословень, щоб ти як розсудливий, дізнавшись, яка мерзотна дія сміху, 
перестав сміятися над братом. 

Семей промовив прокляття, а апостол промовив страшне слово на 
тих, що клянуться. Подивимося ж уважно, яку користь отримали собі ті, 
що говорили прокляття. Яким гріхопадінням впав Семей? Не став він 
прелюбодійником, не спійманий в крадіжці, але промовив прокляття, в 
яких був видимий наклеп. Наклепом відкривається і те, що було; ним 
розголошується і те, чого не було. Коли дратівливість осягають хвороби 
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народження, тоді народжується всяке лукаве слово. У цьому-то 
роздратуванні Семей лихословив незлобивого царя; і на того, хто багато 
разів рятував Саула від смерті, зводив звинувачення в Сауловій смерті. 
Оскільки ж всупереч правді промовив на нього суд, то його справедливо 
засудив правдивий суддя: поклав йому межу, якої він не повинен був 
переступити. І він обіцяв зберігати її, але переступив, і обіцянка 
обернулася в брехню. Таким чином, цією брехнею доведений його наклеп 
на праведного, щоб за ділами своїми він отримав справедливе покарання, 
щоб, як сам, загостривши свій язик подібно мечу, убив ним безневинного, 
так проти того, що загострив неправедно язик, вийшов витончений меч, і 
як в цьому віці його спіткала погибель, так і в майбутньому буде 
збережена йому мука. Тому хто буде радіти наклепам, щоб понести за них 
подвійне покарання? 

Нестриманих і лихослівних апостол віддав одному засудженню з 
вбивцями і любодійниками. Знай, що нестриманість відкинула Ісава з 
первородних. І ти нестриманістю можеш втратити право первородства. 
Велика людина принижується ради того, що не коштувало ніякої пошани, 
терпить безчестя за малість. Якщо і ти втратиш істину, то будеш юним, 
подібно до Ісава. Вислухай чуда, що сталося, як слова пересилили над 
ділами, і віра подолала права єства і народження. Промовлене слово 
вкрало первородство, що не можна вкрасти, і те, що належало Ісаву по 
єству, того Яків, постаравшись, досяг вірою. Віра і клятва спільно 
доказали силу народження і право первородства, ті, що були дані по плоті, 
отримали духовно. Від чого викрила клятва, то прийняла на себе віра. Яке 
чудо послідувало між викриттям і тим, що придбав через купівлю! 
Викритий це переніс, не відчувши, і той, що зодягнувся, залишився 
невинним. Як з Ісава стягнуті права первородства, що не стягуються! Як 
Яків прийняв на себе те, у що не дозволено йому зодягатися! Як ці юнаки 
вступили в надприродну купівлю! Торгівля юнаків вислизає від нашого 
розуміння і не може бути пояснена належним чином. Хто наважиться 
відповідати на запитання про невимовне народження Єдинородного? 

Скажи мені ще, як Яків стягнув права первородства з Манасії і 
возложив їх на Єфрема, щоб первородство стало для нього пам'ятником 
слави. Так первородство сповнене чудесних вказівок і незліченних, все 
перевершуючих тайн. У нім зобразилося хрещення, в нім відобразилася 
віра, ним назнаменовано не пізнавшу мужа (осінено знаменням Хреста 
дівство). Яків сам купив його за ціну, а Єфрему уділив дарма. Ні Манасія 
не заслуговує в цій справі на осуд, ні Єфрем не викликає здивування, але 
дивна бездоганна влада Того, що дає. Тому хто насмілиться скаржитися 
на первородство язичників? Якби захотіли Іудеї скаржитися, то нехай 
спершу скаржаться на те, що віднято первородство у Манасії. Але не 
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згрішив той, що відняв у нього, щоб показати свою владу. У них же 
Господь відняв первородство, щоб виявити Свою правду, тому що вони 
согрішили. Ніхто не може звинувачувати Якова у віднятті прав 
первородства у Манасії, що не согрішив. Хто ж насмілиться винити Бога, 
що відняв первородство у вбивць Господніх? 

Якщо клятва виявилася такою міцною, що могла пересилити 
первородство Ісава, тому що, присягнувши одного разу і не порушивши 
клятви, переніс таке велике покарання, то якій тьмі буде відданий той, що 
клянеться і порушує клятву? Якщо Ісав, терплячи образу, не схотів 
збрехати, тому що обіцяв з клятвою, то як ти обертаєш ні в що свої умови, 
що вміщені для твого спасіння? Якщо Ірод дотримався обіцянки, що стала 
причиною його погибелі, то і ти не відступай від умов, на які погодився 
заради вічного життя. 

І як промовлене слово мало силу прав первородства, даних 
народженням, так промовлене лихослів'я може заподіяти те ж, що і 
вбивство. Одного язика достатньо, щоб завдати шкоди не менше, ніж і 
мечем; нечистий помисл може мати силу перелюбства; прихована 
насмішка, подібно до сіті, буває підступною, і недобра порада, для тих, 
що її приймають, може бути гірше отрути. Якщо Ісав втратив своє 
первородство і стягнув його з себе словом, то наскільки легше слабкій 
людині втратити цнотливість? Хто зодягається в брехню, порушує 
істинність обіцянки і на словах відрікається віри, той стає темрявою, 
стягуючи з себе віру, подібно як вірний, що на словах приймає віру, 
зодягається в неї. Слово, що є посередником при ділі, може замінити 
собою саму справу. Порада може виявитися такою ж лихою, як і лукавий 
вчинок; недобрий погляд може призвести до лукавої дії; безрозсудна 
заздрість може уразити не менше, ніж стріла; наклеп може викопати 
безодні погибелі. Будемо уникати недоброго роздумування, тому що 
роздумування судиться нарівні з вчинком. Приступимо до доброго 
міркування, яке від Того, Хто випробовує сердечні поради, отримує 
нагороду нарівні із ділами. Намір вже є діло, тому що в нім, як тому, від 
якого все походить, поставлена основа нашої свободи. 

Кожній речі є щось протилежне. Темряві протиставляється світло, 
гіркому – солодке, сну – неспання. Той, що це все створив, не попустив 
бути жодній з речей, не пов'язавши з нею протиборчу їй. Бо якщо смертна 
людина має вміння приготовляти засоби проти того, що їй противно, 
заспокоєння в скорботі, мазі для лікування, порівнюючи з морем, а також 
і з сушею, і для кожного відповідно з часом і із стражданнями розумно 
визначає потрібне лікування, то тим більше Творець поєднував речі, 
співставивши їх між собою, по порядку розташував творіння і, 
співставивши, дав засоби і, зібравши, поєднував, щоб людина мала те і 
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інше для протидії одного іншому. Тому у тебе, людино, є зброя проти 
всякого супротивника. Якщо ж, коли все це дано тобі в допомогу, ти, 
переставши піклуватися, виявишся переможеним, то на Суді не будеш 
мати ніякого виправдання, тому що у тебе є різна зброя проти підступів 
супротивника. 

Якщо ворог пустить в нас своїми розпаленими стрілами, то і ми у 
себе маємо непоборний щит – молитву. Якщо воздвигне на нас боротьбу 
ласолюбства, спорудимо проти нього любов – споборницю (непереможну 
захисницю) душі. Якщо наміриться полонити неправдою, удамося до 
правди, – і спасемося. Якщо наміриться уразити тебе людино-
ненависництвом, – зустрічай його могутністю людинолюбства. Якщо боре 
тебе гординею, – бийся з ним смиренномудрістю. Якщо наводить проти 
тебе плотську похіть, – швидше вдягайся в броню цнотливості. Якщо 
кидає в нас з пращі нездержливості, – покладемо на себе шолом 
непорочності. Якщо пропонується багатство, то знаємо, яка блаженна 
убогість. Якщо нападає на нас ненаситністю, зробимо собі крила – піст. 
Якщо заздрість служить причиною нашої погибелі, то у нас є любов, яка, 
коли захоче, може виправити і відтворити. Оскільки є стріли у наших 
ворогів, то є стріли і у нашої немочі. Якщо ворог побіжить за нами, як 
фараон, то маємо море, яке може його потопити. Якщо приховає сіті на 
землі, то маємо Визволяючого нас на небі. Якщо збирається на нас як 
Голіаф, то є Давид, який може його смирити. Якщо возвеличується як 
Сисара, то буде уражений Церквою. Якщо поведе боротьбу подібно 
Сеннахіріму, то буде знищений веретищем і попелом. Якщо почне 
наслідувати Вавілонянам, то є святі, подібні до Даниїла. Якщо вознесеться 
як Неєман, то є посники, які можуть його умертвити. Якщо розпалить 
вогонь похотей, то є цнотливі наслідувачі Йосифа. Яка ж його дія не буде 
нами розбита? Яку пробудить пристрасть, проти якої не було б готового 
лікування? Який приготує обман, для викриття якої не було б горнила? 
Яка є шкода у його владі, якій би не було у нас протиборчого засобу? Які 
сіті приховає, про які б не було у нас свідчення? Яку бійницю влаштує, 
яку б не зруйнували і ті, що не вчилися? Яка у нього є твердиня, якою б не 
оволоділи і жінки? Яку підготує піч, яку б не загасили вірні отроки? Який 
рів викопає, яким би не нехтували Даниїли? Яку отруту підготує, щоб її 
не обернули ні в що Ананії? Ворог посіяв гординю, а Мойсеєва 
смиренномудрість її зневажила. Неєман спокушав золотом, але Єлисей 
знехтував і відкинув його. Симеон приніс гроші, але Петро промовив на 
нього справедливий вирок про Христа Ісуса, Господа нашого. Йому слава 
і держава на віки віків! Амінь. 
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ПОХВАЛЬНЕ СЛОВО СЛАВНИМ МУЧЕНИКАМ,  
ЯКІ У ВСЬОМУ СВІТІ ПОСТРАЖДАЛИ 

(Ефрем Сирин, св. Творения / у 8 т.: Т. 8. / переклад українською мовою 
прот. Петро Мартинюк, викладач РДС. – М., 1993. – С. 192-203) 
 
Завжди радісна і приємна Ангелам і людям пам'ять святих, тому що 

і ми, в їх наслідуванні, трудимося в подібній до них їхній ревності любити 
Бога. Вона стрімкіше за вогонь охоплює серця, переконує нехтувати 
суєтним світом і всіма його насолодами, відділяє наш ширяючий розум 
від шкідливої життєвої спільноти, від любові батьків, від прихильності 
братів, від турботи про дружину і дітей і про всяке майно, окриляє думку, 
щоб вона підносилась від всього земного до небесного, відсилає нас 
радіти з Ангелами, щоб тут предстояти Божественному Престолу 
Всевишнього, перебуваючи в тілі – наслідувати безплотних і, ходячи по 
землі, роздумувати про небесне. Так пише і Павло, учитель язичників, 
переконуючи: про горнє помишляйте... де Христос сидить праворуч Бога 
(Кол. 3, 2,1). Чому ті, які від щирого серця приступають до Христа, 
скидають з себе всіляке піклування, не повинні вже ні слідувати власній 
своїй волі, ні бігати за плотськими задоволеннями, ні бути впійманим 
тілесними пристрастями? Хто увірував у Бога, той не повинен 
сумніватися, що зазнає втрати під час свого служіння. Маловірний же, не 
маючи твердого уповання на Бога, засуджується як невірний. 

Так мученики цілковито, від всього серця, віддавали себе Богові, 
тому нехтували вже самою смертю і всіма ворожими погрозами 
мучителів, будучи готовими на наругу, на болісні катування, на різні 
терзання всього тіла. Свої хребти віддавали на розсічення, на всілякі 
вирізування жил і мізків. Нечестиві прислужники мучителів, кровожерні і 
украй люті, узявши святих, кроїли їхню плоть бичами, а ребра стругали 
кігтями. Потім з безжальним серцем, як люті звірі, нещадно свинцевим 
молотом крушили у них міжпліччя (спину); пробиваючи гострими 
цвяхами груди, ділили на частини і до пахв приклавши розжарені кулі, 
палили з великою лютістю; стегна разом з жилами розтинали мечами; 
ножами вскривали кровоносні жили; і жодного члена не залишали 
непідданим мукам, і в шаленстві знищували навіть і кістки. За це 
мученики отримали від Бога силу мужньо переносити всі страждання, 
бути нечутливими до всілякої страти, терплячи це ніби в чужому тілі. 
Навіть з бадьорістю насміхалися (знущалися) над мучителям і приводили 
їх у велике роздратування, кажучи: «Якщо у вас є болісні катування, 
випробуйте їх над нами. А ці, що досі випробовувались, нічого не 
означають». Від цього загорівшись і палаючи гнівом, як люті звірі вони 
рикали на мучеників, своїм криком спонукаючи виконавців страти 
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сильніше мучили святі тіла святих подвижників. Вони ж знову 
заперечували володарям: «Де ж муки, якими ви погрожували? Ваш вогонь 
холодний, катування слабкі, ті, що б'ють нас, безсилі, мечі – гниле дерево. 
Ніщо у вас не подібне нашій ревності; ми готові ще на більші 
страждання». 

Тому вони і після смерті діють як живі: зціляють хворих, виганяють 
бісів і силою Господа відбивають всілякий лукавий вплив їх мучительного 
владицтва. Бо святим мощам завжди властива чудодійна (що творить 
чудеса) благодать Святого Духа. Оскільки мученики мужньо, з великим 
терпінням сповідували Христа перед людьми, то Він і визнав їх перед 
Отцем і Своїми Ангелами, і дав їм обітницю благ, що їх не бачило око, і 
вухо не чуло, і на серце смертної людини не приходило (1 Корф. 2, 9), в 
що бажають проникнути Ангели (1 Пет. 1, 12). Що зобразимо словом 
більше цього? Він зробив їх Своїми співспадкоємцями. А яке насліддя 
Христове, кожний, думаю, знає. Це – Небеса небес і все, що на них; це – 
світло неприступне і Престол слави; це – джерело лагідних, увесь Рай, і 
райські дерева, і найсолодший плід. Ось насліддя Царя Христа, окрім них 
є і інші, тисячократно численні, яким ми не знаємо і найменування, тому 
що вони невидимі для людей. 

Преблаженні всі святі, тому що будуть насолоджуватись таким 
насліддям і вічним співперебуванням з Христом; а світло, яким Він 
освічує, світліше за все, і слава Його сущності неісповідима (яку не можна 
виразити), прославлення (велич) недосліджена, явлення домобудівничого 
втілення на землі не випробовуване. Він – досконалий образ Того, що 
Породив Його, Джерело життя, всього Зиждитель, непорушна основа 
ісповідників, вінець подвижників, Мздовоздаятель переможців, Бог 
кріпкий і Князь світу, розкрадач пекла і оживотворитель померлих. Він 
дав кріпость святим мученикам перемогти нелюдські задуми мучителів. 
Він, для цієї боротьби, зодягнув Своїх воїнів у всеозброєння, захистивши 
звідусіль щитом віри, бронею любові, твердістю рішучості, і підперезав їх 
мечем духу, яким вони відсікли главу ворогові, вщент зруйнували 
ідольські храми; як найлегший прах, скрушили ідолів, скинули капища і 
жертовники нечестивих жертв і беззаконних узливань. Христос їх 
скверних жерців, разом із служителями храмів, передав вогню, і бісів, 
вигнавши із спокушаючих статуй, вкинув у геєну. 

Славні мученики, бачачи таку дію Христової сили, почали зі ще 
більшою ревністю страждати за ім'я Його сили, і вже власноручно 
скидали ідолів, знищуючи на землі всіляку мерзоту. Де тільки знаходили 
поставлену статую, розбивали камінням, кидаючи в болото, для крайнього 
сорому і осміяння тих, які шанували і поклонялися ідолам. Вони говорили 
беззаконним правителям і мучителям: «Ось бездушні, глухі, безсилі, сліпі 
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і нерухомі ваші предмети вашого шанування (капища), яким ви служите; 
ви, що маєте дар слова, служите німим, ви, яких Бог вшанував Своїм 
образом, щоб ви пізнали Його владичество і служили Йому із страхом і 
трепетом, і щодня творили угодне Йому. Бо Він є Бог Безпочатковий і 
могутній, страшний і сильний, славний і невидимий. А ви, залишивши 
поклоніння Тому, що Створив вас, зневажаючи Його, служите творінню. 
Він створив сонце для осяяння дня, щоб насолоджуючись його світлом і 
теплотою, ви завжди прославляли його Творця, який подає насолоду цими 
благами; а ви, як сліпі, залишивши Творця, почали більше шанувати Його 
творіння. Подібним чином Премудрий Творець створив для вас місяць для 
освітлення ночі, а ви, як нерозумні, і його визнали богом і почали йому 
служити. Бог, будучи Благоутробним, зносив це довготерпеливо, завжди 
чекаючи від всіх навернення; і не хотів смерті грішників, але чекав 
їхнього навернення, кажучи: "Прийдіть до Мене всі струджені гріхами і 
обтяжені незручними для носіння тягарями беззаконних справ і плотських 
задоволень, і Я заспокою вас (Мф. 11, 28) у вічному блаженстві, 
дарувавши вам відпущення ваших гріхів; і будете синами Мого Царства, і 
упокоїтеся зі всіма Моїми обраними". 

Такі поради пропонували мученики беззаконним для їхнього 
навернення, якби вони бажали спастися. Але суємудрені (ті, що 
помилково роздумують) знущалися з них, нечестиво зневажаючи їхні 
поради, тому що в лукаву душу, і таку, що біснується, не ввійде 
премудрість і розум (Прем. 1, 4). Святі ж, навіть і ті, що зазнавали 
бичувань, говорили і робили все для їхнього навернення, виконуючи 
слово свого Владики: любіть ворогів ваших і... тих, хто проклинає вас 
(Мф. 5, 44), і ставши незлопам'ятними і до всіх милосердними, 
уподібнюйтеся в тому Отцеві своєму Небесному. Тому блаженні ці 
Христові подвижники, причасники світла і вічного життя, стовпи віри, 
союзи любові, живі і всеохоплюючі основи, сини правдивої Церкви 
Христової, твердині забралов (зубцеподібних огорож мурів) Небесного 
Сіона. Вони нині звеселяють Невісту Спасителя, вони собою 
прикрашають її благоліпність; вони, як цариці, служать немовби 
духовним убранством прекрасної Церкви, яка зодягається в одежу, 
позолочену різноманітними чеснотами свого Владики, сяючи предстоячи 
праворуч Нього, всіх осяваючи сяйвом Духу і в своїй променистості 
перевершуючи світлість чуттєвого сонця, і до надлишку тисячократно 
перевищуючи всіляке людське розуміння. 

Її Невістоводитель є Божественний апостол Павло, мудрий 
архітектон, який раніше її розоряв і спустошував, маючи ревність за 
закон, але не по розуму. Іменуючись ще Савлом, він змушував все 
хвилюватися, сум'яття і велике замішання, тягнучи і віддаючи на муки 
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всіх, хто шанував Христа, ув’язнюючи їх у темниці. Дихаючи страхом 
(загрозою) і загрожуючи винятковим вбивством тим, хто хотів 
благовіствувати проповідь, він з великою ревністю розшукував їх і в 
інших містах, дізнаючись (довідуючись), чи не знайдеться і тут хто-
небудь, що сповідує ім'я Христове. Настільки йому було ненависне саме 
Ім'я, солодке і бажане для всіх людей, яке спасло людський рід від 
заблудження! І сильно роздратований на учнів Слова, Савл окриляється 
посланнями від архієреїв, щоб якщо знайде кого, що сповідує ім'я 
Христове (чоловіків і жінок), зв'язаними передавати начальникові області 
на муки і піддавати їх страті. Але покликаний з неба Чоловіколюбним 
Владикою, стриманий він на шляху, по якому спішно йшов з наміром 
повним злоби. Йому сказано: «Савле, Савле, навіщо гониш Мене (Діє. 9, 
4), не знаючи сили Моєї влади? Утримай, нарешті, несвоєчасні свої 
ревнощі, і перестань гнати, що поклоняються Мені». Савл, у якого тілесні 
очі були засліплені надлишком незрівнянного світла від Того, Хто 
говорив йому зі світлої хмари, лежав в здивуванні. Хоча очі його були 
відкриті, але він не бачив нікого з супутників. Прийнявши в себе слово, як 
риба наживку, витягнутий він з глибини. Сліпота послужила йому на 
користь. Звільнившись від життєвої знатності і від юдейських звичаїв, він 
з того часу пішов за Христом. Занурений в купіль солодких вод, слідував 
Христовому покликанню і, перейменований Павлом, дав спокій учням 
Христовим і, ставши надійним проповідником і міцним стовпом віри, 
завжди навчав, що Той є Христос (Дії. 9, 22); а через деякий час від 
надлишку любові і душу свою віддав. Бо настільки від щирого серця 
возлюбив Христа, що цілком віддав себе в небезпеки, і бажаючи довести 
щирість своєї любові, яку мав до Нього, всім писав так: Хто відлучить нас 
від любови Божої? Скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота 
тілесна, чи небезпека, чи меч? І навіть перерахувавши, говорить: ні 
Ангели, ні початки, ні сили... ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння 
не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі Господі 
нашому (Рим. 8, 35, 38-39). 

Хто може зараз сказати, що так любить Того, що Створив і Спас 
нас? Хто так від щирого серця знехтує світом і з такою легкістю 
відмовляється від всього, що в світі? Чи в змозі хто буде стати вище за 
пристрасті і уникнути кайданів марнослів’я? Хто ціковито відрікався і 
самої тіні речей і, все залишивши, поніс хрест за Христом, Який рішуче 
говорить тим, що бажають чути: коли хто приходить до Мене... і не 
зречеться усього свого майна, не може бути Моїм учеником (Лк. 14, 
26,33). А якщо хто залишить у себе навіть і невелику частину з майна, то 
тоді згрішить, тому що не зрікся цілковито від власності, але прийшов до 
Христа з недовір'ям і сумнівом. Тому такій людині необхідно зректися 
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себе самого і, взявши хрест, піти за Христом. Як прицвяхований тілом до 
хреста нічого не може підняти, так і той, що розіп’явся всьому мирському, 
нехай не притягується ніяким житейським, щоб не уподібнитися в цьому 
Ананії і його дружині, які приховали те, що належить Богу. Бо апостол 
Павло настільки у всьому відлучив себе від житейського, що говорив і 
писав: мені світ розп’ятий, і я сам цілком розп’явся світу (Гал. 6, 14); і все 
вважаю за сміття, щоб придбати Христа, Якого я і возлюбив (Флп. 3, 8). 

Його наслідуючи, славні мученики віддавали себе на всілякі муки, 
споглядаючи на наймудрішого Учителя, Вождя і Переможця в цій 
боротьбі, Який став путівником для всіх хто бажає знайти насолоду 
вічного життя. І охоче постраждавши з великим терпінням, ось, 
ублажаються вони на віки віків. Бо всі ми зобов'язані з похвалами 
оспівувати подвиги святих, тому що вони з мужнім духом потрудилися 
умилостивити Бога, давши свою кров для очищення всіх нас; як 
незлобиві, нескверні і непорочні агнці принесли вони себе у всепалення за 
нас, ставши початком за весь народ, і душі свої віддавши в благоприємну і 
благовонну жертву Богові, за прикладом трьох благочестивих отроків, цих 
охоронців закону і проповідників Божих. З ними прославимо і ми 
Спасителя світу. Йому слава і держава на віки віків! Амінь. 

 
 
 

ВИКРИТТЯ САМОГО СЕБЕ І СПОВІДЬ 
(Ефрем Сирин, св. Творения / у 8 т.: Т.1. / переклад українською мовою 

прот. Миколай Капітула, викладач РДС. – М., 1993. – С. 23-34) 
 
Будьте, за сердечністю своєю, співчутливі до мене, браття. Бо не 

даремно говорить Божественне Писання: Брат, якому допомагає брат, як 
місто сильне та високе, зміцнюється ж як основане царство (Притч. 
18:19). І ще каже: признавайтесь один одному в провинах і моліться один 
за одного, щоб вам зцілитися (Як. 5:16). Отже, обранці Божі, схиліться на 
взивання людини, яка обіцяла догоджати Богові і збрехала тому, Хто 
створив її; схиліться, щоб заради ваших молитов позбутися мені від 
гріхів, що володіють мною і, ставши здоровим, піднятись з одра згубного 
гріха, бо ще з дитинства став я сосудом непотрібним і нечесним. І тепер, 
коли чую про суд, - не звертаю на це уваги, наче стою вище падінь і 
звинувачень. Інших напоумлюю (переконую) утримуватися від 
шкідливого, а сам в подвійній мірі роблю це. 

Горе мені, якому підпав я осуду! Горе мені, в якому я соромі! Горе 
мені! Таємне моє не таке, як видиме. Тому якщо не засяють для мене 
незабаром щедроти Божі, то немає у мене ніякої надії врятуватися ділами. 
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Бо кажу про чистоту, а думаю про розпусту; веду мову про 
безпристрасність, а помисли у мене і день і ніч про безчесні пристрасті. 
Яке ж буду мати виправдання? Горе мені, яке готується мені катування! 
Насправді у мене образ тільки благочестя, а не сила його. З яким же 
обличчям прийду до Господа Бога, Котрий знає потаємне серця мого? 
Підлягаючи відповідальності за таку кількість поганих діянь, коли і на 
молитві стою, боюсь, щоб не зійшов з неба вогонь і не поглинув мене. Бо 
якщо в пустелі тих, хто приніс вогонь чужий, пожер той вогонь, що 
вийшов від Господа (Лев. 10:1-2), то чого буду очікувати собі я, на якому 
лежить такий тягар гріхів? 

Отже, що ж? Чи зневірятися мені в своєму спасінні? Анітрохи. Бо 
цього тільки й домагається противник. Як тільки він доводить кого до 
відчаю, негайно скидає його. А я не впадаю у відчай в собі, але твердо 
покладаюся на Божі щедроти і на ваші молитви. Тому не переставайте 
благати чоловіколюбця Бога, щоб серце моє звільнилося від рабства 
безчесним пристрастям. 

Жорстоким стало серце моє, змінилася свідомість моя, затьмарився 
розум мій. Як пес, повертаюся до своєї блювотини (2 Пет. 2:22). Немає у 
мене чистого покаяння, нема в мене сліз під час молитви, хоч я і зітхаю, 
охолоджую (прохолоджую) своє осоромлене лице, б’ю себе в груди, цю 
оселю пристрастей. 

Слава Тобі, Поблажливий! Слава Тобі, Довготерпеливий! Слава 
Тобі, Незлобивий! Слава Тобі, Благий! Слава Тобі, Єдиний Премудрий! 
Слава Тобі, Благодійнику душ і тіл! Слава Тобі, Який сонцем Своїм 
осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних  
(Мф. 5:45). Слава Тобі, бо Ти годуєш всі народи і весь людський рід як 
єдину людину! Слава Тобі, бо Ти харчуєш птахів небесних і звірів, і гадів, 
і тварин, що живуть у воді, як і малоцінного горобця! Всі вони на Тебе 
сподіваються, що даси їм поживу у свій час (Пс. 103:27). 

Велике владарювання Твоє, і щедроти Твої на всіх ділах Твоїх, 
Господи! (Пс. 144:9). Тому благаю Тебе, Господи, не відкинь мене з тими, 
які говорять Тобі: Господи, Господи, і не творять волю Твою (Мф. 7:21). 
Благаю Тебе молитвами всіх тих, що догодили Тобі, бо відома Тобі 
прихована в мені пристрасть, Ти знаєш рани душі моєї. Зціли мене, 
Господи, і зціленим буду (Єр. 17:14). 

Потрудіться зі мною, браття, в молитвах. Просіть щедрот у благості 
Його. Усолодіть душу, яку гріхи зробили гіркою. Як гілки істинної 
виноградної Лози, з Джерела життя напоїть спраглого ви, що сподобилися 
стати Її служителями. Просвітіть серце моє ви, що стали синами світла. На 
шлях життя наставте мене, заблудлого, ви, що завжди перебували на 
цьому шляху. Введіть мене в Царські врата; як владика вводить власного 
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раба свого, введіть ви, що стали спадкоємцями Царства, бо рветься туди 
серце моє. За вашим проханням нехай попередять мене щедроти Божі, 
поки не причислений я до тих, що чинять беззаконня. Там виявиться і що 
зроблено у темряві, і що зроблено явно. Який сором обійме мене, коли ті, 
що говорять тепер, що я досконалий (бездоганний), побачать мене 
засудженим! Залишивши духовне діяння, скорився я пристрастям. 
Вчитися не хочу, а вчити радий. Підкорятися не хочу, а люблю, щоб 
підкорялися мені. Трудитися не хочу, а люблю обтяжувати інших. За 
працею бути не люблю, а люблю наглядати за чужими трудами. Не хочу 
віддавати честі, а люблю, щоб вшановували мене. Не хочу, щоб дорікали 
(кривдили словами) мене, а люблю дорікати. Не хочу, щоб принижували 
мене, а люблю принижувати. Не хочу, щоб гордилися, а люблю 
гордитися. Не хочу, щоб викривали мене, а люблю викривати. Не хочу 
милувати, а шукаю помилування. Не хочу слухати доган, а люблю робити 
їх. Не хочу, щоб ображали мене, а люблю ображати. Не хочу, щоб робили 
шкоду мені, а намагаюся шкодити. Не хочу, щоб наговорювали на мене, а 
люблю наговорювати. Не хочу слухати, а домагаюсь, щоб слухали мене. 
Не хочу, щоб панували наді мною, а люблю панувати. Мудрий я на те, 
щоб давати поради, а не на те, щоб самому виконувати. Що робити 
належить, те говорю, а чого не належить робити, те роблю. 

Хто не буде плакати за мною? Плачте, святі і праведні, плачте за 
мною, що зачатий в беззаконні. Плачте ви, що полюбили світло і 
зненавиділи темряву, плачте за мною, що полюбив діла темряви, а не 
світла. Плачте, бездоганні, плачте за мною, що ні для чого непридатний. 
Плачте, милостиві і чутливі, плачте за мною, помилуваним і пригніченим. 
Плачте ви, які стали вище всякого осуду, плачте за мною, що потопаю в 
беззаконні. Плачте ви, що полюбили добре і зненавиділи лукаве, плачте за 
мною, що полюбив лукаве і зненавидів добре. Плачте ви, що стяжали 
доблесне життя, плачте за мною, який тільки зовні залишив світ. Плачте 
ви, що догодили Богу, плачте за мною, людиновгодником. Плачте ви, що 
стяжали досконалу любов, плачте за мною, який на словах любить, а на 
ділі ненавидить ближнього. Плачте ви, що піклуєтеся про себе самих, 
плачте за мною, який займається чужими справами. Плачте ви, що 
придбали терпіння і плодоносите для Бога, плачте за мною, нетерплячим і 
безплідним. Плачте ви, що полюбили напоумлення і учення, плачте за 
мною, невігласом і людиною марною. Плачте ви, що непосоромлено 
приходите до Бога, плачте про мене, який не гідний звести погляд і 
бачити висоту небесну. Плачте ви, що придбали лагідність Мойсеєву, 
плачте за мною, що погубив її добровільно. Плачте ви, що придбали 
Йосифову доброчесність, плачте за мною, зрадником доброчесності. 
Плачте ви, що полюбили стриманість Даниїлову, плачте за мною, що 
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позбувся її добровільно. Плачте ви, що придбали терпіння Іова, плачте за 
мною, який став чужим для терпіння. Плачте ви, що придбали 
апостольське некористолюбство, плачте за мною, який далекий від нього. 
Плачте вірні й постійні в серці своєму для Господа, плачте за мною, 
двоєдушним, боязливим і ні до чого непридатним. Плачте ви, що 
полюбили плач і зненавиділи сміх, плачте за мною, що полюбив сміх і 
зненавидів плач. Плачте ви, що зберегли Божий храм не оскверненим, 
плачте за мною, який осквернив і зробив його нечистим. Плачте ви, що 
пам'ятаєте про розлуку і про неминучий шлях, плачте за мною, 
безпам'ятним і неготовим до цієї подорожі. Плачте ви, що не залишаєте 
думки про Суд після смерті, плачте за мною, який стверджує, що пам'ятає 
про це, а робить протилежне цьому. Плачте спадкоємці Небесного 
Царства, плачте за мною, який є достойним геєни вогненної. 

Горе мені! Бо гріх не залишив в мені ні члена здорового, ні почуття, 
якого б не розтлив. Кінець при дверях, браття, і це не турбує мене. Ось 
відкрив я вам рани душі своєї. Отже, не нехтуйте мною, збентеженим, але 
благайте Лікаря за недужого, Пастиря - за овечку, Царя - за полоненого, 
Життя - за мерця, благайте, щоб в Христі Ісусі, Господі нашім, отримати 
мені спасіння від гріхів, які опанували мною, і щоб послав Він благодать 
Свою, і зміцнив впалу (хитку) душу мою. Бо готуюся я до протиборства з 
пристрастями, але перш ніж вступаю з ними в боротьбу, злохітреність змія 
розслабляє кріпость душі моєї сластолюбством і роблюсь я полоненим 
пристрастей. Ще намагаюся з полум'я вихопити того, що згорає в ньому, і 
запах вогню, через молодість мою, притягує мене до вогню. Ще прагну 
врятувати потопаючого і, через недосвідченість, разом з ним потопаю. 
Бажаючи стати лікарем пристрастей, сам залишаюся в їхній владі, і замість 
лікування наношу рани стражденному. Сам сліпий, а насмілююсь водити 
сліпців. Тому маю потребу в багатьох за себе молитвах, щоб пізнати мені 
міру свою, і щоб благодать Божа приосяяла мене і просвітила затьмарене 
серце моє, і замість невідання вселила в мене божественне знання: бо не 
буває безсилим у Бога ніяке слово (Лк. 1:37). 

Він непрохідне море для народу Свого вчинив прохідним. Він 
дощем послав манну і птахів крилатих (перепелів) з моря, як пісок 
морський (Пс. 77:13, 24, 27). Він зі скельного каменю дарував воду 
спраглим. Він один, з благості, врятував того, що потрапив до рук 
розбійників. Нехай направиться на милосердя благість Його до мене, що 
впав у гріхи і зв'язаний безумством, як кайданами. Немає у мене відваги 
перед Тим, Який випробовує серця і утроби. Ніхто не може вилікувати 
хворобу мою, тільки Він Сам, що відає глибини сердечні. 

Скільки разів покладав я в собі межі, і будував стіни між собою і 
між беззаконним гріхом і тими противниками, які виходили зі мною на 
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боротьбу! Думка моя переступала межі і підривала стіни, тому що межі не 
були захищені страхом Найдосконалішого, і стіни не були засновані на 
щирому покаянні. 

Тому і тепер стукаю в двері, щоб відкрились вони для мене, не 
перестаю просити, щоб отримати бажане; як безсоромний, домагаюся собі 
помилування, Господи. Ти даруєш мені блага, Спасителю, а я відплачую 
за них лукавством. Будь довготерпеливий до мене, розбещеного. Не за 
вибачення за марні слова благаю Твою благість, але прошу у неї 
вибачення за нечестиві справи. Ще не прийшов мій кінець, звільни мене, 
Господи, від всякої лукавої справи, щоб знайти мені благодать перед 
Тобою в годину смертну, бо у пеклі ж хто буде сповідувати Тебе?  
(Пс. 6:6). Спаси душу мою, Господи, від майбутнього страху, і за 
щедротами і за благістю Твоєю відбіли осквернену мою ризу, щоб і я, 
недостойний, одягнувшись в світлу ризу, сподобився Небесного Царства і, 
досягнувши Несподіваної радості, сказав: «Слава Тому, Хто визволив 
сокрушенну душу від вуст левових і поставив її в раю солодкості!». Бо 
Тобі, Всесвятому Богу, належить слава на віки віків! Амінь. 

На відкинення гордині 
Без смиренномудрості (смирення) марні всякий подвиг, всяка 

стриманість, всяке підпорядкування, всяке некористолюбство, всяка 
багатовченість. Бо як початок і кінець доброго - смиренномудрість, так 
початок і кінець поганого - зарозумілість. А цей нечистий дух виверткий і 
різноманітний, тому застосовує всякі зусилля взяти гору над всіма, і 
кожному, хто яким не йде шляхом, ставить для нього сіті. Мудрого ловить 
мудрістю, міцного - кріпостю, багатого - багатством, благовидного - 
красою, красномовного - красномовністю, того що має хороший голос - 
приємністю голосу, художника - мистецтвом, спритного - спритністю. І 
подібно до цього не перестає спокушати і тих, хто провадить духовне 
життя, і ставить сіть, тому, хто відрікся від світу в зреченні, стриманому - у 
стриманості, безмовнику - в безмовності, некористолюбному - в 
некористолюбності, багатовченому - у вченості, благоговійному - в 
благоговінні, обізнаному - в знанні (втім, справжнє знання пов'язане зі 
смиренномудрістю). Так зарозумілість у всіх намагається посіяти свій 
кукіль. Тому знаючи жорстокість цієї пристрасті (бо як скоро вона де 
вкорениться, ні до чого непридатними робить і людину, і всю працю її), 
Господь для перемоги над нею дав нам засіб - смиренномудрість, сказавши: 
коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть: ми раби нікчемні (Лк. 
17:10). Отже, для чого ж ми самі себе залучаємо до легковажності і 
доводимо до помутніння розуму? Апостол каже: бо хто вважає себе чимось, 
коли він є ніщо, той обманює себе. Кожний нехай випробовує своє діло і 
тоді матиме похвалу тільки в собі, а не в іншому (Гал. 6:3-4). 
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Для чого самі себе обманюємо, ніби якісь знатні в світі люди, 
звеличуючись один над одним і принижуючи тих, хто скромніший? 
Знаємо, що за вченням Господа, що високе в людей, те мерзенне перед 
Богом (Лк. 16:15). 

Або, як пихаті, звеличуємось ми перед тими, хто є більш немічним? 
Знову викриває нас апостол, кажучи: бо не той достойний, хто сам себе 
хвалить, але кого хвалить Господь (2 Кор. 10:18). 

Або, як ті, що найбільш трудяться в служінні, думаємо про себе 
високо в порівнянні з тими, що живуть в спокої? Знову знаходимо, що 
Господь більше хвалить Марію, тому що благу обрала частку (Лк. 10:42). 

Або, як мовчальники, звеличуємось над тими, які розважаються 
служінням? Знову знаходимо, як Господь вчить і говорить, що не для того 
прийшов, щоб Йому служили, а щоб послужити і віддати душу Свою на 
спасіння багатьох (Мф. 20:28). Тому в будь-якому випадку потрібно 
уникати зарозумілості. 

Але тому за себе багато думаємо, що живемо в пустельному і 
піщаному місці? Втім, ніякої користі не принесе нам місце, якщо не зі 
смиренномудрістю робимо свою справу, тому що апостол говорить: 
дивися не на видиме, але на невидиме; бо видиме дочасне, а невидиме 
вічне (2 Кор. 4:18). 

Але тим вихваляємось, що живемо в ямі і печері? Все це - ознаки 
самоумертвління і безтурботності про земне. Тому те, що обрав ти собі як 
засіб для досягнення успіху в чесноті, нехай не служить тобі приводом 
для падіння в гординю. Не уподібнюйся нерозумному Ковалю, який не 
знає своєї справи і замість шматка заліза намагається розпекти дерево. 
Отже, всіма силами повинні ми триматися смиренномудрості. 

Але ти багатий і залишаєшся в межах праведності? Втім, не досяг 
ще міри Авраама, який говорив: я порох і попіл (Бут. 18:27). 

Але на тебе покладено піклування про людей? І Мойсей приймав 
на себе піклування про народ. Після того, як Бог рукою Мойсея та 
Аарона вразив Єгипет і висушив Червоне море, і немокрими (по сухому) 
перевів синів Ізраїлевих, і ввів їх у цю страшну пустелю, і наблизилися 
вони до меж моавських, і побачили моавитяни велику кількість народу, - 
і сказали моавитяни, як написано, старійшинам мадіамським: цей народ 
поїдає усе навколо нас, як віл поїдає траву польову (Чис. 22:4), бо 
зроблено було перерахування народу, крім жінок, дітей і коліна 
Левієвого, і число їх від двадцяти років і вище, усіх придатних для війни 
в Ізраїлі, і було всіх, що ввійшли у підрахунок шістсот три тисячі п'ятсот 
п'ятдесят (Чис. 1:45-46). І над всіма ними вождем був Мойсей. І ставши 
співрозмовником Божим і побачивши славу Господню, не звеличився він 
серцем, не збайдужів до смиренномудрості. Тому й Святе Писання 
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свідчить: Мойсей же був чоловік найлагідніший з усіх людей на землі 
(Чис. 12:3). 

Але ти гарний виглядом, міцний силою, увінчаний діадемою? Втім, 
не досяг міри царя Давида, який смиренномудро говорив про себе: А я 
черв, а не людина (Пс. 21:7). 

Але ти маєш знання, і мудрість, і стриманість? Втім, не дійшов ще 
до міри трьох отроків і пророка Даниїла, з яких один говорив: У Тебе, 
Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день сей (Дан. 9:7), інші ж 
говорили: але зі скрушеним серцем і смиренним духом нехай будемо 
прийняті (Дан. 3:39). 

І якщо праведники показували в собі стільки смирення, то наскільки 
смиренними повинні бути ми, грішники! Бо підноситись і думати про себе 
багато є плотським мудруванням. І за словом апостола: бо коли живете за 
плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі 
будете (Рим. 8:13). І неможливо подолати пристрасті, не досягнувши 
успіху в цій чесноті. 

Хіба не чув, що перетерпів за благочестя блаженний Павло? Бо в 
Посланні до Коринфян пише він: Я значно більше був у трудах, безмірно 
в ранах, більше у в'язницях і багаторазово при смерті. Від юдеїв п'ять 
разів дано було мені по сорок ударів без одного; три рази мене били 
палицями, один раз побивали камінням; три рази розбивався зі мною 
корабель, ніч і день пробув я у безодні морській; багато разів був я у подо-
рожах, у небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках 
від єдиноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у 
небезпеках в пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках між лжебратами, 
в труді й у виснаженні, часто без сну, в голоді і спразі, часто в постах, на 
холоді і в наготі ..., і далі (2 Кор. 11: 23-27). Чи можемо і ми наважитися 
на це? І дивись, яка його чеснота: після стількох небезпек і після стількох 
заслуг смиренномудро говорив він: Браття, я не вважаю, що я вже досяг! 
(Флп. 3:13). Так говорив Павло, щоб віддалити від себе звеличування, 
знаючи, який гнів накликає воно на своїх шанувальників. 

Що таке зарозумілість? Підноситись - означає майже те саме, що 
докоряти Бога власними своїми заслугами. Так і в людському побуті, 
якщо хто дасть ближньому дар, але почне над ним підноситись, то 
милості його перетворяться на ніщо, і знищить він приязнь в ближньому. 
Тому така людина мерзенна. Тому й Господь, Який піклується про життя 
наше, бажаючи зробити нас далекими від цієї згубної пристрасті, вчить 
нас і каже: коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть: ми раби 
нікчемні (Лк. 17:10). А якщо не творимо наказане, то не маємо права 
називатися навіть і нікчемними (негідними) рабами, бо великий Господь 
наш, великі і міцні дари Його. 
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Для напоумлення ж твого, бо вчив нас не тільки смиренно говорити, 
а й смиренномудрствувати, Господь наставив нас самим ділом, коли 
підперезався рушником і умив ноги апостолам. Тому говорить: навчіться 
від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем: і знайдете спокій душам 
вашим (Мф. 11:29). Коли терпиш вимушену скорботу, як невимушену, 
тоді роби висновок з цього, що досягнув ти міри чоловіка доблесного і 
смиренного. 

Але з жахом дізнався я, що допустив ти в себе оманливий помисел, 
що навіює тобі недозволене. І питаю: «Хіба що будеш захоплений в ці 
дні?». Навпаки, багато хто помутнів розумом від цієї думки. Скажи сам 
собі, хто ти такий. Якої досягнув міри? Хіба ти Ілля? Хіба чудеса створив, 
подібно до нього? Бо він молитвою замкнув небо, і не було дощу на землі 
три роки і шість місяців (Як. 5:17), і знову, за молитвою його, небо дало 
дощ, і ще молитвою тричі звів він вогонь з неба. Але ти придбав всю віру? 
Надай досвіди; покажи знамення і чудеса; воскреси мертвих молитвою; 
відкрий очі сліпим; вижени бісів; очисти прокажених; зціли кульгавих; 
ходи по морю, як по сухій землі; перетвори воду на вино; п'ятьма хлібами 
і двома рибами, за молитвою своєю, нагодуй велику кількість людей. Бо 
не брехливий той, хто сказав: хто вірує в Мене, діла, які творю Я, і він 
створить, і більше цих створить (Ін. 14:12). 

Але, можливо, хто-небудь переб'є ці слова і скаже: «Значить, якщо 
хто не створить таких боголіпних справ, то немає у нього і надії на 
порятунок?». Надію на порятунок маємо ми в собі і не вчинивши таких 
справ, якщо тільки сповідуємо свою неміч і своє маловір'я. Немічному ж 
потрібно милосердя, а не зухвалість. А якщо маємо потребу в милосерді, 
то використаємо в ділі смиренномудрість, щоб смиренномудрістю 
привернути на себе щедроти Господні. Бо написано: Бо у смиренні 
нашому пом'янув нас Господь ... і визволив нас від ворогів наших  
(Пс. 135:23-24). І ще: смирився, і спас мене (Пс. 114:6). Але якщо, 
покладаючись на вітер, багато думаємо про себе, то робимо не що інше, 
як самі себе скидаємо в безодню. Тому не підпускай до себе недугу 
гордині, щоб ворог несподівано не викрав у тебе свідомості. Витверезись 
від пишномовного помислу самоугодництва. Не розкладай сітей у себе під 
ногами. Смиренномудрістю очисти розум свій від цієї смертоносної 
отрути. 

Нехай напоумить тебе приклад того, хто вимітає сміття з дому 
свого: він нагинається до підлоги і очищає її. Тим більше із ще більшим 
старанням треба нахилятися і смиряти себе для очищення душі, не 
допускати в неї того, що ненависне Богу. Бо в смиренній душі живе Отець 
і Син і Святий Дух. Написано: бо яке спілкування праведності з 
беззаконням? Що спільного у світла з темрявою? Яка згода між Христом і 
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Веліаром? Або яка співучасть вірного з невірним? Яка сумісність храму 
Божого з ідолами? Бо ви - храм Бога Живого, як сказав Бог: «Оселюся в 
них, і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть Моїм народом. І 
тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, - говорить Господь, - і 
не доторкайтеся до нечистого, і Я прийму вас. І буду вам Отцем, і ви 
будете Моїми синами і дочками», - говорить Господь Вседержитель  
(2 Кор. 6:14-18). Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від 
усякої скверни плоті і духу, творячи святиню в страхові Божому (2 Кор. 
7:1). Тому коли подвижницьки усуваєшся від життєвих справ і спасаєшся 
від хвилювань тяжкого життя, тоді ще більше намагайся уникати 
спілкування з нечистим духом гордині, щоб прийняв тебе Господь. Бо 
нечистий перед Богом кожний високосердний (Притч. 16:5). 

Невже не думаєш про той вогонь, через який будемо проходити? 
Коли, пройшовши через цей вогонь, станемо чистими і бездоганними, тоді 
дізнаємося про себе, які ми. Бо день покаже… діло кожного (1 Кор. 3:13), 
як написано, бо випробуване буде вогнем. Отже, з великою 
смиренномудрістю будемо молити Господа, щоб визволив нас від 
майбутнього гніву, і сподобив того захоплення, яким праведні піднесені 
будуть на хмарах назустріч Господові у повітря (1 Фес. 4:17), і щоб з 
лагідними і смиренними успадковувати нам Царство Небесне. Бо, як 
написано: Блаженні убогі духом: бо їхнє є Царство Небесне (Мф. 5:3), так 
горе гордим і пихатим, тому що для них готується піч вогненна. В гордині 
живе той, хто сказав; силою руки моєї і моєю мудрістю я зробив це, тому 
що я розумний: і переставляю межі народів, і розграбовую скарби їх, і 
скидаю з престолів, як велетень; і рука моя захопила багатство народів, як 
гнізда; і як забирають залишені у них яйця, так забрав я всю землю, і ніхто 
не поворухнув крилом, і не відкрив рота, і не пискнув... За те Господь 
Саваоф пошле на твою честь безчестя, і на твою славу вогонь палаючи 
займеться. (Іс. 10: 13-16). І ще: Ти ж говорив у серці своєму: «Зійду на 
небо, вище за зірки Божі піднесу престол мій і сяду на горі у зібранні 
богів, на краю півночі; зійду на висоти хмарні, буду подібний до 
Всевишнього». Але скинутий у пекло, у глибини пекельні (Іс. 14:13-15). 

Отже, будемо уникати гордині, яка ненависна Господу; полюбімо ж 
смиренномудрість, якою всі праведники догоджали Господу. Бо великий 
дар - смиренномудрість, велика слава, великий успіх і велика честь тим, 
що придбали її. З нею безперешкодна течія, в ній найдосконаліша 
мудрість. За зарозумілість принижений фарисей, а за смиренномудрість 
піднесений митар, з яким і нас нехай сподобить Господь нетлінної участі 
всіх праведних. Йому належить всяка слава на віки! Амінь. 
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БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
(Шмеман О., прот. Литургия и жизнь: христианское образование через 

литургический опыт / переклад українською мовою дияк. Михаїл Киф’як. – 
М.: Паломник, 2009. – С. 54-73) 

 
Святі Отці називали Божественну Євхаристію «Таїнством всіх 

Таїнств» і «Таїнством Церкви». Вона – воістину серцевина всього життя 
Церкви, засіб і вираження її сутності як Тіла Христового. Христос Сам 
встановив її на Тайній Вечері, сказавши: «Це творіть на Мій спомин». Так 
що Євхаристія є Пам’ять про Христа. Але тільки вивчаючи окремі 
частини служби Євхаристії, ми можемо зрозуміти невичерпну глибину і 
значення цієї «згадки». 

В Православній Церкві звершуються два чини літургії: 
Божественна літургія св. Іоанна Золотоустого і Божественна літургія св. 
Василія Великого. Остання звершується тільки десять разів у році: в 
святвечір Різдва Христового і Хрещення, в п’ять неділь Великого Посту, в 
четвер і суботу Страсної Седмиці і в день пам’яті Василія Великого 1 (14) 
січня. В древності існувало багато чинів літургії (св. Якова 
Єрусалимського, св. Марка Олександрійського та ін.). У всіх в основному 
той же порядок, та ж форма, котра сягає апостольських часів і до самої 
Тайної Вечері. Різниця, по суті, тільки в тексті молитов. Божественна 
літургія складається із трьох основних частин: Проскомидія 
(приготовлення), Літургія оголошених і Літургія вірних. 

Проскомидія 
Чин проскомидії в його сучасній формі не входить до складу самої 

літургії, так як звершується до служби і одними священнослужителями. В 
древній Церкві, однак цей чин звершувався перед Великим входом, що 
збереглось при архієрейському служінні. Проскомидія полягає в 
розташуванні Євхаристичного хліба в символічному порядку на дискосі, 
вливання вина в Чашу і поминання всіх чинів святих разом із живими і 
спочилими членами Церкви. Зміст чину – показати, що вся Церква явлена 
із Христом на дискосі, в центрі котрого Агнець Божий. 

Літургія оголошених 
Божественна літургія починається з так званої Літургії 

оголошених, тому що в древності на ній дозволялось бути присутніми 
оголошеним, тобто тим, котрі готувались до Св. Хрещення. Її можна 
також називати літургією Євангелія чи літургією Слова, так як вона 
головним чином складається із читання Святого Письма: послань, 
Євангелія та їхнього пояснення в проповіді. За словами святих Отців, 
причастя Слова Божого передує причастю Святих Тіла і Крові 
Христових, і те й інше – це наше з’єднання з Христом. 
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Ранні християни зазвичай називали першу частину Літургії 
зібранням. Важливо усвідомити, що це зібрання, сходження віруючих, 
котрі складають одне тіло, справді початок чи навіть необхідна умова для 
літургії, загального служіння Церкви. Саме слово «Церква» означає 
«зібрання», і Православна Церква завжди підкреслювала в своїх канонах і 
літургічних правилах цей соборний і загальний характер літургії як 
священнодії всього Тіла, що вимагає присутності й активної участі всіх 
членів. Так звані «приватні» літургії чужі духу Православ’я, тому що 
Літургія завжди λειτουργια, загальна служба Церкви. «Приватні» літургії 
були впроваджені в практику під західним і уніатським впливом і не мають 
виправдання в нашій традиції. Коли канони забороняють служіння більше 
однієї літургії одним священиком на одному престолі, вони підкреслюють 
саме призначення Євхаристії як Таїнства єднання, істинного вираження і 
влаштування Церкви. «Бо як тіло одне, але має багато членів, і всі одне тіло 
– так і Христос» (1 Кор. 12:12). Таким чином, прихід християн в церкву є 
першою і необхідною літургічною дією, початком руху, котрий приведе 
нас на Трапезу Господню, в Святе Святих. Зібрані разом, ми більше, ніж 
група слабких грішних християн, бо таке перше чудо літургії, що цій групі 
дана влада бути Церквою, в повноті представляти її на цьому місці і в цей 
час, являти її істинне життя як життя Христа. 

Благословенне Царство 
Коли Церква зібралась, священик починає службу святковим 

виголосом: «Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа». 
Царство Боже – істинна «тема» Євхаристії, тому що в ній реальність цього 
Царства, котре буде явлено і сповіщено нам в звершенні таїнства 
Євхаристії. І благословення вказує і проголошує напрямок і кінцеву мету 
руху, котрий тепер починається, тієї містичної процесії, котра вже в 
дорозі. Ми вже залишили світ із всіма його земними турботами і 
піднімаємось, йдучи за Христом в Його вічному русі з цього світу до 
Свого Отця. «Амінь», – відповідає зібрання, виражаючи своє прийняття 
цієї мети, свою участь в цій ході. 

Велика єктенія 
Починається Велика Єктенія, котра, як було сказано вище, є 

початком загальної молитви Церкви. В її проханнях ми знаходимо 
порядок молитви, істинно християнську «ієрархію цінностей»: 

«В мирі Господу помолимось…». Молитва Церви – нова молитва, 
що стала можливою завдяки тому миру, котрого Христос досяг в Своєму 
спогляданні. Він – наш мир (Єф. 2:14), і ми молимось в Ньому в чудесній 
впевненості, що наша молитва, завдяки Йому, прийнята Богом. 

«За мир з неба і спасіння душ наших…». Цей світ не може дати 
того миру; він – дар з висоти. Отримати мир – перша і найбільш значуща 
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мета разом із спасінням душ наших. Перш ніж молитися про що-небудь, 
ми повинні молитися про найголовніше для кожного християнина – про 
вічне спасіння. 

«За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за 
з’єднання всіх…». Ми просимо, щоби мир Христа був всюди, щоби 
Церкви були вірні своїй місії – проповідувати Христа і втілювати Його 
присутність в світі і щоби плодом цієї місії було єднання всіх в Істині і 
Любові. 

«За святий храм цей і тих, хто з вірою, благоговінням і страхом 
Божим ходять до нього…». Ми молимось за цю общину, котра тут, на 
цьому місці повинна явити Христа і Його благодать, бути свідком Його 
Царства, і про те, щоб її членам був даний правильний дух молитви. 

«… і за Владику нашого, Преосвященнійшого… чесне 
пресвітерство, у Христі дияконство і людей…». Ми молимось за тих, 
кого Бог поставив вести і наставляти Церкву, і за гармонію всього тіла. 

«За Богом бережену країну нашу, за владу і військо її…». 
Християни – і громадяни неба, і відповідальні члени людського 
суспільства. Вони законослухняні по відношенню до влади, але лише 
постільки ця лояльність сумісна з їхнім головним послухом Христу. Вони 
повинні свідчити в будь-якому суспільстві і молитися, щоб керував ними 
Христос – Єдиний Господь неба і землі. 

«За місто наше…». «Ви сіль землі» (Мф. 5:13), – сказав Христос 
Своїм ученикам. Християнство покладає відповідальність на людину. 
Живучи в цьому місці, ми духовно відповідальні за нього. 

«За добре поліття, за врожай плодів земних…». Молитва Церкви 
обіймає увесь світ, включаючи всю природу: «Господня земля і повнота її, 
вселена і всі, що живуть у ній» (Пс. 23:1). 

«За подорожніх, за недужих, знеможених, знеможених та 
поневолених і за спасіння їх…». Церква згадує всіх, хто в утрудненнях, 
хворих і ув’язнених. Вона повинна явити і виконати Христову любов і 
його заповідь: «Я був голодний, і ви нагодували Мене, Я був хворий і в 
темниці, і ви відвідали Мене» (Мф. 23:35–36). Христос ототожнює Себе з 
кожним, хто страждає, і «перевірка» християнської общини полягає в 
тому, ставить вона чи ні допомогу ближньому в центр свого життя. 

«Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву, небезпеки та 
недолі…». Ми молимось за наше власне спокійне життя в цьому світі і за 
Божественну допомогу у всіх наших справах. 

«Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю 
благодаттю». Останнє прохання допомагає усвідомити, що «без Мене ви 
нічого не можете творити…» (Ін. 15:5). Віра відкриває нам, як ми 
повністю залежимо від благодаті Божої, від Його допомоги і милосердя. 
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«Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу 
Богородицю і Приснодіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе, і 
однин одного, і все життя наше Христу Богові віддамо». Чудове 
завершення нашої молитви – підтвердження нашої єдності в Церкві з 
Церквою Небесною, прекрасна можливість віддати Христу себе, один 
одного і все наше життя. 

За допомогою Великої Єктенії ми вчимося молитися разом з 
Церквою, її молитву сприймати як свою, молитися з нею як одне ціле. 
Необхідно кожному християнину зрозуміти, що він приходить в Церкву 
не для індивідуальної, приватної, окремої молитви, але щоби бути 
воістину залученим до молитви Христової. 

Антифони і вхід 
Після Великої Єктенії слідують три антифони і три молитви. 

Антифон – це псалом чи пісня, котра співається поперемінно двома 
хорами чи двома частинами віруючих. Особливі антифони виконуються в 
спеціальні дні, періоди року, свята. Їхній загальний зміст – радісна хвала. 
Перше бажання Церкви, що зібралася для зустрічі з Господом, – радість, і 
радість виражена в хвалі! Після кожного антифону священик читає 
молитву. В першій молитві він сповідує недосяжну славу і могутність 
Бога, Котрий дав нам можливість знати Його і служити Йому. В другій 
молитві він свідчить, що це зібрання Його людей і Його насліддя. В третій 
молитві він просить Бога дарувати нам в цьому світі, тобто цьому житті, 
пізнання Істини, а в майбутньому віці – життя вічне. 

Після молитви і хвали – Вхід. В загальному русі служби ми тепер 
творимо рішучий крок вперед: зібрані на землі, як людська община, ми 
тепер наближаємось до Престолу Божого, в Його недосяжну присутність. 
В сучасному богослужінні містичне значення Входу потьмарене, так як 
священнослужитель уже стояв перед престолом, і Вхід – тільки кругова 
процесія із вівтаря і назад у вівтар. Тільки при архієрейському служінні 
Вхід зберігає своє початкове призначення, так як архієрей, котрий до цих 
пір стояв серед молільників, перший раз наближається до престолу. Таким 
і був початковий обряд, тому що він означає саме рух вперед і вверх. Вся 
літургія – хода Церкви слідом за Вознесінням Христа (пор. Євр. 9). 
Христос возносить нас у Своєму славному Вознесінні до Свого Отця; Він 
входить в Небесне Святилище, і ми входимо з Ним і стоїмо перед славою 
Престолу Божого. Священнослужителі одні звершують вхід, але так як 
священик очолює зібрання молільників, то духовно все зібрання входить 
з ним і в ньому стоїть перед престолом. 

Ми ввійшли в святилище, ми стоїмо перед Богом, ми готуємось 
слухати Його Слово (Євангеліє несуть в процесії), принести в жертву наше 
життя і прийняти їжу нового Буття. І підтверджуючи сходження Церкви до 
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Бога, хор співає гімн: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмерт-
ний…», котрий ангели вічно оспівують біля Престолу Небесного. Свя-
щеннослужитель, прочитавши «Трисвяте», проходить до Горнього місця і 
звідти повертається обличчям до народу, вказуючи цим, що тепер Бог 
дивиться на нас, стоїть перед нами і ми – в Його «високому і святому» місці. 

Літургія Слова 
Тепер вершина служби досягнута. Бог буде говорити з нами, нам 

знову буде дано Його вічне Слово, і ми сприймемо Його. «Літургія 
Слова», котра починається після входу, включає: 

1. Виголос: «Мир усім». 
2. Співання прокімну – стихів із псалма, що вміщують загальну 

тему читань із Святого Письма. 
3. Читання Апостола. 
4. Співання «Алилуя» і кадіння. 
5. Читання Євангелія дияконом. 
6. Проповідь священика. 
Таким чином, всі члени Церкви беруть участь в літургії Слова 

(миряни, диякони, священики). Текст Святого Письма дається всій Церкві, 
але його тлумачення – особливий «дар навчання» – належить священику. Лі-
тургічна проповідь, котру отці Церкви вважали важливою і невід’ємною 
частиною Євхаристії, головне вираження навчальної місії в Церкві. Нею не 
можна нехтувати (тому що, повторюємо, проповідь – органічна частина при-
готування до сакраментальної частини Євхаристії), не можна відхилитися від 
єдиної мети: донести народу Слово Боже, котрим Церква живе і росте. Також 
помилково говорити проповідь після Євхаристії, вона, по суті, належить до 
першої навчальної частини служби і доповнює читання Святого Письма. 

Літургія оголошених закінчується сугубою єктенією, молитвою 
«посиленого моління», молитвами за оголошених і виголосом: 
«Оголошені, вийдіть». 

Сугуба єктенія 
Сугуба Єктенія та її завершальна молитва («сугубе прохання») 

відрізняється від Великої Єктенії; її призначення – молитися за фактичні і 
безпосередні потреби общини. У Великій Єктенії молільник покликаний 
молитися із Церквою, поєднуючи свої потреби із потребами Церкви. Тут 
же Церква молиться з кожним окремо, згадуючи різноманітні потреби 
кожного і пропонуючи свою материнську турботу. Будь-яка людська 
потреба може бути тут висловлена; в кінці проповіді священик може 
об’явити про ці особисті потреби (хвороба члена приходу, чи «срібне» 
весілля, чи випускний акт в школі і т. д.) і просить взяти участь в 
молитвах за них. Ця Єктенія повинна виражати єднання, солідарність і 
взаємну турботу всіх членів приходу. 
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Молитви за оголошених 
Молитви за оголошених нагадують нам золотий час в історії 

Церкви, коли місія, тобто навернення до Христа невіруючих, вважалась 
невід’ємним завданням Церкви. «Отже, ідіть, навчіть всі народи»  
(Мф. 28:19). Ці молитви – докір нашим парафіям, непорушним, закритим і 
«егоцентричним» общинам, байдужим не тільки до загальної місії Церкви 
в світі, але навіть до загальних інтересів Церкви, до всього, що не 
відноситься до прямих інтересів приходу. Православні християни досить 
багато думають про «справи» (дім, вклади капіталу і т.д.) і недостатньо 
місії про (участь кожної общини в загальній справі Церкви). 

Вигнання оголошених – остання дія – святкова згадка про високе 
покликання, величезну перевагу бути в числі вірних, тих, хто благодаттю 
Хрещення і Миропомазання запечатані як члени Тіла Христового і як такі 
допущені до участі у великому таїнстві Тіла і Крові Христових. 

Літургія вірних 
Літургія вірних починається безпосередньо після видалення 

оголошених (в древності за цим слідувало видалення відлучених, котрі 
тимчасово не були допущені до Св. Причастя) з двох молитов вірних, в 
котрих священик просить Бога зробити общину достойною приносити 
Святу Жертву: «Дай нам бути достойними». В цей час він розкриває 
Антимінс на Престолі, означаючи приготування до Тайної Вечері. 
Антимінс («замість престолу») – знак єднання кожної общини із своїм 
єпископом. На ньому знаходиться підпис єпископа, котрий дає його 
священику і приходу як дозвіл звершувати таїнство. Церква не є мережею 
вільно «об’єднаних» приходів, вона – органічна спільність життя, віри і 
любові. А єпископ – основа і охоронець цієї єдності. За словами св. Ігнатія 
Антіохійського, нічого в Церкві не повинно звершуватись без єпископа, 
без його дозволу і благословення. «Без єпископа ніхто не роби нічого, що 
стосується Церкви. Тільки та Євхаристія повинна вважатись істинною, 
котра звершується єпископом чи тим, кому він сам доручить це. Де буде 
єпископ, там повинен бути і народ, також, як де Ісус Христос, там і 
кафолична Церква» (Посл. до Смирн., 8 гл.). Маючи священний сан, 
священик також є представником єпископа на парафії, і антимінс – знак 
того, що і священик, і прихід перебувають під юрисдикцією єпископа і 
через нього – в живій апостольській наступності і єдності Церкви. 

Приношення 
Херувимська пісня, кадіння престолу і молільників, перенесення 

євхаристичних дарів на престол (Великий Вхід) складають перший 
основний рух Євхаристії: Анафору, котра є жертовний акт Церкви, котра 
приносить Богові в жертву наше життя. Ми часто говоримо про жертву 
Христа, але як легко забуваємо, що жертва Христа вимагає і передбачає 



 
 
 
 
 

 
№ 1, 2012  _____________________________________________________  

- 197 - 

нашу власну жертву, чи точніше, наше залучення до жертви Христа, так 
як ми Його Тіло і причасники Його Життя. Жертва є природний рух 
любові, котра є дар віддачі себе, відречення від себе заради іншого. Коли 
я когось люблю, моє життя в тому, кого я люблю. Я віддаю моє життя 
йому – свобідно, радісно – і ця віддача стає самим змістом мого життя. 

Тайна Святої Трійці – тайна досконалої і абсолютної жертви, тому 
що це тайна Абсолютної Любові. Бог є Трійця, тому що Бог є Любов. Вся 
Сутність Отця предвічно подається Сину, і все Життя Сина – у володінні 
Сутністю Отця як Своєю Власною, як Досконалого Образу Отця. І, 
врешті, ця взаємна жертва любові, цей вічний Дар Отця Синові, істинний 
Дух Божий, Дух Життя, Любові, Досконалості, Краси, всієї невичерпної 
глибини Божественної Сутності. Тайна Святої Тройці необхідна для 
правильного розуміння Євхаристії, і в першу чергу її жертовної 
властивості. Бог так возлюбив світ, що віддав (пожертвував) Свого Сина 
нам, щоби привести нас знову до Себе. Син Божий так возлюбив Свого 
Отця, що віддав Йому Себе. Все Його життя було досконалим, 
абсолютним, жертовним рухом. Він звершив його як Боголюдина, не 
тільки за Своїм Божеством, але і за Своїм Людством, Котре Він сприйняв 
по Своїй Божественній любові до нас. В Собі Він відновив людське життя 
в його досконалості, як жертву любові до Бога, жертву не через страх, не 
через якусь «вигоду», але з любові. І, врешті, це досконале життя як 
любов, і тому як жертву, Він дав усім, хто приймає Його і вірить в Нього, 
відновлюючи в них початкові відносини з Богом. Тому життя Церкви, 
будучи Його життям в нас і нашим життям в Ньому, завжди жертовне, 
воно – вічний рух любові до Бога. І основний стан, і основна дія Церкви, 
котра є відновлене Христом нове людство, це Євхаристія – акт любові, 
вдячності і жертви. 

Тепер ми можемо зрозуміти на цій першій стадії євхаристичного 
руху, що Хліб і Вино в анафорі означають нас, тобто все наше життя, все 
наше існування, увесь світ, створений Богом для нас. 

Вони наша їжа, але їжа, котра дає нам життя, стає нашим тілом. 
Приносячи його в жертву Богові, ми вказуємо, що наше життя «віддане» 
Йому, що ми слідуємо за Христом, нашим Главою, по Його шляху 
абсолютної любові і жертви. Ще раз підкреслюємо – наша жертва в 
Євхаристії не відмінна від жертви Христової, це не нова жертва. Христос 
пожертвував Собою, і Його жертва – повна і досконала – не потребує 
нової жертви. Але в тому саме значення нашого євхаристичного 
приношення, що в ньому нам дана безцінна можливість «входження» в 
жертву Христову, причастя Його єдиної Жертви Себе Богові. Іншими 
словами, Його єдина і досконала Жертва зробила можними для нас – 
Церкви, Його тіла – бути відновленими і знову прийнятими в повноту 
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істинної людності: в жертву хвали і любові. Той, хто не зрозумів 
жертовного характеру Євхаристії, хто прийшов отримати, а не дати, не 
сприйняв самого духа Церкви, котра перш за все є прийняття Христової 
жертви і участі в ній. 

Таким чином, в процесії приношення саме наше життя 
приноситься до престолу, запропоноване Богові в діяльній любові і 
поклонінні. Воістину «Цар царюючих і Господь пануючих приходить у 
жертву Себе принести і дати Себе на поживу вірним» (Піснеспів Великої 
Суботи). Це його Вхід як Священика і Жертви; і в Ньому і з Ним ми також 
на дискосі як члени Його Тіла, причасники Його Людства. «Всяке нині 
відкладімо піклування», – співає хор, і справді, невже не всі наші 
піклування і турботи сприйняті в цій єдиній і граничній турботі, котра 
преображає все наше життя, в цьому шляху любові, котрий приводить нас 
до Джерела, Подателя і Сенсу Життя? 

«Нехай пом’яне Господь Бог всіх нас у Царстві Своїм…» – 
говорить священик, підходячи до Престолу з Дарами. Любов, котру 
Христос вилив «в серця наші» (Рим. 5:5), природно виражається в 
двосторонній любові між християнами. Царство Боже в досконалому 
єднанні, «щоб вони були єдині, як і ми» (Ін. 17:11). Отже, немає іншого 
шляху наближення до Бога, ніж любов. Він пам’ятає нас, якщо ми 
пам’ятаємо один одного. Немає різниці, скільки віруючих приносять цю 
Євхаристію, це завжди Церква – єдність віри і любові, котра приносить і 
приноситься, і ця органічна єдність Церкви виражається в поминанні при 
Великому Вході. 

Священик ставить Дари на престол, читає молитву принесення, 
прохаючи Бога прийняти цю жертву, і покриває дискос і чашу воздухом. 
Як значення життя і жертви Христа були закриті від сил і влади світу 
цього, так і наше істинне життя – те, котре ми прийняли від Христа, – 
залишається прихованим, явним тільки для віруючих, до пришестя 
Христа в Його славі. Так як молитва приношення, як і всі інші молитви 
священнослужителя, тепер читається «таємно» (в минулому вони 
читались голосно), за Великим Входом слідує прохальна єктенія. 
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