
 

 

 

№ 3, 2014 

 

 

Історико-богословський щорічний журнал 

Рівненської Духовної семінарії 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату 

 

 

 

Матеріали науково-богословської конференції 

на тему: 

«Православна книга Волині XVI–XVII ст. 

як виразник української духовності: 

богослужбова, полемічна, морально-повчальна література» 



2 

 

Редакційна колегія: 

прот. Віталій Лотоцький, ректор 

РДС, кандидат богословських наук 

(головний редактор); прот. Тарас 

Волянюк, проректор з навчально-

методичної роботи, магістр 

богослов’я та філософії; прот. 

Сергій Лучанін, кандидат 

богословських наук; ієромонах 

Софроній (Бордюк), кандидат 

педагогічних наук; прот. 

Володимир Тимків, кандидат 

богословських наук; прот. Василь 

Рудніцький, кандидат 

богословських наук; прот. Петро 

Мартинюк, магістр богослов’я. 

 

 

Журнал заснований  

згідно з рішенням педради 

Рівненської Духовної семінарії  

УПЦ Київського Патріархату 

(протокол №9 від 29.08.2012) 

 

 

Рекомендовано до друку 

Редакційним комітетом 

Видавничого відділу УПЦ КП 

(протокол № 11 від 30.11.2012) 

 

ББК 86.372 

А – 65 

Видано з благословення 

Високопреосвященнійшого 

† ІЛАРІОНА 

Архієпископа Рівненського і 

Острозького 

 

А – 65 

Андріївський вісник: історико-

богословський щорічний журнал 

Рівненської Духовної семінарії 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату // Ред. кол.: 

кандидат богословських наук, 

ректор РДС прот. Віталій 

Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. – 

Рівне, 2014. – № 3. – …. с. 

Статті подано в авторській 

редакції; за зміст і достовірність 

матеріалів відповідальність несуть 

автори. 

© Рівненська Духовна семінарія, 

2014 

© Автори статей, 2014 



3 

 
 

Зміст 

ПРОПОВІДІ 

ПОСЛАННЯ Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, 

присвячене українському народу 

Заява Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 

з приводу ескалації насильства в Україні 

Пасхальне послання Високопреосвященнійшого ІЛАРІОНА архієпископа 

Рівненського і Острозького 

 

МОЛИТВИ 

Молитва за Україну 

Молитва за об’єднання Української Православної Церкви 

Молитва, що читається під час літургії або молебню 

в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу 

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-БОГОСЛОВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

НА ТЕМУ: 

«Православна книга Волині XVI–XVII ст. 

як виразник української духовності: 

богослужбова, полемічна, морально-повчальна література» 

 

прот. Віталій Лотоцький, к.б.н., ректор РДС 

“КНИЖИЦЯ О ЄДИНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ІСТИННІЙ ВІРІ” ВАСИЛІЯ 

СУРАЗЬКОГО ЯК ЗРАЗОК КНИЖНОЇ ТРАДИЦІЇ, ПРАВОСЛАВНОГО 

БОГОСЛОВ’Я ТА ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ВОЛИНІ КІНЦЯ 

XVI СТОЛІТТЯ 

http://cerkva.info/uk/publications/articles/4494-molytva-za-objednannia.html


4 

 

 

прот. Сергій Лучанін, кандидат богословських наук, член Національної 

спілки журналістів України 

КОРОТКИЙ НАРИС ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVI-XVII СТ. НА 

ВОЛИНІ 

свящ. Корнелій Хрущ, кандидат богословських наук 

ЄВАНГЕЛІЄ В. НЕГАЛЕВСЬКОГО 

 

Володимир Рожко Кандидат церковно-історичних наук, історик-архівіст, 

дійсний член ІДВ у Вініпезі, Канада і його представник в Україні, почесний 

професор СЄУ імені Лесі Українки, викладач ВПБА 

ВЛАДИКА ВАРЛААМ ШИШАЦЬКИЙ (1750–1821) В 

ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ДЕРЖАРХІВІВ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ, РІВНЕНСЬКОЇ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

Володимир Борщевич, доктор історичних наук 

РОДИНА МИТРОПОЛИТА ОЛЕКСІЯ (ГРОМАДСЬКОГО), РОЛЬ 

СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЖИТТІ АРХІЄРЕЯ 

 

 

Микола Нечипорик, студент 4-го курсу РДС 

ДЕРМАНСЬКА ДРУКАРНЯ ЯК ОСЕРЕДОК ДУХОВНОСТІ 

 

Олександр Гриценя, студент 4-го курсу РДС 

ФУНДАТОРИ ТА УКЛАДАЧІ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ 

 

Василь Деркач, студент 3-го курсу РДС 

ТРАДИЦІЇ РУКОПИСНОГО ЄВАНГЕЛІЯ НА ВОЛИНІ XІV-XVI СТ. 



5 

 

 

Роман Ковальчук, студент 3-го курсу РДС 

ПОСТАТІ ВОЛИНСЬКИХ ДРУКАРІВ: ІОВ БОРЕЦЬКИЙ, 

ІСАК БОРИСКОВИЧ, ВАСИЛЬ СУРАЖСЬКИЙ, ДЕМ’ЯН 

НАЛИВАЙКО 

 

Андрій Микосянчик, студент 2-го курсу РДС 

ПЕРШІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ІВАНА ФЕДОРОВА В ОСТРОЗЬКІЙ 

АКАДЕМІЇ 

 

Михайло Драпалюк, студент 3-го курсу РДС 

ПРАВОСЛАВНЕ КНИГОДРУКУВАННЯ У СВЯТО-УСПЕНСЬКІЙ 

ПОЧАЇВСЬКІЙ ЛАВРІ 

 

Юрій Тимошенко, студент 1-го курсу РДС 

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА 

ВОЛИНІ У XVI-XVII СТОЛІТТЯХ 

 

Артем Хом’як, студент 1-го курсу 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІОВА ЗАЛІЗА 

 

Кундюк Віра Дмитрівна, бібліотекар РДС 

ОПИС ФОНДУ СТАРОДРУКІВ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОЇ 

ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

 

 



6 

 

Матеріали для недільної школи 

Попередній проект сценарію святкових заходів, присвячених 1025-літтю 

хрещення України-Руси. Склала В.Д. Кундюк 

  

«ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ КНЯЗЕМ ВОЛОДИМИРОМ» 

 

Проект сценарію святкових заходів, присвячених 200-річчю від дня народження 

Т. Г. Шевченка. Склала В.Д. Кундюк. 

«І МЕНЕ В СІМ’Ї ВЕЛИКІЙ…» 

 

Поезія 



7 

 

ПОСЛАННЯ 

Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, присвячене 

українському народу 

у зв’язку з Тріумфальним входом нашого Господа Ісуса Христа в святий 

Град Єрусалим 

 

Ваші світлості, політичні та церковні лідери православного народу України,  

любі й дорогі, вірні Православ’ю українці, Слава Ісусу Христу! 

Свята Матір та Велика Церква Константинополя відносить українську націю 

та її людей до свої відданих синів та дочок, народжених у святій воді, що 

тече між берегами річки Дніпро. Починаючи з часів нашого великого 

попередника, Великого Святого Фотія, любов нашої Материнської церкви до 

благочестивих християн на ваших землях ніколи не зменшувалася. 

Вселенський Патріархат визнає складні виклики, що стоять перед 

благословенними українськими людьми. Крім цього, він бачить глибокі 

шрами та відкриті рани, що залишились від страшного Голодомору, Світових 

Воєн ХХ століття та тиску на вашу націю, що чинився протягом десятиліть 

тоталітарної тиранії.  

  

Ось чому ми використовуємо цю можливість - святкування Тріумфального 

входження Христа в Єрусалим - для заклику усіх праведних православних 

християн України зберігати «Єдність духа в союзі миру» (Еф. 4:3). Царство 

Боже не від світу цього, як Він сам казав Пилату: «Царство Моє не від світу 

цього» (Іоан. 18:36). У свято, яким ознаменована Вербна Неділя, ми 

святкуємо перемогу любові над ненавистю, правди над неправдою, життя над 

смертю. 

Ми віримо, що добра воля Українського народу переможе, приносячи 

зцілення та остаточне примирення. Як і для довготривалих церковних спорів, 

ми усвідомлюємо, що Волею Божою та угодою між Головами 

Автокефальних Православних Церков, Священний Синод Православної 

Церкви буде скликаний тут нами в 2016 році. Ми щиро віримо та молимося, 

щоб до того часу з усіма розбіжностями було покінчено заради єдності 

українського народу. 

Ми закликаємо Вас проявити свою віру, як це сказано в Біблії: «Оце яке 

добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно! Воно як та добра олива на 

голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі 

його! Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав 

Господь благословення, повіковічне життя!» (Пс. 132). 

Любі діти України, з Апостольського та Патріаршого трону ми по-

батьківськи наставляємо Вас витримати випробування Вашого теперішнього 

часу з твердим серцем та хоробрим розумом. У цю Вербну Неділю дозвольте 

словами Святого Писання наставити Вас на «Мир Божий, котрий найвищий 

від усякого розуму, збереже ваші серця і наміри ваші у Христі Ісусі» 

(Послання Святого Павла до філіппійців. Глава 4.7). Нехай Господь 
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милостивий та вірний врятує та благословить Україну, Православ’я та всіх 

своїх людей. Амінь. 

З Вселенського Патріархату, Вербна Неділя 2014 року 

Ваш палкий прохач перед Господом 

Архієпископ Константинополя – Нового Риму 

Вселенський Патріарх Варфоломій 



9 

 

Заява 

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 

з приводу ескалації насильства в Україні 
Дорогі брати і сестри! 

Шановні співвітчизники! 

Останні трагічні події в Україні нікого не можуть залишити байдужим. 

Внаслідок збройного протистояння знову ллється кров, гинуть люди. Проти 

нашої країни триває неоголошена війна. 

Вчора трагедія сталася в Одесі, коли озброєні особи напали на ходу за 

єдність України, вбили кількох її учасників, чим спровокували реакцію 

опору. Внаслідок сутички в будинку профспілок сталася пожежа, в якій 

загинули десятки людей. 

Перед цим антиукраїнські активісти в Донецьку вчинили напад на мирний 

захід прихильників єдності України, учасники якого зазнали побиття. 

Протягом кількох тижнів м. Слов’янськ Донецької області фактично 

захоплене терористами, які беруть у полон заручників, катують та звіряче 

вбивають людей. Озброєні особи також захопили низку будівель органів 

державної влади і місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській 

областях. 

Необхідно підкреслити, що кожен громадянин має право мирно, без зброї 

висловлювати свої політичні переконання. Але будь-які посягання на 

конституційний лад, єдність, територіальну цілісність та недоторканність 

кордонів України є не політичною діяльністю, а злочином, який має 

зупинятися та каратися згідно із законом. 

На останньому я хочу особливо наголосити – якими б не були явними і 

небезпечними злочини, вони мають зупинятися і каратися згідно із законом. 

За будь-яких обставин вчинення самосуду є неприпустимим, що засвідчує і 

Божий Закон, і людський. 

Численні неспростовні докази, на які також спирається у своїх висновках і 

міжнародне співтовариство, підтверджують, що за цим спалахом насильства і 

терористичними акціями стоять спеціальні служби Російської Федерації, 

відповідальність за дії яких лежить на політичному керівництві Росії та 

особисто її Президенті. Службовці російських спеціальних підрозділів, 

завербовані ними агенти серед українських громадян, найманці з Росії 

роблять все для того, щоби роздмухувати протистояння, чинити провокації, 

примножувати жертви. 

Їхньою метою є руйнування української державності, створення приводу для 

відкритого збройного вторгнення Росії на територію України і окупації 

наших земель. 

Контрольовані російською владою ЗМІ продовжують небувалу за своїм 

розмахом кампанію брехні, що також є складовою частиною неоголошеної 

війни проти України. Учасникам цієї кампанії слід пам’ятати, що свідоме 

примноження неправди є служінням сатані. 

Чинячи зло, російська влада намагається приховати правду – так само, як це 

робилося під час окупації Криму, коли ця ж влада відмовлялася визнавати 
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російську приналежність окупаційних військ. Але від Бога не сховати правди 

– Він все бачить і кожному відплатить згідно із заслуженим. 

Тому від імені Церкви ще раз закликаю керівництво Росії та його підлеглих і 

поплічників в Україні одуматися, зупинитися, не примножувати гріхів, не 

провокувати нове кровопролиття, не накликати на себе більший гнів Божий. 

Кожен, хто віддає злочинні накази на роздмухування в Україні 

громадянського протистояння і сепаратизму, на збройне захоплення 

державних приміщень, на вчинення провокацій, на пролиття крові та 

вбивства, кожен, хто фінансує ці дії, хто їм сприяє чи бере в них участь, хто 

перешкоджає припиненню таких злочинів – чинить гріх братовбивства, гріх 

Каїна, за який рано чи пізно дасть відповідь перед Богом. Таким маємо 

сказати словами, що промовив Архістратиг Михаїл до сатани: «Нехай 

заборонить тобі Господь» (Іуди 1:9). 

Нам потрібен широкий суспільний діалог, подолання ворожнечі, об’єднання 

зусиль у побудові кращої України. Але конституційний лад, єдність, 

територіальна цілісність, недоторканність кордонів України є аксіомами, які 

ніхто не має права ставити під сумнів, незалежно від політичних переконань. 

У цих питаннях визначальною може бути воля лише всього народу України, 

а не окремих партій, груп чи мешканців певних територій. 

Хочу підкреслити – в Україні немає зараз і не повинно бути в майбутньому 

ворожнечі до Росії як країни чи росіян як нації. Знання мов, різноманітність 

політичних поглядів також мають слугувати благу і єдності українського 

народу, а не ставати приводом до розпалювання ненависті. 

Хоча це і важко, але так нам наказує Господь: «Любіть ворогів ваших, 

благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить 

вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця 

вашого Небесного» (Мф. 5:44-45). Нам, як християнам, не слід забувати, що 

ворожнечу між людьми сіє наш єдиний справжній ворог – диявол. Тому 

маємо пам’ятати: «Наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, 

проти влади, проти світоправителiв темряви віку цього, проти духів злоби 

піднебесних» (Еф. 6:12). 

Боротьба ця звершується в тому числі й молитвою. Тому знову і знову 

належить підносити молитви до Бога з проханням зупинити примноження 

зла і ворожнечі між людьми: «Нехай не осоромляться всі, що надіються на 

Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно… Спаси, Боже, народ 

Твій від усіх страждань його» (Пс. 24:3,22). 

Закликаю всіх словами Писання: «Нікому не відплачуйте злом за зло, але 

дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо можливо i залежить від вас, 

перебувайте в мирі з усіма людьми… Не бувай переможений злом, а 

перемагай зло добром» (Рим. 12:17,21). 

Нехай милостивий Господь упокоїть душі всіх загиблих, подасть здоров’я 

пораненим, заспокоїть збурені серця, добрих зміцнить на шляху правди, а 

злих відверне від шляху погибелі. 

Боже благословення нехай перебуває над усіма, хто в той чи інший спосіб 

захищає мир і єдність України. Впевнений, що зло і неправда обов’язково 
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будуть переможені, про що свідчить нам і наше християнське сповідання: 

«Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!» 

ФІЛАРЕТ, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 

АРХІЄПИСКОПА РІВНЕНСЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО 

ІЛАРІОНА 

Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву 

та всім вірним Рівненської єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату 

 

Всечесні отці, дорогі у Христі браття і сестри! 

 

В цей «урочистий і святий день», у «свято над святами і торжество із 

торжеств», я звертаюсь до Вас вічно живими словами: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

У цих словах – віра мучеників, які сміливо йшли на смерть; у них – 

стійкість і витривалість подвижників, які силою благодаті Божої перемагали 

пристрасті людської природи; в них – цілюща сила, якою повертали до життя 

і здоров’я безнадійно хворих святі безсрібники. І в цих словах полягає вся 

сутність християнства та міститься розгадка таємниці нашого життя і віри: 

«Якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна i віра ваша» (1 

Кор. 15, 14). І тому немає на землі свята радіснішого і урочистішого, ніж 

свято Пасхи Господньої, бо Воскресіння Христове є невичерпним джерелом 

усіляких благ, спасіння і вічного блаженства для всього людського роду. 

Воно нагадує нам про істинну мету нашого земного життя, наповнює наше 

буття змістом, робить життя людини надбанням вічного торжества. 

Водночас ми, християни, повинні пам’ятати, що Воскреслий Христос 

не перестає піклуватися про Своє творіння і тепер. Піклується Він і про нас у 

цей непростий час, коли наша країна переживає чергову Голгофу. І ми 

віримо, що через наше покаяння і молитву Господь явить нам Свою милість. 

І як Своїм Воскресінням Він переміг зло та всіляку неправду, так ми з вірою 

в Його Воскресіння здатні подолати всі труднощі і скорботи нашого земного 

буття. І тому, незважаючи на всю силу та підступність внутрішніх і 
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зовнішніх ворогів України – видимих і невидимих, – Бог Своїм Провидінням 

і всемогутністю, за нашою вірою може зробити неможливе можливим. І буде 

в Україні мир, злагода, взаємопорозуміння, братолюбство, буде і Єдина 

Українська Помісна Православна Церква. Цього насамперед бажає наш 

український народ, який уже достатньо настраждався від розділення і 

релігійної ворожнечі. 

Тому в ці священні дні, коли всі ми сповнені радістю звістки про 

Воскреслого Христа, коли Сам Господь воскрешає наші грішні душі для 

світлішого і досконалішого християнського життя, ми повинні полишити 

релігійні чвари і в ім’я Христове об’єднатися в Єдину Українську Помісну 

Православну Церкву, щоб прославився Бог, а український народ мав би 

духовну силу для свого розвитку і процвітання. А той, хто сьогодні заважає 

об’єднанню України й українського православ’я, той працює проти Бога. А 

Бог посоромленим не буває. Про це свідчить Воскресіння Христове, яке 

посоромило ворогів Божих. 

Виходячи з такої нашої віри, ми завжди повинні молитися, щоби 

Господь Ісус Христос, який Воскрес із мертвих, Воскресив і Україну, дав 

нашим правителям мудрість і силу, суддям – правду і справедливість, а всім 

людям – любов до праці, мир та злагоду. 

Пам’ятаймо, що Спаситель Своїм прикладом показав, що людська 

природа здатна до справжньої, жертовної та всеосяжної любові. Він 

добровільно прийняв на Себе гріхи світу, добровільно підніс їх на Хрест, 

покірно прийняв смерть, був покладений до Гробу, зійшов до пекла, Воскрес 

з мертвих, щоб повернути людям можливість з’єднатися з Отцем Небесним. І 

тому ми, маючи справжню християнську любов, також повинні творити 

добрі справи та милосердя всім, хто навколо нас, розділяючи з усіма радощі й 

скорботи. Живою вірою перемагати всі спокуси невір’я, розчарування і 

сумнівів, та єдиним серцем прославляти Воскреслого Христа як джерело 

вічного життя. 
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У ці пасхальні дні, у дні свята перемоги життя над смертю сердечно 

вітаю з Воскресінням Христовим боголюбивих пастирів, чесне чернецтво та 

всіх вірних Рівненської єпархії Української Православної Церкви Київського 

Патріархату. Вітаю зі Світлим Христовим Воскресінням православних братів 

і сестер Московського Патріархату в Рівненській та Сарненській єпархіях та 

всіх християн славного Рівненського краю. Вітаю також представників 

влади, силових структур, органів місцевого самоврядування. 

Хай радість Воскресіння Христового укріплює нас, щоб ми могли 

терпляче переносити всілякі труднощі земного життя, щоб були прикладом 

примирення, злагоди і любові для всіх людей. Нехай Воскреслий Христос 

Спаситель зміцнить наші духовні й тілесні сили для несення життєвого 

хреста, дарує нашим душам, нашим родинам і нашому суспільству мир, 

взаємопорозуміння та злагоду. 

Нехай благословить Воскреслий Господь миром і добробутом Україну 

та весь її побожний народ. 

ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

Іларіон, 

архієпископ Рівненський і Острозький 

 

Пасха Христова 

2014 р. 

м. Рівне 
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МОЛИТВИ 

Молитва за Україну 

Господи Ісусе Христе Боже наш, ми згрішили перед Тобою, і праведним 

Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в 

Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, Ти 

бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, Ти 

бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда породила в нас 

насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що 

не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, 

голодомор, гоніння на Церкву, заслання і катування, а ще більше – на велике 

терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в 

Тебе, єдиного істинного Бога – Ти змилувався над нами і дарував нам 

свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє, і припадаючи знову 

дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ж і 

Тобі єдиному служимо. 

Зглянься на нас, Чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за 

наші провини вільні і не вільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу 

непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше 

небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш і навернення до 

тебе народу нашого, його віру і жертовність. 

Господи Ісусе Христе, Ти сказав: «Без мене не можете робити нічого». 

Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами. Пошли в наші 

серця любов один до одного, мир і злагоду, – благає Тебе Церква Твоя. 

Владико Многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її 

незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу Українську державу, 

як Ти завжди оберігав християнські держави. 

Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною, ти даєш владу і 

відбираєш її, надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не 

своїм інтересам, або невеликій частині суспільства. Навчи людей, особливо 

тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, 

ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. 

Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоби 

вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не 

чинили неправди. 

Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну 

допомогу і пробуди їхню совість, щоби вони не дивились на обличчя, на 

посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоби люди остаточно не 
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втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони 

стануть перед Тобою на Твій суд. 

Господи, напоум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого 

народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також 

нерозумних людей не спокушувати правоохоронців на насилля. 

Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це 

наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на 

наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і 

справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які 

хочуть поневолити нас, і помилуй народ наш, як Ти помилував ніневітян 

заради їх покаяння. 

Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і 

Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. 

 

 

Молитва за об’єднання Української Православної Церкви 

 

Господи Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою, і праведним 

судом Твоїм через неправди і беззаконня наші ми втратили єдність народу 

нашого і українське православ’я розділилося. Господи, Ти бачиш, як 

зовнішні і внутрішні вороги України, а найбільше – невидимий ворог 

спасіння нашого, дух лукавства, розпалюють непримиренність між 

православними українцями. Неправда породила в нас насилля, страждання 

невинних людей і кровопролиття. 

Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші 

вікові великі страждання, голодомор, гоніння на Церкву, заслання і 

катування, а ще більше – на велике терпіння народу нашого, бо ми і в 

стражданнях, і в неволі не втрачали віру в Тебе, єдиного істинного Бога – Ти 

змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за 

милосердя Твоє, і припадаючи знову дякуємо за Твою безмежну любов. Ми 

хоч і грішимо перед Тобою, але ж і Тобі єдиному служимо. 

Господи Боже наш, Ти бачиш, як наші невидимі і видимі вороги розділили 

нашу Українську Церкву, а разом з нею і весь український народ. Допоможи 

нам об’єднати православ’я в єдину Помісну Українську Православну Церкву 

– від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня. Дай нам розум і мудрість 

об’єднати розділені Церкви на основі церковних канонів, поклавши 

наріжним каменем апостольське правило, яке повеліває нам знати, що кожен 

народ, а серед них і український народ, повинен мати свого першого 

http://cerkva.info/uk/publications/articles/4494-molytva-za-objednannia.html
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єпископа, тобто Патріарха, і не підпорядковуватися Московському патріарху, 

бо він для нас чужоземець. 

Напоум, Господи, наших розділених братів, щоби вони подолали в собі страх 

перед Московським патріархом і безбоязно об’єдналися з нами в єдину 

Церкву, щоби ми разом служили примиренню між ворогуючими, 

нерозумними і недалекоглядними, щоби між всіма нами панувала 

християнська любов. 

Ти, Христе Ісусе, сказав: «По тому будуть пізнавати, що ви Мої ученики, 

якщо будете мати любов між собою»; дай нам, українцям, мати правдиву 

любов між собою, прости нам провини наші і не пам’ятай беззаконь наших. 

Нагадай, Господи Спасителю наш, розділеним братам нашим, архієреям і 

священикам, про велику жертовну любов до свого народу, яку показав 

пророк Мойсей; бо коли народ згрішив, поклонившись золотому тільцю, то 

пророк Божий молився, щоби Господь простив їм цей гріх, а якщо ні – то 

щоби і його ім’я згладив з книги Життя. Нагадай їм, Господи, і про жертовну 

любов до свого народу апостола Павла, який заради навернення братів своїх, 

рідних йому по плоті, готовий був навіть від Христа відлученим бути – аби 

вони спаслися. 

Зглянься на нас, Чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за 

наші провини вільні і не вільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу 

непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше 

лукавство і лицемірну, неправдиву любов. 

Владико Многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її 

незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу Українську державу, 

як Ти завжди оберігав християнські держави. Нехай єдина Помісна 

Українська Православна Церква буде основою міцною для неподільності 

держави Української та єдності народу нашого – нехай розвіються вороги 

його і нехай запанують в нас мир, злагода і єдність. 

Ти сказав, Господи: «Без мене не можете робити нічого». Допоможи нам 

створити в Україні єдину Помісну Православну Церкву і помилуй нас. 

Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і 

Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. 

Прохання на потрійній ектенії 
Ще молимось, щоби Господь Бог допоміг нам подолати розділення 

православних і створити в Україні єдину Помісну Православну Церкву, як 

навчає нас канон апостольський, щоби всякий народ знав свого першого 

єпископа; і щоби Спаситель наш подолав у розділених братах наших 

неправдивий страх перед владою Москви і вселив в них страх Свій 

Божественний; і щоби вся Церква Українська завжди служила спасінню і 

єдності свого українського народу, а не чужим інтересам, молимось Тобі, 

вислухай і скоро помилуй. 
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МОЛИТВА, ЩО ЧИТАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ЛІТУРГІЇ АБО МОЛЕБНЮ 

В ДНІ НЕСПОКОЮ ТА НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І 

ВІТЧИЗНУ НАШУ 
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. 

Поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно 

вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і 

знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю 

наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані 

слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від 

Господа, бо Господь переможе за нас. 

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей 

Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх 

відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають: повстань 

на допомогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби 

наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. 

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так 

нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай 

розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, 

втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни 

їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими 

назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, 

скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і 

вони себе християнами називають. 

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє Провидіння буде 

таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і 

їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але 

віримо і молимось Тобі, Великодаровитий Господи, що ти захистиш, 

втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. 

Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих хто надіється на Тебе і Тобі 

славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь! 
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прот. Віталій Лотоцький, 

к.б.н., ректор РДС 

 

“КНИЖИЦЯ О ЄДИНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ІСТИННІЙ ВІРІ”  

ВАСИЛІЯ СУРАЗЬКОГО ЯК ЗРАЗОК КНИЖНОЇ ТРАДИЦІЇ, 

ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВ’Я ТА ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

НА ВОЛИНІ КІНЦЯ XVI СТОЛІТТЯ 

“Велика-бо користь буває чоловікові 

від науки книжної, бо книги вказують нам і 

навчають нас, як іти шляхом покаяння, і 

мудрість, і стриманність здобуваємо із слів 

книжних. Книги подібні рікам, що тамують 

спрагу цілого світу – це джерела мудрості. 

Книга – бездонна глибина, ми ними в печалі 

втішаємось, вони – узда для тіла і душі. 

Мудрість – велика”. 

(«Повість минулих літ»). 

Важливою складовою національного самоусвідомлення та самобутності 

кожного народу є духовність, яка має прояв у різних галузях суспільного 

життя та реалізацію різних форм і явищ. Одну з форм прояву національної 

духовності ми маємо на меті розглянути при опрацюванні даної теми – це 

явище православної книжності в історії України. Взагалі поява православної 

книги мала низку аспектів, що пояснюється як внутрішніми обставинами 

самого буття України-Руси, так і зовнішніми впливами сусідніх європейських 

народів. Необхідно наголосити, що саме Київська Русь стала не тільки 

колискою, але й головним джерелом і генератором християнського духу для 

усього східнослов’янського світу. 
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Важливою складовою національної культури, самобутності та 

духовності є українська традиція богословствування. А тому дослідження 

генези та змісту православної богословської думки на прикладі книжної 

традиції полемічної літератури Волині кінця ХVІ ст. долучає нас до духовних 

цінностей українського народу, що традиційно були пов’язані з усім 

християнським світом; окреслює орієнтири богословської та релігієзнавчої 

підготовки в сучасних умовах полірелігійності чи конфесійності на теренах 

України; у рамках глобалізації та кризи ідентичності, конфлікту «Захід–

Схід» може служити могутнім засобом самоідентифікації та творення нації і, 

що найголовніше, – сприяти формуванню єдиної Помісної Православної 

Церкви в Україні. 

Дана стаття присвячена проблемі, яка неодноразово піднімалась у 

науково-богословській літературі в різні епохи, однак об’ємного і повного 

аналізу її ще досі немає. Ми спробуємо проаналізувати “Книжицю” у шести 

розділах, що вийшла в Острозі у 1588 р. Про неї згадують у своїх працях 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. такі вчені, як С. Голубєв, який досліджував 

життєвий шлях Петра Могили та його сподвижників, В. Завітневич, що 

вивчав “Палінодію” Захарія Копистенського, М. Сумцов, який здійснив 

загальний огляд південноруської літератури, та ін. “Російській історіографії 

ХІХ ст., – як зазначає С. Савченко, – загалом була властива оцінка полеміки 

крізь призму православної конфесійності, яка апріорі визначала історичну 

правоту православного табору” [14, с. 159]. Цитуючи М. Сумцова, названий 

дослідник вказує на загальні проблеми стану полемічної літератури: 

“істориків найбільше відлякує “темрява” схоластичних тлумачень догматів 

віри”. Проникати в цю “темряву” історики не мали ані бажання, ані 

достатньої компетентності. Без сумніву, далася взнаки методологічна 

настанова, укорінена в “просвітницькому” секулярному історизмі, яка 

змушувала дослідників неодмінно вбачати за богослов’ям прояви соціальної 

боротьби, “класових суперечностей”, ідейно-політичного протистояння. При 
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цьому богослов’я як самоцінна сфера іґнорувалося, не вважалося 

самодостатньою” [14, с. 160-162]. Статті про полеміку в радянські часи, 

зрозуміло, також мали публіцистично-ідеологічний характер. Сьогодні, 

здавалося б, жодних перешкод на шляху вивчення полемічних пам’яток 

немає, та дослідник вже часто не має досвіду читати їх (тут, на нашу думку, 

далися взнаки атеїстичні часи). А ці джерела мають свою мову і систему 

цінностей, які не можна ігнорувати. Про це говорять вітчизняні сучасні 

дослідження В. Земи [5], С. Савченка [14], В. Шевченка [15], П. Ямчука [17]. 

Вони вважають, що полемічне богослов’я ХVІ–ХVІІ ст. потрібно розглядати 

як полеміку різних релігійних досвідів, традицій церковного життя, різних 

шляхів пізнання Бога. У західній традиції богослов’я розглядають як 

намагання раціонально осмислити духовний досвід Богопізнання 

(теоретичний досвід Богопізнання), а у східній – завжди акцент робився на 

житті у Христі, молитві, містиці, славленні Бога, а не раціональному 

осмисленні його суті (практичний-містичний досвід Богопізнання). “Однак у 

кінці XVI ст. під впливом зовнішніх факторів – польської та європейської 

Реформації – перед українським православ’ям постало завдання ведення 

релігійного просвітництва, формування нової релігійної свідомості, що 

здатна творчо і відповідально відповісти у “дусі і істині”, зберегти і 

примножити православні традиції у їх конфронтації та діалозі з 

протестантами та католиками, що актуалізувало процеси конфесійного 

самоусвідомлення, а відповідно, і необхідність раціонального обґрунтування 

засад віри” [8]. У цьому контексті з’являється “Книжиця” Василiя 

Суразького, полемічний характер якої був зумовлений обставинами і 

потребою часу. 

Метою нашої статті є дослідження полемічного трактату Василія 

Суразького «Книжиця» (1588) у контексті появи друкарства в Україні, 

розвитку православного богослів’я та полемічної літератури кінця XVI ст. 
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Процеси конфесійного самоусвідомлення наприкінці XVI ст. на 

українських землях, що входили до складу Речі Посполитої, були 

актуалізовані європейськими процесами Реформації, Контрреформації та 

Католицької Реформи [4, c. 138] і знайшли своє відображення в релігійній 

полеміці. Розташована між «Сходом і Заходом», Україна ставала полем 

змагань за впливи. Усе розвивалося на тлі конфлікту між Римом і 

Константинополем. Спочатку полеміка була більш номінальною, але зі 

зміною політичної ситуації (коли українські землі опинилися у складі 

іновірної держави) та внаслідок церковно-національної дискримінації 

(латинізація, полонізація) вона стала справою народною. М. Грушевський 

про це писав так: “… історичні обставини українського життя привели до 

того, що в цім моменті національні інтереси, національні змагання, 

національна боротьба скупчилися на точці оборони існування Православної 

Церкви” [4, c. 139]. В організації цієї самооборони визначну роль відіграли 

братства й пов’язані з ними такі культурно-релігійні осередки, як Острог і 

Львів, Луцьк і Вільно (згодом Київ) з їхніми друкарнями та гуртками вчених.  

Отже, напередодні Берестейської унії на православних землях Речі 

Посполитої розгорнулися процеси, які лягли в основу релігійно-культурного 

оновлення першої половини XVII ст. і становили контекст конфесійно-

полемічної боротьби. Ці зміни були пов’язані з внутрішньою еволюцією 

східнослов’янського православ’я і впливом зовнішніх факторів – польської та 

європейської Реформації. Православ’я ж Московське, яке має коріння і 

витоки з Київської хрещальної купелі, однак обрало інший шлях 

самореалізації і самоствердження на засадах надідеологізації, 

самодержавства і світового месіанства, яке насправді прикриває відверту 

експансіоністську політику російських державних діячів у всі періоди її 

історії. Про це дуже влучно свого часу висловився прот. О. Шмєман так: 

“Руське Православ’я занадто часто протиставлялось якомусь “іншому” – 

грецькому чи східному православ’ю, руський “месіанізм” інколи попросту 
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зрівнював Православ’я з Росією, забуваючи про його візантійські витоки і 

про “сплячий Схід” (цю національну самозакоханість ще зовсім недавно 

покійний С.Л.Франк назвав “хронічним захворюванням руської 

свідомості”)… Але насправді – і тут ми торкаємось справжньої трагедії 

Руської Церкви – це торжество теократичної мрії, цей зліт національно-

патріотичної свідомості обернувся торжеством Московського 

Самодержавства, а в ньому не тільки візантійські риси, але і риси азіатські, 

татарські” [16, с. 8, 10]. 

Таким чином, з’явилося усвідомлення необхідності релігійного 

просвітництва, виникла потреба формування нової релігійної свідомості, 

здатної творчо і відповідально дати відповідь у “дусі і істині”, зберегти і 

примножити православні традиції в їхній конфронтації та діалозі з 

протестантами і католиками [4, 148]. 

Першим із рішучою та гострою критикою нападів католиків Бенедикта 

Гербеста й Петра Скарги на православних виступив Герасим Смотрицький – 

ректор Острозької академії. У передмові до Острозької Біблії (1581) він 

зупиняється на питанні “філіокве” (що було внесено до католицького 

Символу віри), закликає триматися Святого Письма, не підпадати під вплив 

писань іншої церкви. У творі “Ключ Царства небесного” автор цитатами зі 

Святого Письма обґрунтовує принцип соборності (притаманний для 

православних) усупереч монархічній владі римського єпископа. 

Спробу систематизації православного віровчення у полемічному дусі 

здійснює Василь Суразький – письменник Острозького осередку – у 1588 р. 

Його трактат має назву “Про єдину істинну православну віру” (“Книжиця” чи 

“Острозький збірник у шести розділах”). 

-

залишається досить цікавою та неоднозначною в українській науці та 

богослов’ї. Проте "Многогрішний і худший в християнах убогий", як сам 
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себе називає автор “Книжиці”, залишив помітний слід в історії української 

культури. Але також він залишив і суперечливість оцінок та недостатню 

вивченість, що зрозуміло хоча б із широкого кола його зацікавлень. 

Діяльність В.Суразького стосувалася книгодрукування і редагування текстів 

(у т.ч. – Острозької Біблії), творення полемічних творів і проведення 

диспутів з опонентами, розробки догматичних питань і господарського 

забезпечення Острозької академії. 

Довгий час справжнє ім'я В. Суразького було невідомим, а в 

дослідженнях кінця XIX – початку XX ст. він ототожнювався з різними 

особами. На сьогодні найбільш обґрунтована спроба встановлення імені В. 

Суразького, здійснена І.З. Мицьком [11, 12], все-таки залишається гіпотезою, 

хоча і загальновизнаною. Згідно з нею, під іменем Василя Суразького 

приховувався Василь Андрійович Малюшицький – шляхтич за походженням 

(на це вказують терміни "урожоний", "шляхетний"), представник 

дрібновласницької родини, коріння якої (а можливо, і сам Василь 

Андрійович) походило з Білорусі (Новогрудщина) [12, c. 22]. Народився 

майбутній полеміст приблизно в першій половині 50-х pp. XVI ст. і на 

початок діяльності Острозького просвітницького центру повинен був мати і 

справді мав достатньо знань для участі в редакційних роботах, що тут 

розгорнулись. Про роки його навчання так роздумують П.М. Кралюк та М.М. 

Якубович у своїй спільній праці: “Як відзначав, виходячи з аналізу "Книжиці 

в 6 розділах", І. Шляпкін, її автор був людиною з високою освітою. Здобути її 

в якомусь із кальвіністських закладів, яких було немало на території Білорусі, 

В. Малюшицький не міг, оскільки пізніше його опоненти не пройшли б повз 

цей факт, а можливість навчання за кордоном для дрібного шляхтича була 

недоступною” [10, c. 12]. Таким чином, можемо вважати, що освіта В. 

Суразького була здобута значною мірою завдяки самостійним заняттям. На 

момент початку діяльності Острозької академії це, безперечно, була добре 

підготовлена до вчених занять людина. Між 1575–1581 pp. В. Малюшицький 
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вже перебував на службі у В.-К. Острозького і навіть виконував важливі 

доручення, зокрема, фінансові (доставка в далекий Гданськ значної суми) 

[12, c. 22]. Виходячи з цього, І.З. Мицько допускає можливість його 

знайомства з І.Федоровим. Більше того, вважаючи цілком реальною участь В. 

Суразького у підготовці до друку Острозької Біблії, дослідники приходять до 

висновку про його більшу роль у текстологічній підготовці, ніж 

Г.Смотрицького, твори якого, позбавлені богословського обґрунтування і 

науково-довідкового апарату, тоді як В. Суразький мав глибшу обізнаність з 

богословською літературою [6, c. 73]. Отож ще важче заперечувати 

можливість не просто знайомства, а тісного співробітництва цих двох осіб. 

Відтак Я.Д. Ісаєвич прийшов до висновку, що саме першодрукар міг 

ознайомити В. Суразького з літературною спадщиною Максима Грека, 

тексти якого почасти дослівно, почасти в переробці ввійшли до "Книжиці" [6, 

c. 73].  

Вплив І. Федорова можна побачити і в друкарській діяльності 

В.Суразького, який, очевидно, керував видавничою справою в Острозі після 

І. Федорова. Крім написання і, можливо, підготовки до друку власного твору 

до видавничої діяльності В. Суразького відносять "Маргарит" Іоанна 

Златоуста (1595 ) та "Псалтир з послідуванням" (1598); міг бути В. Суразький 

і укладачем "Книги о постнічестві" (1594) [12, c. 19]. Саме заслуги В. 

Суразького і його місце в Острозькому осередку стали підставою для 

призначення його старостою Суразької волості, наданої В.-К.Острозьким на 

шпиталь, що фактично означало надання на Академію [11, c. 21-22]. 

Перебування на цій посаді не завадили В. Суразькому займатись 

літературною діяльністю. На 1588 р. він створив основну, мабуть, працю 

свого життя - "Книжиця". Свідчення про перебування В. Малюшицького 

суразьким старостою обриваються 1607 p., a його смерть І.З. Мицько 

відносить до періоду між 15 січня 1604 р. та 4 червня 1608 р. [12, c. 46]. 
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Ще однією сферою діяльності В.Суразького була, ймовірно, участь у 

диспутах. Дослідникам відомий факт ведення в Острозі диспуту з єзуїтами 

близько 1590 р. якимсь острозьким православним богословом Василієм - збіг 

імені і глибина звань В.Суразького вказують саме на нього [12, c. 19]. 

Знайомство В. Суразького з російськими культурними діячами, котрі 

перебували на Волині і, зокрема, в Острозі, знання створених у Росії праць, 

слов'янської мови позначилось, мабуть, на використанні його В.-К. 

Острозьким у підтриманні контактів з Москвою. І.З. Мицько не виключає, 

що саме він як слуга останнього мав бути зв'язковим при російських 

посланцях на конвокаційному сеймі 1587 р. та доставляти рекомендації князя 

в Москву за його розпорядженням [11, c. 51-52]. Опосередковано ці взаємини 

проявились в особливій, як на ставлення до українських та білоруських 

полемічних і догматичних творів у Москві, популярності "Книжиці" серед 

російських церковних і навіть державних діячів. 

Проте головним у діяльності В. Суразького була літературна творчість, а 

центральне місце у його творчості посідає згадувана "Книжиця в шести 

розділах" ("О единой истинной православной Bepe и святой соборной 

апастолской церкви"). 

Перейдемо від огляду біографічних відомостей про автора до аналізу 

самої книги. Отже, “Книжиця” охоплює майже всі спірні питання, стосовно 

яких відбувалася полеміка між православними, католиками та 

протестантами. Починає дискусію полеміст твердженням про “єдину істинну 

віру”, а далі переходить до перегляду перешкод, що стоять на дорозі єдності. 

На перше місце він ставить проблему “філіокве”, потім – питання “папського 

примату”, далі йдуть справи канонічно-літургічно-обрядового характеру. В 

останньому розділі подана полеміка з протестантами. Отже, мета 

полемічного трактату Василія Суразького – довести істинність православної 

віри батьків. Назви розділів виступають у формі головної тези. Доведення 

формулюються у формі стверджень, які підкріпляються підбірками з Письма. 
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Авторські роздуми, логічні переходи і зв’язки між цитатами зведено до 

мінімуму. Василь Суразький робить спробу здійснити систематизацію 

православного віровчення у полемічному ключі. Його трактат ще має назву 

“Про єдину істинну православну віру” (за назвою першого розділу). У 

передмові автор зазначає, що: “Так, як існує лише один, істинний, у Тройці 

поклоняємий Бог, – а не безліч богів…, так є й лише одна, істинна віра, – а не 

безліч вір” [3]. 

Перший розділ “Про єдину істинну православну віру й святу соборну 

апостольську Церкву, – звідки свій початок взяла та як скрізь 

розповсюдилась” присвячено доведенню позиції, що Христос – основа 

Церкви, її голова, та спростуванню доктрини про намісництво папи. 

Всупереч твердженню, що віра прийшла з Риму, православний автор 

доводить тезу, що віра прийшла з Єрусалима [3]. 

У православній книжності київської митрополії тема Єрусалима 

служила запереченням ідеї римського папи. Єрусалим – “Святий град”, 

наступник коліна Давидова. У момент другого пришестя Христа буде “новий 

Єрусалим” (Одкр. 3, 12; 21, 12), як місце Страшного суду і оновлення світу. 

Між небесним і земним Єрусалимом є дзеркальне співвідношення. 

Проекцією “горного” Єрусалима в земний світ є Церква. Тому “новий 

Єрусалим” уособлює одночасно майбутнє Царство Боже на землі й істинну 

Церкву в неправедному світі. Єрусалим – центр християнської ойкумени, 

джерело віри і Матір Церков. 

У “Книжиці” у 6 розділах було зібрано великий комплекс біблійних 

свідчень, у яких події життя Христа замикались на Єрусалимі. Матеріал 

Євангелій про земне життя Христа підводив до думки про незмінну 

присутність в Єрусалимі Божественного Провидіння. На думку Василія 

Суразького, статус града не було втрачено під час арабських завоювань. З 

погляду православного автора, земний град, Єрусалим, зберіг Божественну 

благодать. Підтвердженням збереження святості Єрусалимом у доказах 
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автора “Книжиці” було диво зішестя Святого вогню на гріб Господній, коли 

кожен рік у храмі гробу Господнього дивним способом свічки запалювалися 

у вівтарі під час пасхальної літургії. Статус Єрусалима розповсюдився на 

весь християнський Схід, і поки стояв град, у всіх східних православних 

Церквах, на думку автора, був присутній Божественний Промисел. Отже, 

сюжети про Церкву, що була заснована Христом в Єрусалимі, за задумом 

автора, мали підривати ідею главенства римського папи і служили 

аргументом для антилатинської полеміки. Отож у першому розділі 

полемічного трактату автор, полемізуючи з католиками, стверджує, що віра 

прийшла з Єрусалима, а не з Риму, що, на його думку, має підривати ідею 

про вищість римського первосвященика. 

Другий розділ “Книжиці” має назву “Про походження всесвятого й 

оживляючого Духа, що від Отця єдиного сходить так, як і єдинородний Син, 

Слово Боже, предвічно від того ж Отця народжується…” і спрямований 

проти католицького догмату про походження Святого Духа від Отця через 

Сина. Автор повчає, що не можна тлумачити Біблію самовільно, керуючись 

силогізмами і людською філософією, дорікає латинським догматистам, що 

вони “тілесно” підходять до Слова Божого. Говорить, що Дух Святий 

сходить, як і Син Божий, народжується від єдиного начала, як від джерела і 

кореня Божества, від Отця походить; а кожного, хто сповідує сходження 

Святого Духа і від Сина, називає таким, що не від “божественного писання 

глаголить, а від суєти розуму свого, від вигадок минулих” [3]. У передмові до 

другого розділу полеміст вказує на неосяжність догматів для обмеженої 

істоти – людини, говорить, що догмати мають прийматися простою вірою, як 

істини одкровення. Догмат – святиня, а тому трактується автором як 

незмінний і недоторканний, неосяжний навіть для ангелів. “Сходження 

Святого Духа, – зазначає В. Суразький, – неосяжне, як неосяжне і 

народження Святого Духа від Отця. Син Божий, зійшовши на землю, відкрив 

Бога. Латиняни прагнуть проникнути в глибину божественної істоти, тому їх 
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вчення страждає протиріччями, – вважає острозький книжник, – бо вони, на 

його думку, визнають два божественні начала” [3]. На основі Святого Письма 

і творів Отців Церкви (свт. Григорія Богослова й преп. Іоанна Дамаскіна) 

православний полеміст викладає вчення про єдиноначальну рівність 

Божественних осіб Святої Трійці та їхні іпостасні відмінності. “Стверджує, 

що невірно на основі слів Спасителя у Євангелії від Івана (15: 21) робити 

висновок, що Дух посилається від Сина, тобто від нього сходить, бо в 

Писанні говориться, що і Син посилається Духом, але це не значить, що і 

Син походить від Нього” [8]. Автор “Книжиці” звинувачує опонентів – 

латинян – за те, що вони заперечують іпостасні властивості Святої Тройці – 

ненароджуваність Отця і рожденність Сина. Для підкріплення правоти своєї 

позиції він подає історію Вселенських соборів, які у православній традиції 

володіють незаперечним авторитетом. На зауваження Скарги та Бенедикта 

Гербеста, які вказували, що Святий Дух і від Сина походить (посилаючись на 

Діонісія), автор відповідає, що необхідно відрізняти часове посольство 

Святого Духа на віруючих від вічного походження Його від Отця (Ін. 14-16). 

Закликає наприкінці розділу сповідувати: “в єдиному Божестві – 

безпочаткового Отця, співбезпочаткового з Отцем Сина, вічно існуючого з 

Отцем і Сином – Духа, що від Отця походить і на Синові спочиває, як 

одноістотний із Ним, та від Того ж Отця, як від єдиного джерела витікає” [3]. 

Третій розділ “Книжиці” складається із статей “Про першенство…”, 

“Про начальство папи” та “Про латинників, що відступили від православних 

патріархів…”. У ньому знову підкреслюється духовний авторитет 

Єрусалима, вказується на рівність серед апостолів (а це значить, що і папа не 

має більшої влади, як інші патріархи), стверджується, що не греки, а 

латинники вчинили розкол. Автор критикує монархічну теорію латинян, 

протиставляє їй ідеал соборності Христової Церкви. 

Думка про першість єпископа Петра, на думку автора “Острозького 

збірника”, не знаходить підтвердження ні у свідченнях апостольської 



30 

 

писемності, ні в історії первісної церкви. Всі апостоли були рівні між собою, 

всі отримали рівні Дари Святого Духа [3]. Полемізуючи з католиками 

стосовно того, що “блаженний апостол Петро Римському єпископу 

старшинство над всіма вручив”, полеміст зазначає: “хто з увагою читає 

Священне Писання, тому відомо, що перед Воскресінням, після Воскресіння 

Ісуса Христа і після Вознесіння його на небеса, блаженний Яків апостол був 

першим єпископом у Єрусалимі, самим Господом освячений і поставлений 

(аналогічно й Іван Богослов, і апостол Петро)” [3]. Православний автор 

вказує, що “триста років після Вознесіння Господнього до Великого 

Костянтина, першого царя християнського і першого собору Вселенського 

Нікейського ніде в писаннях немає свідчень, що від святого Петра апостола 

Римському папі старшинство над всіма було доручено” [3]. Він підкреслює, 

що блаженний Петро є, як і інші апостоли: ні першості, ні старшинства над 

іншими апостолами він не мав, тому й не можна говорити, що влада від 

святого Петра папі дана. Звертається полеміст до слів Христа про те, що 

нехай не буде старших над меншими, а хто хоче бути старшим, нехай буде 

слугою: “хто хоче бути старшим, нехай буде іншим рабом”. Отже, Христос 

не хотів, щоб були старші, – робить висновок священик, – і божественний 

апостол Петро такого старшинства не мав [3]. В уста Христа автор 

“Книжиці” вкладає слова про соборність Церкви, а не її ієрархічність. 

Заперечує визначну роль римського єпископа, вказуючи, що на соборах, де 

приймалися важливі питання, не було папи римського [3]. Василь Суразький 

підкреслює, що “не від апостолів походить першість римського єпископа, а 

від Великого Костянтина, коли було узаконено римського єпископа як 

керівника града першопрестольного і царства християнського начальника, 

коли верховний апостол блаженний Петро життя своє у Богові вже розрішив. 

Тоді благочестивий цар і сказав: повеліваємо, щоб єпископ римський перший 

з усіх був священиком” [3]. 
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На думку православного полеміста, варто говорити про рівне шанування 

Костантинополя – Нового Риму і Старого Риму, поряд з Олександрією, 

Антіохією, Єрусалимом [3]. Отже, Василь Суразький, виступаючи проти 

католицького догмату про вищість папи римського, підкреслює, по-перше, 

що кожен Божественний учень Христовий соборний пастир і учитель 

вселенної всієї безпосередньо від владики Христа поставлений був; по-друге, 

Нового Риму престол рівний старшинству Старого Риму престолу; по-третє, 

не папи скликали собори, а собори папу; папи підпорядковувалися 

патріархам [3]. Виступаючи “проти латинян”, які “називають себе 

наступниками верховного апостола, від нього законом хваляться”, 

православний автор звинувачує їх у тому, що вони “самі ж противляться 

закону, вірять не Святому Писанню Божественних апостолів, преподобних 

богоносних отців, що на Вселенських Соборах були, а папиному голому 

вигаданому слову людському” [3]. 

Четвертий розділ полемічного трактату говорить про Таїнство 

Євхаристії. Визнаючи юдейське походження звичаю здійснювати таїнство 

Євхаристії на опрісноках, полеміст вказує, що опрісноки мали законну силу в 

Старому Заповіті, Святе ж Письмо говорить про квасний хліб. Опрісноки 

були, на думку православного автора, прообразом Євхаристії [3]. На відміну 

від католиків, які говорили, що таїнство Євхаристії було встановлено в 

опрісночні дні, православні вважають, зауважує Василь Суразький, що 

Христос з учнями здійснював Пасхальну вечерю у четвер, 13 нісана чи авіва, 

а Пасха починалася з вечора п’ятниці, з 14, коли заколювали агнця і 

приступали до поїдання опрісноків [3]. Він з’ясовує різницю між “хлібом” і 

“опрісноком” (як між “тілом” і “трупом”), а тоді звертається до Святого 

Письма й отців церкви та обґрунтовує свою тезу, що Євхаристію слід 

правити на “артосі”, тобто квасному хлібі, як про це й говорить апостол 

Павло та свідчать євангелісти: “Та й сам Господь наш Ісус Христос, 

навчаючи учеників своїх молитись, – не опріснока минувшого, – але хліба 
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нашого щоденного просити звелів”. Так автор захищає традицію квасного 

хліба в Євхаристії. Звинувачує латинян за піст у суботу, який був народним 

звичаєм у Речі Посполитій. Виступає за піст у середу і п’ятницю (у середу – 

“преданія ради” (як знак жалоби за зраду Юди) та у п’ятницю – “страсті 

ради” (як знак пошани до страждань Христових), як це прийнято у 

православних [3]. 

Піднімає автор питання про шлюб або подружній стан пресвітерів і 

дияконів, адже католицька традиція виступала за безшлюбність духовенства 

[3]. Заперечує ще один католицький догмат про чистилище, вказуючи, що 

“пургаторію немає” [3]. 

У п’ятому розділі “Про зміну днів і празників” йде оборона Старого, 

тобто Юліанського календаря у руслі православної традиції “триматися 

старовини”. Полеміст вказує, що “святкування святої Пасхи, Вознесіння і 

Зішестя Святого Духа, Таємної Вечері Христової, страстей, поховання та 

інших свят, що є встановлені Христом і святими апостолами, які Духом 

Святим стверджувані та скрізь православними християнами виконуються і 

дотримуються”, а “латиняни своєю думкою засліпленою і мудрістю світу 

безумного все перемінили” [3]. Автор звинувачує протилежну сторону у 

порушенні постанов Вселенських Соборів, які є незаперечним авторитетом 

для православних, і робить суворий вирок про те, що “потрібно відсікати 

руку чи ногу, яка грішить” [8] (маючи на увазі нововведення католиків). 

Шостий розділ “Про святі храми… та про почитання святих ікон, що на 

спомин Боголюдського Втілення Спаса нашого написані” говорить про 

значення храму Божого для православних християн (як особливого місця 

присутності ласки Божої) та спростовує думки тих, що критично ставиться до 

побожного шанування ікон (бо ж це вшанування – це ісповідання реальності 

Втілення Спасителя), тобто цей останній розділ своїми опонентами має 

протестантів. Автор звертається до звичаю іконошанування в Старому 

Заповіті, адже дуже часто ця інформація використовувалася противниками 
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ікон, протестантами, на думку яких, там немає безпосередніх вказівок 

стосовно допустимості зображень у церкві. Полеміст зазначає, що Господь 

Бог заповів великому пророку і вождю ізраїльського народу Мойсею 

створити Скинію імені своєму, і притому, за зразком Ним самим показаному 

на горі; також наказав поставити в Скинії над Ковчегом Заповіту у Святая 

Святих двох херувимів, вилитих з чистого золота, вишити зображення 

херувимів на стінах Скинії і зробити “інші окраси храму молитовного на 

честь і славу імені своєму святому і на прикрасу храму молитовного (Вих. 

25:26)” [3]. Посилаючись на Старий Заповіт, полеміст показує, що вилиті, 

дерев’яні і вишиті зображення були уже в староєврейських храмах, а тому їх 

необхідно мати і в християнських церквах, адже створення зображень 

освячено божественним авторитетом. Автор “Книжиці” звертає увагу на те, 

що зображення прикрашають храм молитви, тобто виконують декоративну 

функцію. Без живопису полеміст не мислить церкву. На його думку, саме 

ікони і розписи церкви і відрізняють її від звичайного будинку: “Церква чи 

храм молитовний без зображень звитяг Господніх, за наше спасіння 

зроблених, нічим від простого будинку такий храм не відрізняється. Він як 

молода, яка без одягу стає спокусницею і нічим від блудниці не 

відрізняється”. Полеміст вказує, що про необхідність поклоніння храму 

Господньому, як виявленню його духовної цінності, говорять і слова пророка 

Давида: “поклонюся церкві святій твоїй” [3]. “Наводячи ці перші приклади 

шанування священних зображень на честь і славу Божу в особі 

старозавітного законодавця Мойсея та інших старозавітних праведників, 

Василь Суразький зауважує при цьому, що “через нерозуміння єретиків, 

законодавець Мойсей і пророки називаються порушниками закону, бо вони 

кланялися тварному – кіоту, Скинії і т. д.” [8]. Тут мова йде про широко знані 

слова другої заповіді Десятислів’я Мойсеєвого, які забороняють зображення 

Бога: “Не роби собі різьби й усякої подоби з того, що на небі вгорі і на землі 

долі, і що у воді чи під землею” (Втор. 5:8–9). Супротивникам священик 

Василій дає відсіч, говорячи, що “є різниця між язичницькими ідолами і 
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тими, які зроблені на славу Господню”, адже сам Господь говорив: “нехай не 

буде у тебе богів інших, окрім мене”, “не сотвори собі кумира, і ні будь-якої 

подоби” [3].  

Василь Суразький звертає увагу на заборону поклонятися язичницьким 

ідолам, але не єдиному істинному Богу, якого необхідно шанувати і йому 

поклонятися. Він підкреслює у руслі патристичної естетики, що проповідь 

світу християнства ведеться не лише словом із Святого Письма, але і 

образом, бо перше і друге спрямоване на шанування Ісуса Христа та 

прилучення до нього. Василь Суразький у своєму творі обґрунтовує 

відмінності між іконами та ідолами, вказує на те, що несправедливо 

православних називають ідолопоклонниками за те, що вони шанують речові 

предмети, якими є ікони Бога, святих, поклоняються перед ними. Вказує, що 

традиція поклоніння ковчегу, скрижалям, херувимам була ще в часи Старого 

Заповіту (Вих. 34; Второз. 10). [3]. Тому й ікони гідні шани, адже зроблені на 

честь і славу Бога [3]. Шануючи ікони, поклоняючись їм, цілуючи їх, 

продовжує православний полеміст, ми не обожнюємо ці ікони, не покладаємо 

на них свої надії, але розум свій підводимо до первообразу (ідоли не мають 

зв’язку з первообразом), цією видимою честю невидиме шануємо. І словами 

візантійського богослова закінчує: “Честь і безчестя від образу сходить до 

первообразу, до того, чий образ є написаний” (3 Цар. 19 : 18) [3]. 

Далі наводяться слова Нового Заповіту: “Бог явився у плоті і 

виправдався у дусі” [3], а отже, істинно втілившись, приніс спасіння роду 

людському. Мова йде про те, що ікона є свідченням Боговтілення. Ця ідея 

була обґрунтована ще видатним візантійським богословом преп. Феодором 

Студитом, вона дуже близька до слів його повчання, в яких зазначається: 

“Хто не сповідує, що Господа нашого Ісуса Христа можна зобразити 

живописом, той і не сповідує, що він був видимий у плоті” [3]. Автор 

“Книжиці” підкреслює, що саме ставлення Церкви до образу ґрунтується на 

вченні про Боговтілення: “Зображуючи на іконах втіленого Бога, ми цим 
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описуємо Бога, який, за Іваном Дамаскіним, просто невидимий, і лише по 

плоті подобу пишемо, і поклоняємося, і славимо Пречисту Діву, яка народила 

Ісуса Христа, зазначає він” [3]. Полеміст підкреслює, що православні не 

самовільно роблять і шанують святі ікони чи зображення. На їхню користь 

говорить церковна історія, бо ікона насамперед пов’язана з Церквою і 

виконує морально-релігійні функції. “Захищаючи сакральний ікони образу, 

Василь звертається до візантійської традиції, теоретично обґрунтованої у 

працях Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Івана Дамаскіна, які говорили про 

необхідність образів – посередників сходження від матеріального, тілесного 

до духовного, що немає чуттєвого образу [1, стлб. 919]. Так завдяки образу, 

який гносеологічно поєднує видиме і невидиме, людина стає причетною до 

ноуменального рівня речей. Тож видимий образ невидимого постає певною 

анагогічністю, провідником розуму до первообразу. Тут акцентується увага 

на анагогічній та поклонній функціях релігійних зображень” [8]. 

Розділ про іконопис закінчується розповіддю про противників 

шанування ікон, починаючи від Юліана-відступника і закінчуючи Кальвіном, 

Соціном, Чеховичем, Будним. 

Так, “Книжиця” у шести розділах (Острог, 1588) продемонструвала 

новий рівень антилатинської полеміки. У дебатах 1616-1619 рр. вона 

використовувалася як зібрання антикатолицьких аргументів. Її високо 

оцінили як книгу князя Костянтина Острозького московські богослови [17, с. 

16]. Дві її головні ідеї: “Ти єси Петро і на цьому камені побудую я церкву 

мою” (Мт. 16, 18-19) і тема Єрусалима як джерела віри і гонимої церкви. 

“Книжиця” Василя Суразького була однією з перших пам’яток православної 

полеміки. Пізніше вона ввійшла до складу багатьох кодексів (зокрема, 

Кодексу Литовського І) [8], що одержали поширення на території 

Московської Русі, яка мала потребу у пам’ятках, які б полемізували з 

католиками та протестантами.  
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Отже, полемічний трактат острозького полеміста Василія Суразького 

“Книжиця” демонструє, що наприкінці XVI ст. на українських землях, що 

входили до складу Речі Посполитої, зіштовхнулися два різних – католицький 

та православний – типи мислення про церкву, про шляхи спасіння, про 

співвідношення плотського і духовного, про значення обрядів, про ставлення 

до старовини. За дискусією про філіокве стояли різні принципи ставлення до 

канону, до авторитету соборних рішень, до християнської старовини. У 

спорах про примат пап у вселенській церкві було представлено дві різні 

манери мислити про церкву. Стикнулися дві різні системи есхатологічних 

уявлень (догмат про чистилище), дві різні концепції шлюбу і плотського 

гріха. Католики не приймали думку православних, що жоден собор після 

перших семи вселенських не може втручатися у справи догматики, хоча в 

такій позиції виражався специфічно православний погляд на авторитет 

старовини, в якому ніхто не може сумніватися і ніхто не може його 

доповнити.  

Звинувачуючи православних у тому, що вони великої ваги надавали 

обрядам і церемоніям, їхні опоненти часто не давали собі звіту в тому, що у 

православ’ї обряд несе більше смислове навантаження, ніж у католицизмі. На 

ці грані ідентичності православ’я порівняно з католицизмом і звертає увагу 

Василій Суразький. Їх дослідження дає можливість долучитися до духовного 

потенціалу предків – важливої складової національної культури і духовності. 
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прот. Сергій Лучанін, 

кандидат богословських наук, 

член Національної спілки 

журналістів України 

КОРОТКИЙ НАРИС ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVI-XVII СТТ. 

НА ВОЛИНІ 

 

У другій половині XVI - на початку XVII ст. у зв’язку з наступом 

католицизму і насадженням Брестської унії 1596 р. серед низки нових 

літературних жанрів найбільше культурно-ідеологічне значення мав розвиток 

полемічної літератури, яка набула статусу особливо актуальної. У цей час 

було створено близько 140 великих полемічних творів, з яких близько 80 

написано католиками та уніатами і майже 60 – православними. 

 Хоча літературна полеміка велася у царині релігійної ідеології, вона мала 

гостру соціальну й політичну спрямованість. Найяскравішими полемістами 

тієї доби були: Герасим Смотрицький – письменник і педагог; Василь 

Суразький – український полемічний письменник; Клірик Острозький – 

український письменник-полеміст XVI - поч. XVII cт.; Христофор Філалет – 

український письменник-полеміст з Волині, вихованець острозької школи, 

філософ; Іван Вишенський – український релігійний і літературний діяч 

раннього нового часу, православний монах, письменник-полеміст; 

архієпископ Мелетій Смотрицький; Іов Борецький - український церковний, 

політичний і освітній діяч, Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси 

(1620–1631), педагог, ректор Львівської братської школи, перший ректор 

Київської братської школи, полеміст, святий, письменник, духовний та 

політичний наставник святителя Петра Могили; Захарія Копистенський - 

український письменник, культурний і церковний діяч, архімандрит Києво-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1620
http://uk.wikipedia.org/wiki/1631
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
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Печерського монастиря з 1624 року; Лаврентій Зизаній - відомий 

мовознавець, письменник і перекладач, належав до відомої дрогобицької 

родини Зизаніїв, що дала Україні письменника і проповідника Стефана 

Зизанія, старшого брата Лаврентія; та інші, котрих по праву можна ставити в 

один ряд із провідними західноєвропейськими письменниками і філософами 

гуманістично-ренесансного напряму. 

За своєю суттю світогляд українських полемістів був аналогічним 

реформаційному світогляду на Заході, однак виник він на національному 

грунті в рамках та історичних обставинах християнсько-православних 

принципів. Щоб врятувати православну віру, а тим самим і український 

народ на історичній Волині, в цілій Україні, необхідно було вдатися до 

радикальних заходів самозахисту від католицизму і полонізму, внутрішнього 

саморозкладання віри і моралі. Одного обміну думок серед тих, хто зберіг 

вірність Богові і народу, було вже замало, щоб врятувати «бідну Русь-

Україну» від її бездуховної виродженості, потрібно дати народу, церкві 

нашій духовну зброю - друковану книгу, якою іновірці на тодішній території 

Польсько-Литовської корони проводили наступ проти нашого духу й 

духовності, духовності українського православного люду [5, с. 91-92]. 

 Вістря полемічних творів було спрямоване проти соціальних та ідейних 

основ католицизму. Полемісти спростовували претензії римських пап та 

духовне й світське главенство в християнському світі як не доведені «святим 

письмом», розвінчували дії церковно-католицької ієрархії – утиски та розбої, 

дискримінацію православних, її моральний занепад. Полемісти поділяли 

реформаційні ідеї демократизації церкви, обстоювали соборне (колективне) 

управління представниками всіх станів справами церкви. У полеміці з 

церковними магнатами визрівала гуманістично-демократична ідея рівності 

всіх людей від природи і перед Богом. Українські полемісти надзвичайно 

високо цінували свободу совісті, вважаючи її найважливішою ознакою 

вільності. Освічений український люд відповідав письменникам-полемістам 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1624
http://litopys.com.ua/encyclopedia/vidatn-storichn-postat-kultura-osv-ta-arkh-tektura/viznan-ta-neviznan-talanti-stefana-zizan-ya/?sphrase_id=3464
http://litopys.com.ua/encyclopedia/vidatn-storichn-postat-kultura-osv-ta-arkh-tektura/viznan-ta-neviznan-talanti-stefana-zizan-ya/?sphrase_id=3464
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щирою любов’ю, довірою та повагою. Їхні книги читали в православних 

церквах, на зібраннях братств, у школах, їх дбайливо зберігали й передавали 

один одному. Про «Тренос» Смотрицького говорили навіть як про книгу 

пророчу й святу, деякі заповідали ховати себе з нею.  

 Полемічні твори справляли величезний вплив на формування національної 

самосвідомості українців, на розгортання національно-визвольної боротьби. 

Вони були видатним явищем української літератури, справжньою 

революцією на ниві культури і з цілковитим правом посідають гідне місце 

серед європейських літератур часів Відродження [1, с. 293]. 

Українська церковно-полемічна література XVI-XVII століть виникла й 

розвивалась як один із засобів захисту православ'я від католицизму, який 

прагнув підкорити українську церкву владі папи римського, від примусової 

полонізації, а отже, насильного окатоличення українського, православного 

народу. Окремі полемічні виступи проти намагань папи римського і 

католицизму загалом підпорядковувати своїй владі не лише Захід, а й Схід, 

зокрема східне слов'янство, почалися вже в часи Київської Русі, незабаром 

після Великого розколу 1054 р. єдиного доти християнства на два 

різнополярні табори — римо-католицький - західний і греко-візантійський - 

східний. 

 На розвиток полемічної літератури вплинули такі події, як реформа 

церковного календаря папи Григорія у 1581 р. та офіційне оповіщення унії на 

Берестейському Соборі 1596 року, котре відоме під назвою «Берестейська 

унія». Особливого розвитку полемічна література на історичній Волині 

набула в XVI-XVII ст., коли католицизм почав релігійно-ідеологічний наступ 

на православ'я, а також у зв'язку з Брестською церковною унією 1596 р. 

Поштовхом до розвитку полемічної літератури стала книга польського 

публіциста — єзуїта П. Скарги «Про єдність церкви Божої», яка була 

випущена у Вільно в 1577 році та зустріла неабиякий критичний інтерес. 

 Серед українських політичних, церковних та літературних діячів не було 
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єдиної позиції щодо подій, які відбувалися. Зокрема, як писав В. Щурат: 

«Унія наблизила Русь до Західної Європи, унія викликала багате 

письменство, унія прискорила культурний розвиток руського народу». Проте 

серед прихильників українського православ'я унія породила тривогу і 

спричинила хвилю протестів у вигляді полемічних трактатів [1, с. 295]. 

 У відповідь з'явилися анонімні памфлети українських православних 

літераторів, твори видатних українських письменників-полемістів Герасима 

Смотрицького, Христофора Філалета, Івана Вишенського, Стефана Зизанія, 

Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського та ін. Зокрема, «Апокрисис» 

(«Відповідь»), виданий в Острозі польською (1597 р.) і староукраїнською 

(1598 р.) мовами, написаний Христофором Філалетом у відповідь Петру 

Скарзі, гостро критикує підступну політику папства та зрадницькі дії 

верхівки українського духовенства, застерігаючи, що польсько-шляхетська 

політика соціального і національно-релігійного гноблення українців і 

білорусів може викликати народне повстання. «Апокрисис» мав велику 

популярність в Україні і Білорусі [1, с. 294]. 

Герасим Смотрицький відомий своїми полемічними творами, спрямованими 

проти католицизму й унії. В його поезіях релігійно-містичні роздуми 

знайшли поєднання з ренесансно-гуманістичними ідеями. Оспівуючи 

в такому дусі сильну, активну, творчу особистість, автор підпорядковує її ідеї 

служіння «спільному благу»; прославляючи освітню і культурну діяльність, 

пріоритетного значення надає не «зовнішньому знанню» (світським наукам), 

а «внутрішній», богонатхненній мудрості, а розкриваючи внутрішню сутність 

людини, він зосереджує увагу на її духовному «єстві». І вочевидь, 

щоб не відволікатися на сторонні мотиви, навіть усуває зі своїх поезій 

характерне для ренесансного світогляду [2, с. 221]. 

 На жаль, відомі свого часу полемічні твори Герасима Смотрицького, 

зокрема, проти відступників від православ’я й сатира на духовенство, 

загубилися. Збереглася лише його книга «Ключ царства небесного» (1587) — 
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перша друкована пам’ятка української полемічної літератури, що складається 

з посвяти князю Олександрові Острозькому, звернення «До народов 

руских…» і двох полемічних трактатів - «Ключ царства небесного и нашее 

христианское духовное власти нерушимый узел» та «Календарь римски 

новы». У полемічних творах «Ключ царства небесного…» і «Календарь 

римски новы» Смотрицький виступає проти ідеї унії православної 

й католицької церков, викриває експансіоністські наміри Ватикану щодо 

української церкви та українського народу, заперечує притаманні західній 

схоластиці раціоналістичні методи витлумачення істин віри. У творі 

«Календарь римски новы» автор не завжди дотримується суто теологічних 

аргументів, а натомість використовує народний гумор із приповідками 

та прислів’ями, тобто послуговується мовою, наближеною до народної [2, с. 

227]. 

 Разом із іншими вченими Острозького осередку Смотрицький стояв біля 

витоків процесу модернізації православної релігійної доктрини, 

що відбувався не без впливу поширеної в Україні реформаційної ідеології. 

Це, зокрема, привело до більшої акцентуації потреби особистісного 

осмислення Святого Письма при збереженні авторитету церкви щодо його 

інтерпретації. 

Твори ж Івана Вишенського відрізняються в українській полемічній 

літературі XVI-XVII ст. не лише винятковим літературним талантом автора, 

але і його своєрідною позицією. Письменник не обмежувався боротьбою 

з католицизмом та унією. Виходячи із засад візантійського аскетизму, 

він гостро критикував увесь тодішній церковний і світський лад і вимагав 

простоти старохристиянського братства як здійснення Царства Божого 

на землі. Вишенський відкидав, зокрема, світську освіту і народні старовинні 

звичаї як поганські. Він користувався формами церковних послань, діалогу 

і полемічного трактату, постійно поєднуючи ці жанри. У своїх творах 

Вишенський змальовував барвисті, часто гіперболічні, образи морального 
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занепаду вищих верств, зокрема духовенства, протиставляючи їм «бідних 

підданих» і простих ченців. Зворушення, емоційне піднесення чергуються 

тут з гострою сатирою, сарказмом. Накопичення епітетів, порівнянь, 

запитань і закликів, іронічне представлення побутових деталей, багатство 

словника, використання української живої народної мови надавало творам 

Вишенського яскравості й ефектності. Стиль письменника, що походить 

від візантійської проповіді, але водночас споріднений з літературною 

манерою сучасних йому полемістів — українських (членів Острозького 

гуртка) і польських (П. Скарги, М. Рея) — «наближається до кращих взірців 

барокового стилю» (Д. Чижевський). Іван Вишенський — палкий патріот, 

гуманіст. Часто під теологічною оболонкою проголошував ідеї соціальної 

рівності. В його світогляді помітні матеріалістичні тенденції. У своїх 

посланнях з Афону викривав православних єпископів-зрадників, римо-

католицьке та уніатське духовенство, польських та українських феодалів-

кріпосників, виступав проти окатоличення та ополячення трудящих 

мас України. Він вважав, що праця кріпаків є джерелом всього багатства 

панів, виступав проти визиску селян феодалами та духовенством [4, с. 182]. 

 Своїми поглядами Вишенський відрізнявся від інших полемістів. Він 

виступав із рішучим протестом не тільки проти національно-релігійного, а й 

соціального, класового гноблення, на захист простих людей — селян і міщан. 

Вся його творчість пройнята глибоким демократизмом, любов'ю до простого 

народу, ідеями соціальної рівності. Разом із тим Вишенський був полум'яним 

патріотом своєї вітчизни, ратував за її національно-релігійну незалежність, за 

визволення з-під гніту іноземців, за вільний розвиток. 

До нас дійшло 17 творів Вишенського — листів і послань, які він надсилав з 

далекого Афону своїм землякам на батьківщину. Серед них найголовніші: 

«Извещение краткое о латинской прелести», «Послание до всех обще, в 

Лядской земли живущих», «Писаніе к утекшим от православное веры 

епископом», «Обличение діавола-миродержца» та ін. У своїх творах 

Вишенський картає не лише магнатів, шляхтичів, Ватикан, католицтво, 
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уніатів, він із величезною силою викриває всі вади сучасного йому 

феодально-кріпосницького ладу, весь уклад життя Речі Посполитої. Зі 

спопеляючою ненавистю, презирством і сарказмом він змальовує розкіш, 

розгул і розбещеність світських і духовних феодалів, грабування, гноблення 

й визиск народних мас, рішуче виступає на захист православ'я, проти унії, 

католицизму та єзуїтів, з великою любов'ю і співчуттям висловлюється про 

поневолених панами бідняків, «хлопів», селян і міщан.  

 Найвідоміші твори М. Смотрицького: «Тренос» (1610), «Апологія» (1628); 

«Граматика» (1619), «Лямент» (1620), «Верифікація прав… народу руського» 

(1621). Він обстоював гідність, права, звичаї і культуру українського народу. 

Вважав, що людське життя має бути спрямоване на самовіддану працю 

заради добра і спільного блага. Був впевнений, що найважливішим чинником 

духовного вдосконалення людини є самопізнання, яке є засобом 

пробудження етнічної та релігійної самосвідомості. Висував ідею сильної 

церкви, а тому виступав проти надання братствам ставропігії. Для підсилення 

своєї аргументації мислитель посилався на твори західноєвропейських 

гуманістів — Ф. Петрарки, Н. Кузанського, Е. С. Піколоміні, Л. Вали, 

Е. Ротердамського. Згадує і територіально ближчих сучасників: 

Д. Наливайка, С. Будного, М. Чеховича.  

Мелетію Смотрицькому притаманна філософська форма та 

дедуктивно-доказовий виклад матеріалу [4, с. 183]. 

 Глибокою емоційною наснагою, високим патріотичним пафосом і болем за 

тяжку долю вітчизни сповнений його твір «Тренос» («Плач»), опублікований 

у 1610 р. польською мовою у Вільні. Цей твір написаний у формі голосіння-

плачу Матері — православної церкви, зверненого до дітей — українських 

православних магнатів, що відреклися від неї і пішли за лихою мачухою — 

католицькою церквою. Смотрицький різко засуджує церковну унію, 

надзвичайно образно викриває загнивання римсько-католицької церкви, 

називаючи служителів Ватикану «італійськими бандитами». 
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Захарія Копистенський — автор найбільшого в українській полемічній 

літературі трактату «Палінодія, или Книга оборони кафолической святой 

апостольской всходней церкви и святих патриархов, и о греках, и о россох 

христіанех», що був відповіддю на твір відомого уніатського полеміста Лева 

Кревзи «Оборона єдності церковної» (Вільно, 1617 р.). Трактат 

Копистенського, створений протягом 1619-1622 рр., складається з передмови, 

чотирьох частин і додатка. У передмові автор підкреслює, що мета його 

книги — захист православ’я від інвектив представників католицизму 

та народу руського від духовного поневолення. Він подає список 

використаних літературних джерел, що нараховує понад 100 позицій, серед 

яких праці вітчизняних учених-богословів, католицьких теологів, 

письменників-полемістів, а також твори видатних гуманістів XIV-XV ст., 

зокрема, Марка, митрополита Ефеського, який на Флорентійському соборі 

залишився вірним православ’ю, видатного історика-гуманіста Лаоніка 

Халкоконділа та його брата Дмитрія (вперше видав гомерівські «Іліаду» 

та «Одіссею»), котрі належали до найближчого оточення Георґія Ґеміста 

Плетона. Копистенський заперечував твердження католиків та уніатів, 

які звинувачували православних у невченості, називаючи низку імен, 

що репрезентують візантійсько-слов’янську культурну традицію, мудрість 

і освіченість.  

У перших трьох частинах «Палінодії» Копистенський спростовував 

католицьке вчення про першість римських пап, доводив рівність усіх 

апостолів, обґрунтовував рівноправність православної та католицької 

ієрархій на свої церкви. Спростовував також тезу, ніби Київська митрополія 

була у змові з Римом ще до Флорентійської унії, підкреслюючи, 

що християнство у Русі-Україні було прийняте не від Рима, а від Візантії, 

тому вона вірна не «папежовій», а старій грецькій вірі. Висловлював думку 

про незаконність Берестейської унії, засуджував діяльність ватиканських 

посланців на українських землях. Водночас Копистенський обґрунтовував 
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своєрідну власну культурно-освітню та філософську програму, одна 

з головних засад якої — засвоювати здобутки західноєвропейської вченості, 

але при цьому вміти «відмітати сміття», тобто підходити до інокультурних 

надбань з позицій запитів власної вітчизняної традиції. У четвертій частині 

автор звернувся до історичного минулого Русі-України, підкресливши, 

що лицарство та відвага «роського народу» відомі ще з Троянових часів, 

розповів про славні походи київських князів Олега, Святослава, Володимира, 

звеличував запорозьке козацтво, чию силу та мужність визнають усі вороги 

християнства. «Палінодія» відзначається високим патріотичним пафосом, 

багатством мови та художніх засобів, поєднанням науково-логічного 

та образного мислення. Це один із найкращих творів давньої української 

літератури [6, с. 42]. 

Захарія Копистенський є автором ще кількох полемічних творів: «Книга 

о правдивой едности православних христіан церкви восточной, там же 

против апостатов и о их лживой унии» (1623), «Омілія албо казанье 

на роковую память» (1625), а також «Казання на чесном погребі блаженного 

мужа и превелебного кір отца Єлиссея Плетенецького» (1625). Здійснив 

кілька перекладів церковних книг з грецької мови разом із Й. Борецьким, 

П. Бериндою, Л. Зизанієм: «Часослов» (1616), «Апокаліпсис» (1619), «Тріодь 

постна», «Бесіди Іоанна Златоуста на 14 послань св. апостола Павла» (1623) 

та ін. У передмові до «Часослова» і першої книги, виданої Лаврською 

друкарнею у 1616 р., яка призначалася як підручник для шкіл, 

Копистенський зазначав, що «Часослов» допоможе православним, котрі 

навчаються в братських школах, ще й полемізувати з католиками — 

«Да будет еретикам ответ».  

Копистенський, за висновком І. Франка, стояв «на висоті історичного 

розуміння релігійного розвою… і найближче до типу новочасного вченого». 

Деякі дослідники, зокрема П. М. Попов, вважали Копистенського автором 

відомого «Густинського літопису», складеного на поч. XVII 
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ст. у Густинському Троїцькому монастирі [6, с. 43]. 

 Стефан Зизаній (Тустановський) - український і білоруський культурно-

освітній діяч, письменник-полеміст, проповідник, педагог, учений. 

Зизаній надрукував у Вільні «Катехізис» — антикатолицький полемічний 

трактат. Книжку цю, видану двома мовами — тогочасною книжною 

«руською» та польською, досі не знайдено. У 1595 р. проуніатськи 

налаштований митрополит Михайло Рогоза (1589-1599) видав проти нього 

грамоту і відлучив від церкви зЗа видання його книги «Книжица на римский 

тел». Зизаній протестував і був закинутий за грати, втік із в’язниці. 

Стефан Зизаній — автор полемічних творів: «Книжиця на римський костел» 

(1595), «Захист православія від папізму», «Малий Катехізис» (не зберігся) 

та ін.  

Аналіз творів мислителя дозволяє зробити висновок про його прихильність 

до реформаційних ідей. Зокрема, він відстоював принцип соборності, який 

передбачав виборність кліру віруючими мирянами і контроль за його 

діяльністю. Негативно ставився до світської влади Польщі та католицької 

церкви за їхні соціальні, релігійні й національні утиски українського народу. 

Близьким до антитринітаризму було тлумачення ним тринітарної проблеми. 

На відміну від православного і католицького розуміння сутності 

та співвідношення трьох божественних іпостасей, Стефан Зизаній вважав 

їх не лише рівними, а й окремими [7, с. 95]. 

Отже, боротьба українського народу проти унії породила унікальний жанр 

українського письменства – полемічну літературу, яка сприяла розвиткові 

літературної мови, насиченню її живими розмовними виразами, підвищенню 

риторичної майстерності. Полемічна література XVI-XVII ст. вплинула на 

подальший розвиток красного письменства і філософської думки, була 

широко відома й шанована також у Російській державі. 

 Головним центром православної полемічної літератури спочатку був Острог, 

де згуртувалися найкращі письменницькі сили, потім столиця Литви Вільно, 
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а також Львів. Острог представив двох яскравих авторів, які творили під 

псевдонімами Христофор Філалет і Клірик Острозький. Перший видав 

фундаментальний богословський трактат «Апокрисис», а другий своїми 

глузливими писаннями висміював католицькі догмати. У Вільні виступав 

Стефан Зизаній, який змінив за тодішньою модою своє українське прізвище 

Кукіль на його грецький переклад. Він розвивав ідею про «папу-антихриста», 

був засуджений уніатським собором і виправданий православним собором. 

Розповідають, що католики робили на нього засідки, так що одного разу, щоб 

врятувати життя, йому довелося втікати з хати ледве не через комин. 

Найвідоміший його твір – «Казаньє святого Кирила». Львів виступав з 

«Пересторогою» невідомого автора, в якій, зокрема, брак освіти був названий 

причиною занепаду давньоруської державності.  

Трохи пізніше на літературній арені з’явився Мелетій Смотрицький, автор 

славнозвісної «Граматики», який у своєму «Треносі», тобто плачі, зобразив 

гірке становище православної церкви в Польщі. Палкіший темперамент 

виявив полеміст Іван Вишенський, афонський ченець-аскет, який у 

посланнях таврував відступників, злочини можновладців, заступався за 

простий народ, вбачаючи у старовинній простоті спосіб запобігти новим 

руйнівним процесам. 
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ЄВАНГЕЛІЄ В. НЕГАЛЕВСЬКОГО 

  

Безцінними рукописними пам’ятками православного життя історичної 

Волині, всієї України, нашої святої Української Православної Церкви доби, 

що її ми тут розглядаємо, є чотири Євангелія, писаних в XVI столітті: 

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр., Волинське Євангеліє 1571 р., 

Хорошівське Євангеліє 1581 р., Літківське 1593 (1599) р. Ми зупинимось на 

Хорошівському Євангелії. 

Євангеліє знайдено в селі Хорошів на Волині й тому ще має назву 

Хорошівського. Переклад Євангелія здійснив В. Негалевський. Цей переклад 

в рукописі віднайдено в одному з київських монастирів
1
, нині зберігається в 

Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. 

Про самого перекладача інформації обмаль. Відомо лише те, що він був 

українським шляхтичем, отримав гарну освіту, володів латиною та грецькою 

мовою, був знайомий з теологією та мав тісні стосунки з інтелектуальною 

елітою того часу
2
. Зберігся документ, який свідчить, що В. Негалевський у 

1582 р. виступав у Кременецькому гродському уряді як приятель і повірений 

шляхтянки Настасії Воронецької у справі вбивства її чоловіка людьми князя 

Андрія Курбського
3
. 

Говорячи про переклад В. Негалевського, необхідно звернути увагу на 

обставини, в яких з'явився цей твір. Певно, в околицях села Хорошева уже 

склалася традиція перекладів біблійних текстів українською мовою. Так, 

                                                           
1
 Цинкаловський О. Стара Волинь Волинське Полісся / О. Цинкаловський // Краєзнавчий словник від 

найдавніших часів до 1914 р.: в 2-х т. — Вінніпег, 1986. — Т. 2. 1986. — С. 500. 
2 Крашевський В. Аріанська шляхта [Електронний ресурс]: Український хронос (інформаційний 

портал) / В. Крашевський // Режим доступу : URL : http://hronos21.blogspot.com/2013/11/blog-

post_3799.html.  – Назва з екрана. 

3
 Кралюк П. Новий Заповіт із Хорошева / П.Кралюк // День. — 2006. — № 205. — С. 8. 
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одним із перших перекладачів розмовною «руською мовою» старозавітних 

текстів був Франциск Скорина, який у Празі 1517-1519 рр. опублікував їхню 

значну частину. Першодрукар міг опинитися в Кременці, тому що він в цей 

час служив лікарем у віленського католицького єпископа Яна, який 

переважно перебував у м. Кременці, яке знаходилося на відстані близько 50 

км від с. Хорошев
4
. Також є свідчення, що Скорина, виїжджаючи в 1530 р. з 

Кенігсберга до Кременця, намовив також до виїзду звідтіля друкаря – одного 

з синів Самійла з Галича
5
. 

Саме з України походить чимало рукописних старозавітних книг, мова 

яких є близькою до української розмовної. В основі їх лежать празькі 

скориненські видання. Причому деякі з них доповнені перекладами 

старозавітних книг, які не ввійшли до цих видань. Цікавим у цьому плані є 

переклад «Писарчука» Дмитра із Зінькова, який доповнений т. зв. 

«маначинським списком». Цей переклад, створений у 1573-1577 рр., містив 

практично всі книги Старого Завіту, за винятком Псалтиря, а також 

закінчення Маккавеївських книг. Щодо місця створення цього перекладу, то 

є припущення, що це могло бути село Зіньки, розташоване неподалік 

Хорошева (на відстані близько 20 кілометрів). Якщо це справді так, то 

переклад В. Негалевського був своєрідним продовженням праці «Писарчука» 

Дмитра
6
. 

За переконанням дослідників, зробити переклад В. Негалевського 

спонукала також і поява Острозької Біблії. 

Хорошів розташований поблизу Острога (на віддалі до 40 км). 

Ймовірно, В. Негалевський бував в Острозі і знав, що острозькі друкарі 

готували до друку повний корпус біблійних книг старослов'янською мовою. 

Неподалік с. Хорошева знаходилося село Сураж, доходи від володіння 

яким йшли на видання Острозької Біблії. Відомо, що ще «сирий», не 

                                                           
4
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повністю відредагований примірник Острозької Біблії з'явився влітку 1580 р. 

Того ж року в Острозі був виданий Новий Завіт як частина майбутньої повної 

Біблії, а також «Книжка, сьбраніе вещей нужнійших...» Тимофія 

Михайловича, яка була алфавітно-предметним покажчиком до Нового Завіту. 

Цілком можливо, що В. Негалевський був ознайомлений із цими виданнями. 

І дійшов висновку, що мова даної книги не зовсім зрозуміла навіть для 

освічених людей. Це й могло спонукати його до перекладу новозавітних 

текстів, які в Україні в той час мали найбільше поширення
7
. 

В. Негалевський завершив самотужки переклад. Це був один з перших 

перекладів новозавітних книг, розрахованих не лише на 

священнослужителів, а й на світських людей. 

У цей час, із середини XVI ст., в Україні з’являютьсся переклади 

Святого Письма на живу українську мову, причому оригіналами для цих 

перекладів зазвичай служать польські протестантські переклади, які в цей час 

розповсюджувалися по Україні
8
. 

Ідея перекладу Святого Письма живою мовою була в передових людей 

XV-XVI ст. настільки дозрілою, що за неї вхопилися тоді представники всіх 

вір. У цьому проявився той звичайний культурний поступ, який бачимо в 

історії всіх церков
9
. 

Проте чистої української мови не маємо ні в одному тодішньому 

перекладі Святого Письма. Мова більшості перекладів - це конгломерат 

різних мовних елементів: церковнослов’янських, українських, білоруських, 

польських та ін. Одним з таких цікавих проявів з погляду складності мови є й 

Євангеліє Негалевського. Тут трапляються сливе нарівні українські та 

білоруські елемент
10

. 
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Під час своєї роботи В. Негалевський користувався польським 

перекладом Нового Завіту, який був виданий 1557 року соцініанином 

Мартином Чеховичем. 

Проте оформлення праці В. Негалевського відрізняється від польського 

варіанта тим, що його переклад був розрахований на українського 

православного читача. На сторінках збереженого примірника збереглися 

примітки до тексту і передмови, залишені православними читачами, у тому 

числі міщанина Леонтія Сидоровича, козака Гаврила Крутневича, священика 

Гапона та ін. 

Переклад, з антитринітарним забарвленням у передмові й коментарях до 

тексту, завершив Негалевський не з власної волі, як каже, але за намовою і 

заохотою багатьох учених і побожних людей, що люблять слово Боже, а не 

вміють читати слова польського або «языка словенского читаючи писмомь 

рускимь выкладу з словь его, не разумъють»
11

. Наприкінці перекладач 

зазначає, що віддає «працю на розсудок інших, ученіших од мене людей»
12

. 

З передмови можна зробити висновок, що в XVI ст. в Україні та, 

зокрема, на Волині, було чимало грамотних людей, які користувались 

«письмом руським», тобто тодішньою українською мовою. Вони не вміли 

читати польською, погано розуміли старослов'янську, й саме на таких був 

розрахований цей переклад. Передмова також свідчить, що В. Негалевський 

отримав підтримку «многих учоних богобойних» людей добре освічених. 

Серед них, без сумніву, були власники Хорошева - Сенюти. Це давній 

волинський православний рід, близький до двору князів Острозьких. 

Надзвичайно велику увагу Сенюти приділяли просвітницькій, освітянській та 

науковій діяльності. І саме вони створили перекладачу всі умови для праці
13

. 
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12 Крашевський В. Аріанська шляхта [Електронний ресурс]: Український хронос (інформаційний 

портал) / В. Крашевський // Режим доступу : URL : http://hronos21.blogspot.com/2013/11/blog-

post_3799.html.  – Назва з екрана. 

13 Там же. 

 



54 

 

Переклад В. Негалевського – цікава пам'ятка писемності, якою може 

пишатися наша нація. Вона свідчить про те, що вже в XVI столітті у нас було 

Святе Писання українською мовою. Вже в цей час ставали доступними святі 

книги для вірних через введення народної мови. Така подія в ті роки була 

надзвичайною та постає в один ряд за важливістю з виданням відомої 

Острозької Біблії, здійсненим, до речі, того ж року. 

Подаємо зразок з перекладу В. Негалевського 1581 р. (рукопис 

Київського Михайлівського монастиря № 1636 л. 7-й): 

 

14
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— К.: «Довіра», 1992. — С. 29. 



55 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

 

1.  ДАТО Ф. Р. - 3438, оп.1, спр. 45, арк. 9. Ісаєвич Я. «Початок книгодрукування на 

Україні». Доповідь. Машинопис. 

2.  Возняк М. Історія української літератури: в 2-х кн. — Львів, 1992, Кн. 1. — 696 

с. 

3.  Кралюк П. Новий Заповіт із Хорошева / П.Кралюк // День. — 2006. — №205. 

4.  Крашевський В. Аріанська шляхта [Електронний ресурс]: Український хронос 

(інформаційний портал) / В. Крашевський // Режим доступу : URL : 

http://hronos21.blogspot.com/2013/11/blog-post_3799.html. – Назва з екрана. 

5.  Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 

народа / І. Огієнко. — К.: «Довіра», 1992. — 141 с. 

6.  Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви: 

в 2-х т. / І.Огієнко. — К.: Україна, 1993. — Т. 1. — 1993. — 284 с. 

7. Цинкаловський О. Стара Волинь Волинське Полісся / О. Цинкаловський // 

Краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 р.: в 2-х т. — Вінніпег, 1986. 

— Т. 2. 1986. — 578 с. 

 



56 

 

Володимир Рожко 

Кандидат церковно-історичних 

наук, 

історик-архівіст, дійсний член ІДВ 

у Вініпезі, Канада і його 

представник в Україні, почесний 

професор СЄУ імені Лесі 

Українки, викладач ВПБА 

Владика Варлаам Шишацький (1750–1821) в документальних та 

історичних джерелах держархівів Житомирської, Рівненської, 

Волинської областей. 

Блаженні Ви, як ганьбити та гнати вас 

будуть, будуть облудно на вас 

наговорювати  

всяке слово лихе ради Мене… Бо так 

гнали й пророків, що були перед вами 

(Мф. 5: 11, 12) 

Житіє першого поунійного владики єпископа Волинського і 

Житомирського 1795-1805 рр. засновника Волинської Духовної семінарії 

1796 р. в м. Острозі, 1806-1812рр. очолював Могилівську – Вітебську 

єпархію в Білорусії з 1808р. в сані архієпископа, натхненника  ідеї 

автокефалії нашої церкви, а з приходом до Могильова 1812р. французьких 

військ, конкретного її першоієрарха, наповнене великою любов'ю до Бога і 

України, рідної церкви. 

Його житіє потребує спеціального обширного дослідження, - 

знаходимо в історичних джерелах, - в якому має залишитися золоте зерно 

правдивої наукової мудрості, відсіяне від словесної полови, яку впродовж 

двох століть розсівали по різних часописах представники російської білої і 

червоної історіографії [1, с. 103]. 

В життєписі архієпископа Варлаама знаходимо, що він був владика 

обширної ученості, високих даровань, і бистрого слова [2, с. 1107 - 1108], 

знайдені ним під час навчання в парафіяльному училищі, Переяславській 

Духовній семінарії, Київській духовній академії, як також на посаді ректора 

ним закінченої семінарії. Був владика настоятелем, ігуменом 

Макошинського, Свято-Духівського у Вільно на теренах тодішньої Польщі, 

Новгородського Кирилівського, архімандритом Вижицького Свято-

Миколаївського в Новоградській єпархії, Свято-Преображенського в с. 

Дятлів на Пинщині монастирів.  

– Ідея Святого Українського православ'я, очищеного від Римської і 

Московської уній, – читаємо в історичному джерелі, - з його віковою 

духовною спадщиною, автокефальний устрій нашої церкви, була 

домінуючою і врятувати цей скарб Божий від зажерливих сусідів « братів 

слов'ян», було ціллю його життя [1, с. 105]. 

Волинська Духовна семінарія (єпарша) заснована владикою Варлаамом 

1796 року мала також служити ідеї автокефалії Православної церкви. 
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– Щоб розбудувати українське православне життя Волинської єпархії, - 

свідчать історичні джерела. – необхідно було мати молоде священство. А для 

його підготовки виникла потреба заснувати єпаршу семінарію, а саме таку 

початкову назву вона носила в 1796 -1814 роках, а з 1799 року Житомирська 

від титулу єпископа Житомирського і Волинського, а опісля з 1814 року – 

Волинська Духовна семінарія [3, с. 29]. 

Ото ж владика Варлаам Шишацький в 1795 – 1805 рр. очолював 

церковне та духовно-освітне життя у Волинській єпархії, і саме в цих 

царинах за той період відклалися документальні джерела у яких закарбовано 

ці процеси взаємно пов'язані церковно-адміністративна діяльність та 

підготовка майбутніх кандидатів у священство в єпаршій семінарії, 

засновником і керівником якої він був. 

– Посідаючи Волинську кафедру 1795 -1805рр., єпископ Варлаам 

Шишацький вклав свою мудру душу, наповнену любов'ю до Бога і України, 

свого уярмленого на той час вже новим московським окупантом народу, у 

відродження Святого Українського православ'я на Волині, а заснування ним 

Волинської Духовної єпаршої семінарії – один із найдорогоцінніших скарбів 

його великої душі. Метод підготовки майбутніх кандидатів до 

священнослужіння в єпаршій семінарії більше був наближений до 

західноєвропейських, а не до семінарії московської імперіальної церкви з її 

цезарепапізмом, тотальною русифікацією, імперіальними намірами. [4, с. 69]. 

Прихід на Волинь і зокрема до Острога, де в Свято – 

Преображенському монастирі, знаходилася консисторія , семінарія 

очолювані владикою Варлаамом  Шишацьким, 1812 року основну 

документальну базу їх було вивезено з наказу московських церковних 

властей на схід, де вона безслідно зникла, а кількоразові пожежі будівлі 

Спаської обителі затерли майже всі сліди документальної діяльності цих 

церковно – адміністративно – освітних установ. 

Незначну врятовану і збережену їх першоджерельну базу можна 

віднайти в Держархівах Житомирської і Рівненської областей. 

В Держархіві Житомирської області у фонді № 1 Волинська Духовна 

консисторія м. Житомир Волинської губернії за 1741 – 1921рр. зберігаються 

документальні джерела створені самим владикою Варлаамом Шишицьким, 

його консисторію. Справи цього фонду описані в 91 опису в № 1-3 цих 

описів, дослідник може віднайти в справах внесених до них документи, які 

стосуються церковної, освітної діяльності владики Варлаама єпископа 

Житомирського і Волинського. 

В справах цього фонду внесених в опис № 1 – 3, знаходяться 

документи написані рукою самого владики, членами Волинської Духовної 

консисторії, як також укази московського Синоду пов'язані з ім'ям єпископа 

Варлаама, зокрема про переведення владики з Волинської єпархії до 

Могильова. В указі від 24 грудня 1805 року московські урядовці записали: 

– По указу Св. урядового Синоду від 24 грудня 1805 року 

преосвященного  єпископа і кавалера Варлаама перевести із Волинської в 

Могильовську єпархію, а архієпископа Могильовського Анастасія перевести 
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в Астраханську єпархію. На місце преосвященного господина Варлаама по 

хіротонії архімандрита Подільського Свято – Троїцького монастиря Даниїла 

[5, арк. 34]. 

В справах цього фонду також зберігається низка документів в яких 

згадується ім'я правлячого єпископа Волинської єпархії підписаних ним, в 

яких багато місця присвячено питанням життєдіяльності його духовної 

дитини – Волинської Духовної семінарії, її фінансово – майновому стану, 

навчально-виховному процесу, побуту викладачів, учнів. [ 6, арк.. 144-147]. 

Складовою частиною боротьби московського Синоду проти так званого 

українського «сепаратизму», тобто автокефалії в церкві, були переводи 

владик за національністю українців в інші національні окраїни білої 

московської імперії зла. Саме шляхом переводу владики Варлаама 

Шишацького з Волинської єпархії до Могильова в Білорусію було усунуто 

його від національно – свідомого духовенства, студентства, пастви. В 

московському церковному « купночинії» проголошеному  Київським 

митрополитом молдаванином за національністю Гавриїлом Банулеско – 

Бадоні (1799 – 1803рр.) ідеї автокефалії український і білоруській 

православним церквам виношуваній владикою Варлаамом, не було місця. 

Через «купночиніє» московський Синод домагався єдності 

Богослужбової мови і єдності Богослужбової практики, натомість владика 

Варлаам прагнув залишити нашій церкві вікову українську душу. 

  В документальних джерелах цього фонду в Держархіві Житомирської 

області, пильна увага дослідника зможе простежити боротьбу цих двох 

напрямків в житті Волинської єпархії, очолюваної владикою Варлаамом 

Шишацьким – автокефального та «купночинія». 

Архіпастирська діяльність владики Варлаама у Волинській єпархії 

відображена у збережених документальних джерелах Держархіву Рівненської 

області частково у фонді № 485 Волинська Духовна консисторія 1798 – 

1916рр., більш ширше у фонді № 373 Острозьке Духовне правління 1794 – 

1807 рр. 

Справи фонду № 373 Острозьке Духовне правління описані в Описі 

№1, Спр. 1 – 24 за 1798 – 1806рр; Оп. № 2, Спр. 1- 123 за 1794 – 1807рр. 

Дуже цінним документальним джерелом до церковної діяльності 

владики Варлаама є справа Протоколи Духовного правління м. Острог за 

1798 рік на 390 аркушах. Саме завдяки цьому збереженому документальному 

джерелу можна простежити не лише діяльність цієї духовної установи, а й її 

засновника і керівника владики Варлаама єпископа Житомирського. Саме 

таким титулом першого поунійного Волинського архіпастиря позначено всі 

документальні джерела того часового поясу. 

Серед питань, які розглядалися на засіданнях цього Духовного 

правління в м. Острог, при Волинській Духовній консисторії, керуючим якої 

був владика Варлаам, були не лише життя поунійних парафій, опір і не 

бажання частини духовенства і вірних зліквідованих і насильно переведених 

з унії з Римом до Московської церковної унії храмів Руської унійної 
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православної церкви в новоутвореній Волинській єпархії, а й також питань 

життя єпаршої семінарії духовного дітища її засновника [7]. 

В фонді Острозьке Духовне правління Оп. № 2 знаходиться цілий ряд 

справ з указами Житомирської духовної консисторії за 1799 рік, виданих із 

благословеннями «господіна Варлаама єпископа Житомирського», які 

стосуються не лише церковного життя єпархії, а й поунійних храмів, 

монастирів, зокрема поунійної обителі о.о василіан Св. Михайла в Гощі, 

Преображення Господнього в м. Острог.[8, арк.. 5 - 11]. 

Серед справ Оп. № 2 цього фонду збережено чисельні листи, копії 

відповідей на них від парафіяльних священиків, ченців, вірних, описи – 

характеристики стану церков, прицерковних будівель, монастирів, фінансово 

– господарської діяльності і т.д. 

Особливо цінним для дослідження історії Волинської Духовної 

семінарії періоду керівництва нею її засновника є документи цього фонду в 

яких закарбовано навчально-виховний процес цієї духовної школи, духовний 

і моральний стан викладачів, учнів, їх побут, навчання, і небажання вчитись 

окремих покликаних. 

В рапорті благочинного ієрея Княжинського від 24 вересня 1798 року 

знаходимо такі думки: 

– … про висилку в семінарію дітей священно і церковнослужителів, 

затриманих в будинках батьків і притягнених до відповідальності родичів за 

втечу, висилати цих дітей до семінарії, а батьків оштрафувати… [9, арк. 243]. 

Серед втікачів з семінарії знаходимо ім'я Кирила Курчицького, який 

показав себе при затриманні уродженцем повіту Староконстантинівського 

села Бушівець поміщика каштеляна Івана Прилуцького підданого Захарія 

Курочки сином.., і відправити в Земський нижній суд в законому там 

розгляді [10, арк.. 219]. 

Ім'я владики Варлаама Шишацького знаходимо і в інших 

документальних джерелах цього фонду, які дають нам підставу 

стверджувати, що керуючий єпархією і єпаршою семінарією був глибоко 

обізнаний з усіма сторонами духовного життя ввіреної йому Волинської 

єпархії. Слід наголосити, що незважаючи на пізніші зміни, переформування у 

Волинській Духовній семінарії, тотальну русифікацію і омосковлення 

навчально – виховного процесу, цей навчальний духовний заклад ніколи не 

загубив свого свободолюбивого національного українського духу, 

закладеного її засновником, і як показали пізніші події в житті семінарії, її 

вихованці були першими серед тих, хто відроджував Українську 

Православну Церкву. Маємо додати до документальних джерел ще й 

документ фонду Свято – Преображенського монастиря кінця XVIII -  поч. 

XIX ст. в м. Острозі, де знаходилася очолювана владикою Варлаамом 

Волинська Духовна консисторія і семінарія, які зберігаються в історико – 

культурному заповіднику м. Острог. Серед документів цього фонду є ціла 

низка оригінальних, писані власною рукою владики, документи з його 

резолюціями і т.д. 
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До найбільш вагомих історичних джерел про владику Варлаама в 

Держархіві Волинської області слід віднести Волинські єпархіальні 

відомості, друкованому органі Волинської єпархії, які виходили в Крем'янці 

1867 – 1907 рр., а з 1908 по 1917 рр. в Житомирі. В 1878 р. о. Федір Четиркин 

вперше згадав в своїй публікації світлаї пам'яті владику Варлаама, якого було 

позбавлено архієрейства і простим ченцем помер в Острозькому монастирі 

[11]. 

Це повідомлення у ВЄВ було неправдоподібним, тому відомий на той 

час дослідник історії церкви на Волині свящ. Андрій Хойнацький надрукував 

наступного року обширну публікацію « Правда про архієпископа Варлаама, 

колишнього першого єпископа Волинського, а тоді архієпископа 

Могильовського, який помер в сані простого монаха і інші відомості 

необхідні для історії Волинської семінарії» [12, с. 323-329]. 

Слід підкреслити, що автор цієї обширної публікації подав правдиві 

відомості біографічного характеру про архієпископа Варлаама і час і місце 

народження, родину, навчальні духовні заклади де здобував владика освіту та 

навчав інших, монастирі де він служив Богові і рідному народу, 

підкреслював, що цей визначний архірей був першим поунійним єпископом 

Волинської єпархії та засновником Волинської Духовної семінарії, проте 

однобічно і суб'єктивно висвітлював причину «зради» московського царя, 

приписавши владиці непритаманні риси поведінки: боязнь, страх, улещання і 

т.д. В цій публікації о. А. Хойнацького про це знаходимо такі неправдиві 

думки: 

- В 1812 р. Варлаам, випробовуваний в боротьбі з ворогами 

православ'я, не устояв в душевній міцності перед ворогами отечества. Коли 

в тому ж році Могильов був взятий корпусом французького маршала Даву, 

Варлаам, улещений бувшими до тепер успіхами французької армії з однієї 

сторони, і з іншої сторони захвачений в росполох ворогами, від яких не успів 

спастися своєчасно з Могильова, - зрадив обов'язку і не лише сам поминав 

Наполеона при Богослужіннях, но і пастві своїй, під тиском неприятеля, 

неодноразово давав накази робити те саме, наказував виголошувати в честь 

Наполеона і його дружини проповіді і т.д.[13, с. 325]. 

В публікації Івана Павловського «Крамольна присяга» (до біографії 

Варлаама Шишацького) опублікованій ВЄВ у ч.12. знаходимо більш 

правдоподібні думки про причини присяги імператору Наполеону, з яких 

подаємо такий фрагмент: 

- Архієпископ Варлаам, перед посвяченням своїм в єпископа 

Волинсько –Житомирського, довго знаходився в Польщі, і був настоятелем 

Віленського монастиря, проживаючи в Польщі він був свідомий всіх законів і 

конституцій Польського королівства, знаючи ( як неодноразово сам говорив), 

що останній король Польський Станіслав – Август і вся Річ Посполита 

учинили конституцію; щоб духовенство грецького православного 

віровизнання, які живуть в Польщі, в Польському королівстві мали свого 

верховного патріарха, незалежного від російського синоду і не відносились 
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до іншої держави з своїми духовними справами. А Наполеон мав відновити 

королівство Польське… [14, с. 464 – 465]. 

Так, польський період життя владики Варлаама у Свято – Духівському 

монастирі м. Вільно дав йому змогу глибше подивитись на історію нашої 

церкви узурпованою Москвою і побачити її майбутній автокефальний стан 

вільний від московських бездуховних пут рабства і царепапізму. 

Цілком правдоподібно випливають думки про те, що вже у Віленський 

період православні українці і білоруси вбачали в його особі майбутнього 

патріарха в Польському королівстві. Тому то й московський Синод забирає 

майбутнього владику з Вільно 1791 р. і переводить його архімандритом до 

Вижицького Свято-Миколаївського монастиря Новгородської єпархії [15, с. 

1064]. 

На Пинському соборі 1791 року православне духовенство у 

Польському королівстві виробило автокефальний, патріарший устрій нашої 

церкви і можливість бачити владику Варлаама в патріаршім куколі налякало 

самого царя і московський Синод, тому й було відкликано його з Вільно.[16, 

с. 25-26]. 

В 1879 році у Волинських єпархіальних відомостях знаходимо про 

владику Варлаама три обширні публікації, в яких передано цілу низку 

біографічних відомостей по його життєпису, серед яких знаходимо не лише 

офіційні історичні джерела, а й усні ( ВЄВ. За 1880р. ч. 22- 24), зібрані 

автором поміж учасниками тих подій, під загальною назвою «Місцеві 

перекази про останні дні життя архієпископа Варлаама». Подаємо два витяги 

з офіційних документальних та усних джерел. 

Автор надруку о. А. Хойнацький про зняття сану з владики 29 червня – 

12 липня н. с. 1813 р. в Свято-Преображенському соборі у Чернігові писав: 

– Приїхали двоє архіреїв Михаїл і Варлаам. Обоє були зустрінуті з 

славою і облачені двоє на амвон серед церкви також зо славою. 

Несподівано секретар консисторії Павловський виходить на кафедру і 

голосно читає указ св. Синоду, перечислюючи злочини Варлаама і 

засуджуючи його на зняття з нього священного сану, залишення з ним лише 

чернецтва і направленням його простим ченцем в Новоград – Сіверський 

Преображенський монастир. Разом з ним протодиякон Іустим зняли з 

Варлаама митру , панагію, омофор, сакос і інше облачення… 

Архієпископ Михаїл під час зняття сану з Варлаама плакав гіркими 

сльозами і потім по відходу Варлаама, здійснюючи літургію постійно плакав. 

Многіє стоялі в храмі, також не могли здержати сліз…[17, с. 327]. 

Від себе додамо, що то плакала ціла Україна за своїм найкращим 

сином, оганьбленим і розтоптаним грубим московським варваром, лише за 

його синівську любов до неї, рідної церкви , ідеї бачити її незалежною, 

помісною без московського імперіального рабства і бездуховності. 

– Після цього приниження преподобного мученика Варлаама, – 

читаємо в історичному джерелі, – відвезено до Новоград-Сіверська і 

поміщено в сиру напівтемну келію під воротами Свято-Преображенського 

монастиря. Умови життя його в ув'язненні у монастирі, нічим не відрізнялися 
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від умов існування гетьмана Петра Калнишевського в Соловецькому 

монастирі. 

Його велику бібліотеку богословських і з історії нашої церкви, серед 

яких рідкісні рукописні і першодруки ХІV–ХVІІІ ст. було конфісковано і 

передано до Чернігівської Духовної семінарії, з якої багато книг владики 

забрано до Санкт-Петербурзької Духовної академії [18, с.111]. Усні джерела 

про перебування в монастирі Преображення Господнього у Новгород-

Сіверську, де владика осліп у сирій напівтемній келії – льоху під дзвіницею, 

повідомляли: 

– Нас дітей, – згадував колишній учень семінарії, – лякали іменем 

цього архірея і багато з нас проходячи через монастирські ворота, старалися 

не дивитися в той бік, де знаходиться таємнича келія, але холод все таки 

пробігав по тілу. Під дзвіницею в запущеній келії він гірко оплакував своє 

нещастя( насправді гірку долю України – В.Р.). По його смерті ніхто з ченців 

не хотів жити в тій келії…[19, с. 1108]. 

Серед православних українців, особливо свідомого священства і вірних 

пам'ять про архієпископа Варлаама Шишацького і його невмирущої ідеї 

автокефалії Української Православної Церкви зберігались і тому з'явились ці 

промосковські публікації не лише у Волинських, а й Чернігівських 

єпархіальних відомостях, «Церковно-общественному Вестнику», тому 

московський Синод, поміщає у «Збірник археологічного інституту» цілу 

низку офіційних спрепарованих в імператорському дусі документів, які були 

надруковані у ВЄВ ч. 23-24. С. 1052-1070. За 1880 рік під заголовком 

«Документи, які відносяться до деградації архієпископа Могильовського 

Варлаама Шишацького [20, с. 1052 - 1070]. 

Слід підкреслити, що в спрепарованих документах зберігається 

речення,  яке дає повну уяву про канонічну московську церкву: 

Синод постановив, а цар підписав: «Быть посему». 

З цих постанов подаємо такі витяги: 

Перше: архієпископа Варлаама лишити сану і направити ченцем в 

Новгород- Сіверський Спаський монастир; 

Друге: священиків і церковнослужителів залишити всіх в попередніх 

званнях, предоставити Синоду для очищення совісті їх; 

Третє: секретаря консисторії і службовців її на розгляд і суд передати  

світському начальству.[21]. 

Серед історичних джерел Держархіву Волинської області  про владику 

Варлаама маємо навести праці : Власовський І. Нарис історії УПЦ. – Нью – 

Йорк – Бавнд  Брук, 1957. Т.3., праці авторства Рожко В. Нарис історії УПЦ 

на Волині . – Луцьк, 2001.; Духовні православні освітні заклади Волині X – 

XX ст.. – Луцьк , 2002.; Українські православні святі історичної Волині IX – 

XXст. – Луцьк 2003.; Волинська Духовна семінарія. – Луцьк, 2004. Окремі 

публікації в збірниках, журналах та газетах. 

Документальні та історичні джерела короткий огляд яких ми тут 

зробили, залишаються найвагомішими для об'єктивного наукового 

дослідження, яке пролило б світло на особистість архієпископа Варлаама 



63 

 

Шишацького, одного з активних борців за автокефалію нашої церкви в 

XIXст., який без сумніву в часі буде канонізований і його ім'я і житіє буде 

занесено до книги «Житіє Святих», ми ж лише зробили короткий огляд цих 

документальних та історичних джерел, щоб привернути увагу науковців до 

цієї вічно живої для нас теми. 
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РОДИНА МИТРОПОЛИТА ОЛЕКСІЯ (ГРОМАДСЬКОГО),  

РОЛЬ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЖИТТІ АРХІЄРЕЯ 

 

Винесені з дитинства образи, елементи світосприйняття, базове 

розуміння правильного і неправильного, рідного і запозиченого визначають 

чи підсвідомо коригують поведінку людини впродовж дорослого життя. 

Тому для розуміння внутрішнього світу митрополита Олексія (Громадського) 

нам необхідно спробувати реконструювати його родине оточення, визначити 

вплив найближчих людей, виявити, яке місце в системі духовних цінностей 

посідали сімейні. Без відповіді на ці запитання усі спроби охарактеризувати 

життя і діяльність митрополита Олексія будуть лише частково істинними. 

Народився майбутній митрополит, глава Автономної церкви в Україні 

Олексій (Олександр Громадський) 1 листопада 1882 р. в с. Докудів на 

Південному Підляшші, котре тоді входило до складу Сідлецької губернії. 

Однокурсник по навчанню в Київській духовній академії, а пізніше близький 

співробітник митрополита в церковному адміністративному апараті професор 

Іван Власовський писав, що батьки Громадського належали до 

патріархальної дяківської родини
15

. Точнішу інформацію надає Послужний 

список архієпископа Гродненського і Новогрудського Олексія 

(Громадського) за 1929 р., де зазначено, що він народився в сім’ї Якова і 

Євдокії Громадських
16

. Яків Громадський служив православним 

псаломщиком, а розпочав духовну кар’єру в Уніатській церкві дяком
17

. У 

                                                           
15

 Власовський І. Митрополит Олексій Громадський (1943-1963) // Українське православне слово. – 1963. – 

Ч. 5. – травень. – С. 8-10. – С. 8. 
16

 Послужной список настоятеля Гродненского Борисоглебского монастыря, архиепископа Гродненского и 

Новогрудского Алексия (Громадского) на 1 марта 1929 г. //  Копія, архів автора, 9 арк, арк. 1.  
17

 Лист о. Михайла Кота митрополиту Андрею (Шептицькому), 29 серпня 1918 р. // Митрополит Андрей 

Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і матеріали 1899-1944. – Львів: 
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1918 р. Олексій (Громадський) у розмові з греко-католицькими священиками 

заявляв, що його батько внутрішньо залишився уніатом і досі співає уніатські 

наспіви
18

. Про духовну і територіальну ідентичність Якова Громадського 

свідчить і той факт, що у листопаді 1912 р., коли складали списки духовних 

осіб на випадок евакуації, він заявив, що бажає залишитись у рідній 

стороні
19

. Тобто загроза воєнної окупації була для Якова Громадського менш 

важливою, аніж зв’язок із малою Батьківщиною. 

Отже, з дитячих років Олександр Громадський перебував у церковному 

середовищі, й це вплинуло на його світогляд і вибір життєвого шляху. Він 

сам пізніше стверджував, що від дитинства полюбив священне служіння
20

. 

Додамо, що становище священнослужителя в очах українського селянства 

було привабливим з духовних і статусних позицій та соцільно-економічних 

міркувань. Духовна кар’єра стала своєрідним підйомником, котрий 

забезпечив вертикальне просування соціальною драбиною синам Якова 

Громадського. 

Найближчі співробітники Громадського проф. Іван Власовський
21

 і 

прот. Стефан Грушко
22

 в біографічних статтях, присвячених митрополиту, 

одностайно стверджували про сутужне матеріальне становище його батьків. 

Зі слів І. Власовського, Олександр був середнім сином сільського 

псаломщика Якова Громадського. У церковних джерелах є інформація про 

молодшого брата Олександра – Стефана
23

. Власовський писав, що 

незважаючи на матеріальну скруту, Яків і Євдокія Громадські спромоглися 

дати своїм талановитим синам вищу освіту. Чи потрібно розуміти під цими 

                                                                                                                                                                                           
Монастир монахів Студійського уставу; Видавничий відділ «Свічадо», 1995. – Том І. – 524 с. – С. 161-163. – 

С. 161. 
18

 Там само. 
19

 Списки духовных лиц, которые подлежат отправке за пределы губерний, объявленных на военном 

положении, № 109, 20 ноября 1912 г. // APL, ChKP, sygn. 4426.   
20

 Грушко С., митр. прот. 15-ліття Архиєрейської хіротонії Владики Алексія, Архиєпископа Волинського й 

Кремянецького // Шлях. – 1937. – Ч. 5. – 1 вересня. – С. 3-5. – С. 3.  
21

 Власовський І. Митрополит Олексій Громадський (1943-1963) // Українське православне слово. – 1963. – 

Ч. 5. – травень. – С. 8-10. – С. 8. 
22

 Грушко С., митр. прот. 15-ліття Архиєрейської хіротонії Владики Алексія, Архиєпископа Волинського й 

Кремянецького // Шлях. – 1937. – Ч. 5. – 1 вересня. – С. 3-5. – С. 3.  
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словами усіх трьох дітей, чи лише середнього і меншого синів – необхідно 

з’ясувати. Стефан Громадський у головних моментах повторив шлях 

старшого брата: закінчив у 1908 р. Холмську духовну семінарію, навчався у 

Варшавському університеті, став священиком
24

. Пізніше він перебував у полі 

безпосереднього чи опосередкованого протегування з боку брата-архієрея: на 

початку 1922 р. о. Стефан Громадський служив священиком у Залісцях 

Шумських Крем’янецького повіту і виконував функції благочинного
25

, коли 

Олексій (Громадський) очолював Волинську духовну консисторію в 

Крем’янці; у березні 1933 р. протоієрей Стефан Громадський, настоятель 

церкви містечка Наревка Гродненської єпархії, переведений у Віленську 

Миколаївську церкву. Одночасно указом Синоду Православної 

автокефальної церкви в Польщі о. Громадського затверджено на посаді члена 

Віленської духовної консисторії
26

. Отже, о Стефан перевівся з єпархії під 

керівництвом брата на високу посаду, як для білого духовенства, в церковно-

адміністративному апараті сусідньої церковної області. Припускаємо, що 

призначення відбулося не без протекції з боку Олексія (Громадського), 

котрий на той час був не лише правлячим єпископом Гродненсько-

Новогрудської єпархії, але й секретарем Св. Синоду ПАЦП. 

Отже, батьки Олексія (Громадського) дали можливість навчатися йому 

у Холмській духовній школі, що стало певним майданчиком для 

продовження освіти. Після неї Громадський продовжив студіювати у 

Холмській духовній семінарії. У ній пройшов важливий період життя – час 

становлення у віці 16-22 років. Надання стипендій братам Громадським під 

час навчання у ХДС підтверджує наявність матеріальних проблем у сім’ї 

                                                                                                                                                                                           
23

 Распоряжения и известия по Виленской епархии за январь и февраль 1933 года. Административные 

перемены // Варшавские церковные ведомости. – 1933. – № 13. // Воскресное чтение. – 1933. – № 13. – 36 

марта.  
24

 Выпускники Холмской духовной семинарии: 1876-1910, 1912, 1913 гг. // Інтернет-ресурс: 

http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/holsem.html, 10.06.13. 
25

 Akt oskarzenia przeciwko ks. pr. Mikołajowi Radzichowskiemu, 29 lutego 1928 r. // ДАРО, ф.33, оп.1, 

спр.9060, арк.8-9.  
26

 Распоряжения и известия по Виленской епархии за январь и февраль 1933 года. Административные 

перемены // Варшавские церковные ведомости. – 1933. – № 13. // Воскресное чтение. – 1933. – № 13. – 36 

марта. 

http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/holsem.html
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Якова Громадського
27

. Таким чином, інструменти корпоративної соціальної 

підтримки дозволили синам церковнослужителя здобути середню духовну 

освіту і завдяки хорошій успішності продовжити студії у вищих школах. 

У 1906 р. псаломщик Яків Громадський служив у Воскреницькій 

парафії Першої Більської округи. Його фахові якості благочиний оцінював 

посередньо: Громадський, який закінчив Холмську причетницьку школу, 

читав і співав незадовільно, лінувався навчати дітей і дорослих парафіян 

співу; добра поведінка натомість нівелювалась гострим характером 

(зухвалість) і свавільністю, що стало причиною частої зміни місць служби
28

. 

Схожою була колективна характеристика благочинним докудівчан – 

односельців Олексія (Громадського). Після віросповідного указу 1905 р. від 

православ’я відпали 1433 мешканцч с. Докудів, а в православ’ї залишилось 

405 осіб
29

. «Докудівці народ норовливий і гоноровий, - зауважував 

благочинний, - як нащадки колись бувших міщан м. Докудів, якому 

доводиться в усьому догоджати і виконувати усі бажання, особливо щодо 

його прихильності до уніатських обрядів… Докудівці старанно відвідують 

церкву і в церкві майже всі читають і співають, але лише своїм уніатським 

наспівом»
30

.  

Відгуки благочинного про Якова Громадського, його професійні 

здібності та особисті якості, а також характеристика докудівчан доповнюють 

інформаційне тло для більш докладного духовно-психологічного портрета 

Олексія (Громадського). Беззаперечно, він успадкував частину рис характеру 

батька, але також мали вплив стандарти колективної поведінки докудівчан. 

Певним чином про місце сімейних обов’язків у ціннісній ієрархії 

Олексія (Громадського) може свідчити його вибір на користь білого 

                                                           
27

 Струков М. Исторический очерк учреждения и деятельности Леонтиевского попечительства о бедных 

воспитанниках семинарии (1889-1910) // Сборник статей по истории Холмской духовной семинарии. По 

поводу стопятидесятилетия существования семинарии (1760-1910). – Холм: Типо-Лит. Вайнштейнов, 
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духовенства після закінчення навчання у Київській духовній академії. Іван 

Власовський, котрий жив в одній кімнаті з Громадський, згадував про його 

відособленість від інших семи мешканців через характер і духовне 

наставлення, що виражалось у «єлейній церковності»
31

. Багато хто з 

однокурсників очікував, що Громадський прийме чернечий постриг, але він 

одружився із сестрою доцента КДА, ієромонаха Анатолія (Грисюка) Раїсою і 

висвятився в ієреї
32

. У тій життєвій ситуації в Громадському переміг 

традиційний погляд на cімейні цінності. Не можемо відкидати і можливість 

впливу на рішення Громадського про одруження перспективи духовної 

кар’єри, адже невдовзі після шлюбу й висвяти молодого священика 

призначено позаштатним членом Холмської духовної консисторії. 

Однак подружнє життя Олексій (Громадського) виявилось 

нещасливим. І це стало результатом збігу низки обставин. Час показав, що 

Громадський і Грисюк були людьми різних духовних і соціальних світів. 

Олексій (Громадський) народився в незаможній українській дяківсько-

селянській родині, тоді як Раїса Грисюк була з міщанського середовища з 

Ковеля, донькою покійного губернського секретаря, повітового казначея 

Волинського казначейства
33

. Як син псаломщика Громадський з дитинства 

перебував у церковному середовищі, що визначало стиль поведінки, 

вподобання, погляди на життя. І. Власовський згадував, що Раїса Громадська 

була життєрадісною, любила широке світське життя
34

. Додались і проблеми 

матеріального характеру. Отже, вони були людьми паралельних вимірів, 

котрі перетнулися завдяки їхньому одруженню. В який момент юридично 

перестав існувати шлюб - у наявних джерелах не зазначено, але це сталося не 

пізніше лютого 1922 р., коли Громадський прийняв чернечий постриг. Сам 

Громадський говорив, що сімейне життя не дало «мені ніякої насолоди, а 
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багато всяких згризот і розчарувань»
35

. Про подальшу долю Раїси Грисюк-

Громадської відомо лише, що у 1938 р., коли в радянському 

концентраційному таборі помер митрополит Анатолій (Грисюк), Раїса 

Громадська вимагала від радянської влади надати докладну інформацію про 

покійного брата. Адресу для відповіді Раїса Григорівна вказала: м. Москва, 

Перша Останкінська вулиця, 35/17. Важливо і те, що Раїса Громадська після 

розлучення, перебуваючи в Радянській Росії, залишилась на прізвищі 

чоловіка. 

Традиції української патріархальної родини серед іншого закріпили в 

свідомості Олексія (Громадського) важливість синівського обов’язку щодо 

власних батьків. Він узяв на себе відповідальність за їхнє життя на схилі літ. 

У 1928 р. у Гродно помер батько Олексія Яків Іванович Громадський у віці 

82 років. Його поховано на міському православному кладовищі на вулиці 

Єрусалимській
36

. Мати, Євдокія Аполінаріївна Громадська, доживала віку 

при синові вже в Крем’янці і померла на 88-му році життя 16 жовтня 1935 р. 

У некролозі, вшановуючи пам'ять покійної, вказувалося на її християнські 

чесноти і величезні турботи, покладені на виховання синів
37

. Останній 

спочинок тіло Євдокії Громадської знайшло на території Крем’янецького 

Богоявленського монастиря, поблизу дзвіниці. 

Відчуття відповідальності за долю рідних спонукало Олексія 

(Громадського) турбуватися не лише про батьків, але й дальніх родичів. 

Відомо, що в 1942 р. у Крем’янці секретарем місцевого гебітскомісара 

працювала племінниця митрополита Олексія. Очевидно, що владика 

опікувався родичкою і гарантував їй різнобічну підтримку
38

. 
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Отже, як представник української патріархальної родини Олексій 

(Громадський) серед головних цінностей мав родинні, й цих орієнтирів 

дотримувався упродовж усього життя. 
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Юрій Волощук,  

викладач історії УПЦ  

Рівненська Духовна Семінарія 

Видавнича справа в Україні наприкінці XV-XVI ст.  

 

           Українська видавнича справа свій початок бере від краківських 

друків кінця XV ст., які відбили вплив української мови та виготовлялися для 

українських замовників у Кракові в друкарні Швайпольта Фіоля. Відомо 

чотири видання Фіоля для потреб Українсько-Білоруської Православної 

Церкви: «Октоїх» і «Часослов» ( з означенням часу друку – 1491 р.), «Тріодь 

постова» і «Тріодь цвітна» (без означення місця й року видання). На 

призначення цих богослужбових книг до вжитку в наших церквах вказують 

прикмети мови і згадки про окремих східнослов’янських православних 

святих. Українізми в мові видань Фіоля пояснюються ймовірним українським 

походженням помічників друкаря, як і його замовників, які, мабуть, 

походили з найближчої православної Перемишльської єпископії. Про значне 

поширення друків Фіоля в Україні писав Захарій Копистенський у 

«Палінодії»: «В многих при церквах і в монастирах в землі Львовской, і в 

монастиру Дорогобузьком, і в Городку – Монастира Печерського маєтності, і 

на Підляшшю в землі Більській, в Ботках на Волиню і інді по розних 

місцях»(тут ішлося про «Тріодь постову» і «Тріодь цвітну») (2, 58). «Октоїх» 

Копистенський бачив у Смидині під Турійськом, в Кам’янці-Литовському, 

«Часослов» - у Києво-Печерському монастирі, в церкві Чесного Хреста на 

львівському передмісті Личакові, в Бересті та ін. місцях. Обидві «Тріоді» 

Фіоля відображають вимогу Єрусалимського Уставу й містять правку ХІV ст. 

болгарських монахів-книжників на Афоні й у Болгарії за патріарха Євфимія 

Тирновського; «Октоїх» надруковано з рукопису українського походження, а 

«Часослов» - за українським списком з російського протографа. Гравюра 

розп’яття могла мати джерелом прикарпатську ікону. Взагалі, книги Фіоля 

ще довго «ходили» по Україні й високо цінувалися. Так, в описах XVІІІ і ХІХ 

ст. київського Михайлівського Золотоверхого монастиря значився 
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«Часослов» Фіолевого друку як найцінніша книга бібліотеки. Деякі 

дослідники висували гіпотезу, нібито Швайпольт Фіоль є українець-лемко 

Святополк Фіола. Однак національність Фіоля вияснена в його ж «Часослові» 

та «Октоїху»: «міщанин Краківський Швайпольт Фіоль, із німець, 

немецького роду, франк»(2, 59). Віднайдені архівні документи свідчать, що в 

1479 – 1499 рр. у Кракові проживав Швайпольт Фіоль, який називав себе 

франком (франконцем), бо прибув з містечка Нейштадт (біля Нюрнберга у 

Франконії). Отже, іншого Фіоля-українця, як це твердять прибічники теорії 

про українське походження друкаря, у Кракові не було. 

 Доноси римо-католицького духовенства Польщі спричинились до того, 

що католицька інквізиція швидко зупинила цю друкарську справу для 

добра Православної Церкви, арештувавши самого Фіоля і попаливши 

сконфісковані надруковані книги, після чого Фіоль втік з Польщі.                        

Незаперечним є поширення в Україні з кінця ХV cт. «Часослова» (1493) 

венеціанської друкарні Андрія Торесанського, чорногорських видань 

«Октоїха» (1494) і «Псалтиря» (1495). Але найбільшого значення й 

поширення в Україні набули видання доктора медицини та вільних наук 

білоруса Франциска (Францішека) Скорини, що походив зі «славного города 

Полоцька». 6 серпня 1517 р. у Празі вийшов «Псалтир» Скорини, 

призначений «детем малым як початок всякое доброе науки грамоты, еже 

добре чести и мовить учит». У передмові до книги видавець зазначав, що 

видав її «рускыми словами, а словенским языком… К пожитку посполитого 

доброго, наиболее с тое причины, иже мя милостивый Бог с того языка на 

свет пустил»(2, 59). На полях книги Скорина давав роз’яснення незрозумілих 

слів і термінів («тимпан» – бубон, «онагри» - лосі і т. п.). В 1517 – 1519 рр. у 

Празі Скорина видрукував цілий ряд книг Біблії – всього 22 книги у 19 

випусках під загальною назвою «Бібліа Руска, выложена доктором в 

лекарских науках Франциском, сыном Скорининым, из славного града 

Полоцка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению»(2,60). Ця 

Біблія складалася тільки з книг Старого Завіту і то не всіх (не увійшли, напр., 
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книги Параліпоменон, Маккавейські та ін.). В цілому вона мала близько 2389 

сторінок. Мова її була в основі церковнослов’янською, але з численними 

вкрапленнями білорусизмів, українізмів, польських та чеських слів. У своїй 

праці над перекладом біблійних книг Ф. Скорина найбільше користав з 

допомоги тексту чеської Біблії 1480 р. і 1508 рр. У Вільно в 1525 р. він видав 

«Апостол», а перед цим (1523 р.) – «Малу подорожну книжку» (Псалтир, 

Часослов, 17 акафістів і канонів, «Шестодневець» зі службами на дні тижня, 

святці з пасхалією). До нашого часу збереглося чимало українських 

рукописних списків майже всіх видань Скорини, серед них, напр., такі 

списки: Василя Жугаєва з Ярослава в Галичині 1568 р., «худого чоловіка на 

ім’я Лука з неславного города Тарнополя» 1569 р., біблійний збірник 1575-

1577 рр. Димитрія з подільського містечка Зінькова, священика Івана з 

«неславного града Маначина»(1,239). У Вецінському монастирі (біля 

Золочева в Галичині) Біблія Скорини була навіть перекладена з 

використанням місцевого діалекту, причому текст редагувався й навіть 

змінювався (рукопис 1575 р.). Як зазначав О. Лотоцький, «з тих друків і 

списків церковна громада наша черпала основи своєї свідомості церковно-

правної та церковно-національної за час аж до виходу Острозької 

Біблії»(2,60). Для пояснення про мову перекладів Скорини можна навести 

слова історика української літератури М. Возняка: «В українськім і 

білоруськім культурнім, зокрема літературнім, житті було багато спільного… 

Наслідком цього нераз годі дослідити національність перекладника чи автора 

якогось твору, бо ж це був час, коли й українець і білорус називали себе 

одним терміном «русин» і …часто…писали одною і тою самою мовою, 

зложеною з книжних і народніх елементів»(1,239). Не до кінця вирішеним є 

питання про віровизнання Скорини, але у своїх виданнях Біблії він виступає 

як православний, закликаючи «всем с любовию молитися вкупе»(2,61). 

Першими релігійно-церковними друкованими виданнями власне в 

Україні стали книги Івана Федорова чи Федоровича, який вважається 

засновником книгодрукування як у Росії, так і на Україні. Будучи дияконом 
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церкви Миколи Гостунського в Москві, керував будівництвом друкарні у 

Москві, де разом зі своїм помічником білорусом Петром Мстиславцем 

видали в 1564 р. «Апостола», а в наступному 1565 р. надрукували Псалтиря з 

Часословом. Але того ж року Федоров з Мстиславцем змушені були втікати 

до Литви, бо ж натовп у Москві, підбурений переписувачами книг, що 

втрачали свій заробіток, мав забити друкарів за «єретицьке діло» друкування, 

а самий двір з друкарнею спалив. Спочатку «побожні піонери у великій 

справі друку», як їх назвав І. Власовський, знайшли собі притулок у великого 

гетьмана литовського і каштеляна Віленського Григорія Ходкевича, 

православного магната, що жив у своєму маєтку Заблудові (Північне 

Підляшшя, біля Білостока)(1,237). На утримання друкарів і друкарні 

Ходкевич дав велике село. У Заблудівській друкарні Федоров і Мстиславець 

надрукували «Євангеліє Учительне» (1568-1569), передмова якого написана 

від імені Ходкевича. Мстиславець переїхав потім у Вільно, де заснував 

друкарню в домі Мамоничів, в якій надрукував Напрестольне Євангеліє і 

Псалтиря. Федоров надрукував ще в Заблудові Псалтиря з Часословом 

(1570). Але після того Ходкевич закрив друкарню з невідомих причин; як 

писав Грушевський, він «стратив охоту до сього діла»(5,213); сам Федоров це 

пояснював глибокою старістю і недугами свого добродія. Покинувши 

Заблудів 1572 р., Федоров пробирався в час страшної морової пошесті до 

Львова, куди прибув у січні 1573 р. Тут він з великим захопленням взявся 

пропагувати «невидану» друкарську вмілість, але братчики, зайняті будовою 

нової братської церкви на місці згорілої, не змогли надати значнішу 

матеріальну допомогу на видавничу справу. Взагалі Федоров «обходив 

багатьох багатих і благородних серед українського суспільства..» , але 

«тільки деякі малі з священичого стану та інші неславні серед громадянства 

подали поміч; зробили вони це не тому, що мають забагато, тільки вони, 

немов та бідна вдовиця, вкинули дві лепти з свого вбожества»(1,238). З 

причини «скудних засобів» Федоров надрукував у Львові одну тільки книгу, 

першу там друковану взагалі, - друге видання свого московського Апостола 
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(з автобіографічною передмовою, 1574 р.). Співробітниками Федорова були у 

Львові монах Мина і підміщанин львівський Сенько Сідляр, які 

співпрацювали ще з одним московським вигнанцем князем Андрієм 

Курбським, який, із-за терору Івана Грозного емірувавши до Литви, 

згромадив в отриманих від короля маєтках у Ковелі на Волині «книжних» 

людей, робив переклади грецьких отців, вів листування з усіма ви 

значнішими людьми з українського панства, міщан, духовенства, 

охороняючи слов’янську мову і літературу від «польської барбарії». Напевно, 

саме від князя Курбського князь Костянтин Костянтинович Острозький 

дізнався про  Федорова і запросив так потрібного для Острога друкаря до 

себе на службу. Заставивши свою друкарню 6 травня 1574 р. за борг Сенькові 

Сідляреві, Федоров переходить до Острога і стає з того часу Illustris Domini 

Ducis Ostrosiensis et Palatini Kijoviensis librorum ruthenorum impressor: 

«Найяснішого пана князя Острозького і воєводи Київського друкар книг 

українських»(4,163). Спочатку князь доручив Федорову управління 

Дерманським монастирем з усіма його маєтками, вигнавши перед цим силою 

мирянина М. Джуса, що проти волі князя, зусиллями католиків поляків, був 

нареченим ігуменом цього монастиря. Але через два роки (1577 р.) Федоров 

уже був в Острозі, де остаточно урядив друкарню, в якій в першу чергу видав 

«Книгу Новаго Завета в неиже на преди псалмы»( т.т. Псалтир, Новий Завіт, 

крім того, ще «Соборник 12 месяцам сказая главы коемуждо Апостолу и 

Евангелию и избраным и празником», «Сказание главам евангельским 

утрним апостолом и евангелиам известно седмицам всего лета», Колофон з 

післямовою про видання книги), 1580 р.(2,63), і знамениту Острозьку Біблію 

(1581), яка була, за висловом Огієнка, «вінцем культурної праці не тільки 

князя Острозького і його академії, не тільки найціннішим твором 

друкарського «кунтушу» о. Івана Федоровича, - вона була вінцем і всієї 

культурної праці України та Української Православної Церкви за ХVI-ий  

вік!»(4,177). Ця Біблія з’явилася якраз вчасно, коли православні не мали 

повної друкованої Біблії, а Реформація відкинула Священне Передання 
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Церкви, тому виключно на книгах Святого Письма базувалася полеміка між 

різними християнськими віровизнаннями. Українцям випала велика честь – 

дати усьому православному слов’янству першу повну Біблію, тому 

Острозька Біблія розійшлася по всьому слов’янському світові. Острозька 

Біблія мала у виданні дві передмови – князя Костянтина Острозького і 

ректора Острозької Академії Герасима Острозького. «Хто ж бо з благовірних 

і благорозумних не пройметься жалем, бачивши вбогість Церкви Христової, 

яка хилиться до упадку? Жорстокі вовки нещадно розкрадують і розпужують 

овече стадо Христове» - писав князь Острозький, вказуючи на потребу 

духовної зброї на захист Православної Церкви – Слова Божого; цей «дар 

духовний» і хоче князь залишити «благочестю» (православ’ю)(1,234). Далі 

князь розповідає історію перекладів і видання, з якої видно, що була 

недостача і людей, здатних до цієї праці, і, головне, всіх книг Святого 

Письма. З Москви, за посередництвом литовського посла, була отримана 

«Геннадієва Біблія» - перший у слов’ян повний рукописний збір книг 

Святого Письма церковно-слов’янською мовою, укладений стараннями 

архиєпископа Новгородського Геннадія в 1489 – 1499 рр., але під час 

порівнянь текстів цієї Біблії з текстами окремих книг на інших мовах, з 

іншими слов’янськими рукописами, виявились, за словами князя, не тільки 

«разності, але й развращенія»(1,234). Тоді князь за допомогою послів 

отримав ще рукописи святих книг з грецьких, болгарських, сербських 

монастирів, від царгородського патріарха Єремії. Перекладали переважно з 

грецьких списків, але були списки латинські, церковно-слов’янські, польські, 

чеські. Тяжких трудів коштувало це монументальне діло, тому К. Острозький 

не пошкодував великих видатків на видання книги, яка мала стати славою 

Української Православної Церкви. Грунтовність редакційної праці видавців 

Острозької Біблії полягала в тому, що вони звіряли й зводили в один текст 

різні списки кожної окремої книги, вибираючи кращий як основу; перевіряли 

всі тексти за грецьким і давньоруським варіантом, заповнюючи пропуски, 

викидаючи вставки, виправляючи імена й назви та впорядковуючи поділ на 
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глави й стихи (2,64). Повна назва видання сама свідчить про джерела 

перекладу:«Библиа сиреч книгы Ветхаго и Новаго Завета по языку словенску, 

от еврейска в еллиньский язык седмидесят и двема богомудрыми 

преводники, прежде воплощениа Господа Исуса Христа 350 лета, на 

желаемое повеление Птоломея Филадельфа, царя Египетска, преведеннаго 

зводу с тщанием и прилежанием елико мощно помощиею Божиею 

последовася и исправися, в лето 1581»(2,64). З сучасного наукового погляду 

грецький текст Септуагінти (72 перекладачів), взятий за основу острозькими 

видавцями, - «замалий апарат» (за словами Огієнка) (4,140). Основний 

недолік праці острозьких коректорів – це те, що вони не користувалися 

жидіським оригіналом, адже грецький текст – це тільки переклад. Аналіз 

тексту Острозької Біблії показує, що, наприклад, для книги Буття, Ісуса 

Навина та Есфири було використано найдавніший кирило-мефодіївський 

текст. Але, на жаль, острозькі видавці мали дуже мало давніх церковно-

слов’янських текстів, і тому вся Біблія, щодо слов’янського тексту, не 

вийшла однаково стародавньою (4,141). Мова Острозької Біблії в різних 

книгах неоднакова, деякі тексти залишились невиправлені (південно-

слов’янського походження), навіть правопис і наголос не однакові в різних 

книгах цієї Біблії. І хоча перекладачі свідомо архаїзовували текст шляхом 

очищення мови й приведення її в повну відповідність зі старою церковно-

слов’янською, якою мала бути надрукована Біблія, але надати всім біблійним 

книгам одноцільного характеру вони не змогли. Можливо, що до видання 

Біблії на церковно-слов’янській мові заохочували князя К. Острозького й 

московські емігранти, що тоді перебували на Волині, хоча тоді серед 

українського народу був певний рух за переклад Святого Письма на живу 

мову. Беручи до уваги загрозливе становище не тільки Української 

Православної Церкви, але й Церкви усіх слов’ян, острозькі видавці й 

вирішили надрукувати Біблію церковно-слов’янською мовою, дати Святе 

Письмо загально-слов’янське, яке прийняли б без застережень усі слов’яни. 

12 серпня 1581 р. Біблія вийшла друком у світ, у 5-ти частинах на 628 листах 
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іn folio (1256 стор.). Іван Федоров відлив для цілого тексту особливий шрифт, 

дуже дрібний (24,8 мм), але чіткий і гарний, який доти ніде не був, - т. зв. 

«острозький» біблійний шрифт. Біблію прикрашено різними гравюрами, 

можливо, роботи Гриня Івановича і Лавріна Пилиповича. Острозька Біблія 

була лебединою піснею видавничої праці Федорова: більше нових цілих 

книжок він не друкував. Десь наприкінці 1582 р. він переїхав знову до 

Львова, де найняв собі склепа в домі міщанина Івана Бідлаги і вмістив тут 

свою друкарню, розпочавши додруковувати неповні примірники Острозької 

Біблії, паралельно продаючи свої книги. Але смерть 5 чи 6 грудня 1583 р. 

припинила його працю. Насамкінець слід сказати, що Острозька друкарня 

була найпершою постійною друкарнею в Україні.   
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ДЕРМАНСЬКА ДРУКАРНЯ ЯК ОСЕРЕДОК ДУХОВНОСТІ 

Є небагато пам'яток нашої початкової історії, яким судилося втілити 

найбільш повно національне самопізнання народу. Але в них започаткована 

національна культура й історія, від них іде все краще, що породжував 

духовний пошук народу. І це насамперед «Повість временних літ», яка є 

самобутньою спробою усвідомити своє минуле, своє місце в світовій історії. 

В ній ми знаходимо не просто звід гарних легенд і переказів, а 

основоположні цінності, суттєві для розуміння всього розвитку нашої 

культури. Прийняття Руссю християнства стимулювало розвиток 

самобутньої духовної культури, одним з її напрямів є розповсюдження книги. 

У літературі того часу ми знаходимо немало панегіриків книзі, висловлювань 

про користь книг і «книжного учення»: книги «суть реки, напояющие 

вселенную», «аще до конщеши в книгах мудрасти прилежно, то обрящещи 

великую пользу души своей», «именье книг паче злата», «сладко медвен сок 

и добро єсть сахар, ибо его же добрее книжный разум».  

Через численні пожежі й ворожі набіги збереглося небагато книжкових 

багатств Київської Русі - всього близько 150 книг, серед них «Остромирово 

Євангелие» і два «Изборника» князя Святослава Ярославовича. Але вони 

зроблені з високою професійною майстерністю, що засвідчує налагоджене 

виробництво рукописних книг того часу. Переписування книг 

зосереджувалося головним чином в монастирях, проте в XII ст. і у великих 

містах виникло ремесло переписування книги. Одним із провідних центрів 

книжної справи був Києво-Печерський монастир. При монастирях і церквах 

створювали бібліотеки, в яких нараховувалось по декілька сот книг, а при 
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них існували спеціальні майстерні (скрипторії), де переписували або 

перекладали з інозених мов книги. Велика бібліотека була і в Храмі святої 

Софії, яку зібрав Ярослав Мудрий. Він продовжив традиції свого батька 

Володимира. Літописець так характеризує діяльність двох князів-

просвітителів: «Як то буває, що один зоре землю, другий засіє, а інші жнуть і 

їдять багаті овочі, так І тут: батько Ярослава зорав і зрушив землю, 

просвітивши хрестом, а Ярослав, Володимирів син, засіяв книжними словами 

серця вірних, а ми жнемо, користуючись з книжної науки». 

З'являються бібліотеки в Чернігові, Переяславі, Галичі та інших 

древньоруських містах. Та головне - не в кількості бібліотек і книг, які 

видавалися на Русі, а в їхньому ідейному змісті. А він спрямовував на 

виховання кращих національно-патріотичних рис. Їх о'бєднувала одна 

спільна ідея - ідея єдності української землі, вони пропагували кращі 

почуття, любов до рідної землі.  

Започаткована в Київській Русі книговидавнича і бібліотечна справа пройшла 

великий шлях розвитку. В 1560 р. виникла перша книгодрукарня, заснована 

Костянтином Острозьким в Острозі, а в 1602 році князь Костянтин  передав 

устаткування монастиреві на честь Пресвятої Трійці, що у селі Дермань, 

Острозької друкарні. Це була перша друкарня в Європі, яка до того ж 

знаходилась в сільській місцевості. 

Керівником Дерманської друкарні був брат Северина Наливайка Дем'ян 

Наливайко. З нею пов'язана діяльність Іова Борецького та інших діячів 

культури. У 1603-1604 роках в Дерманській друкарні було видано «Октоїх, 

сирєч Осмогласник», 1605 року — полемічний твір «Лист Мелетія 

Смотрицького до Іпатія Потія». Більшість видань Дерманської друкарні 

друкували тодішньою літературною українською мовою. У 1605 році 

друкарство в Дермані припинилося, а друкарське устаткування повернуто до 

Острога. Без сумніву, друкування книг рідною мовою і їхнє розповсюдження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1602
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD
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сприяло значному духовному розвитку, тому значення Дерманської 

друкарні є дуже вагомим. З друкуванням книг підвищувалася освіченість 

людей, а з нею - і їхня духовність, тому що люди чули на богослужінні 

доступну мову і таким чином реально брали участь у богослужінні. 

В першій половині XVII ст. на Україні вже діяло 8 братських та 10 приватних 

друкарень. Найбільша з них - при Києво-Печерському монастирі - мала 

власну бібліотеку. Бібліотеки Києво-Печерської та Почаєвської лаври, 

Кирилівського монастиря та багатьох інших монастирів протягом всієї історії 

відігравали значну роль у становленні та розповсюдженні шкільництва, 

освіти, культури. Вони були своєрідними академіями та університетами. 

Бібліотеки монастирів містили книги із загальної церковної історії, 

вітчизняної церковної історії, цивільної історії, мистецтва, філософії, 

психології, психіатрії, правознавства, географії, етнографії, статистики, 

педагогіки, історіографії, філології, а також енциклопедії та довідники.  

У той час у середовищі церковних ієрархів з’являються високоосвічені діячі, 

збирачі та цінителі книг: письменники, філологи, філософи, історики, лікарі 

та ін. Отож, підсумовуючи, можна сказати, що монастирі були центрами 

вищої духовності та світської освіти в Україні. Наявність бібліотеки, а 

головне – потреби проповідницької, навчальної, літературної, наукової 

діяльності стимулювали роботу з аналізу, синтезу, узагальнення та 

систематизації матеріалів різноманітного характеру освіченими ченцями. 

Саме зосередження в монастирях адекватних часові носіїв інформації  окрім 

книг – іконопис, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво та ін.) 

зумовило перетворення їх на центри літописання, а пізніше – 

книгодрукування та просвіти. Книгодрукування поширювало у народі 

знання, прогресивні ідеї, що було так важливо напередодні та в період 

Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького, коли 

Україна виборювала свою державність. Значна кількість книг в 

монастирських бібліотеках, написаних та видрукуваних латинською мовою, 
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була помічена автографами представників вищого духівництва: Петра 

Могили, Йосипа Тризни, Івана Максимовича, Панаса Мисливського, Іларіона 

Негребецького, Антонія Радивиловського та ін.  

У XШ ст. центром культурно-освітнього життя України була Кисво-

Могилянська академія, вихованці якої зробили значний внесок у заснування 

бібліотек. Зростала кількість друкарень, які були культурними осередками, 

хоч і зазнавали імперського тиску. В них видавали вірші та збірки пісень, які 

відображали героїчне минуле українського народу в його боротьбі за свободу 

і незалежність. 

У добу культурно-національного відродження (XIX ст.) спостерігається 

значний потяг молоді до знань, зростає її національна самосвідомість. Велику 

роль у здійсненні її прагнень відіграють новостворені Харківський (1805 р.) 

та Київський (1834 р.) університети. На базі університетських друкарень 

видавали наукові праці, збірки української народної творчості, журнали та 

альманахи, де друкували матеріали про літературно-мистецьке життя, 

гумористичні нариси і, літературні твори, які розвивали любов до рідного 

краю, допомагали вивченню його історії. Було засновано низку наукових 

бібліотек, які здійснювали роботу зі збереження культурної спадщини 

нашого народу. Все це надзвичайно сприяло національно-патріотичному 

вихованню.  
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ФУНДАТОРИ ТА УКЛАДАЧІ  

ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ 

 

Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка рукописно-книжної 

культури України, є еталоном волинської рукописної школи XVI століття. 

Воно не має рівних серед тогочасних пам’яток за красою, витонченістю і 

довершеністю орнаменту письма та художнього оздоблення. 

Книга була перекладена в середині XVI сторіччя, збережена 

стараннями і знаних, і невідомих подвижників, стала не лише часткою 

нашого національного духовного скарбу, нашої живої історії, але і нашого 

сьогодення. 

Саме в Двірецькому монастирі при церкві Святої Трійці (нині с. 

Двірець Ізяславського району) розпочався шлях визначної пам’ятки 

української культури, тому деякі дослідники вважають більш правильною 

назву «Двірецько-Пересопницьке Євангеліє». 

Коли, як і чому з’явилося Пересопницьке Євангеліє? Частково відповіді 

на ці запитання знаходимо на останній сторінці пам’ятки. Над нею почали 

працювати 15 серпня 1556 р., а завершили роботу 29 серпня 1561 р. 

Місце створення Пересопницького Євангелія – Волинь. На це є 

вказівки в самому рукописі: «Доконана єсть прьшаа часть наоуки читана 

прєзь рокь cеro еу(г)ліа. В дво(р)ци манастьіри жєслав’сксо(м). При цркви 

стыя и живоначал’ныя тр(о)ца»39. Цю цитату різні дослідники тлумачать по-

різному. Так, П. Г. Житецький не помітив надрядкового “р” у слові дво(р)ци; 
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прочитав його як двоци і переклав як «дівочий»40. А. Сендульський, 

описуючи місто Заслав, відзначив, що Пересопницьке Євангеліє перекладене 

частково при Пересопницькому, а частково в «дівочому монастирі 

Жеславському»41. 

B. В. Стасов у роботі про орнаментальне оформлення рукописів старої 

й нової доби подав знімки з Пересопницького Євангелія і в супровідному 

тексті до однієї з таблиць зауважив, що книгу переписано в монастирі св. 

Трійці в Жеславі42. О. С. Грузинський вважав “дво(р)ци” топонімом43. На 

доказ своєї думки він наводив акт, яким Дворецькому монастирю з церквою 

св. Трійці надавалися певні володіння, серед них було й село Дворець: «Я, 

Януш Кузминич Жеславский, весполок з еи милостью кнегинею, маткою 

моею, кнегинею Настасею Юрьевною Гальшанского, што ж отец мой 

небожчик князь Козма Иванович Жеславский мел надати монастыру нашому 

дворєцкому ку церкви святой Тройцы имение свое отчизное, село Дворець, с 

ставом и з млыном того села»44. 

Село Дворець було і є на території сучасного Ізяславського району 

Хмельницької області (на південний захід від Ізяслава). Можливо, 

Дворецький монастир відомий і як жіночий монастир у самому Заславлі 

(Ізяславі). Ігуменею під ім’ям Параскева була в ньому дружина князя 

Заславського (Жеславського) Кузьми Івановича Анастасія Юріївна, що 

походила з роду Ольшанських (Гольшанських), коштом якої, як свідчить 

переписувач в одному із своїх записів, і було перекладене та написане 

Пересопницьке Євангеліє: «Накладомь, блговернои, и хр(с)толюбивои, 
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княгни Козминои Ивановича Жєсла(в)скои, княгни Параскевгии вьзваннои 

Настаси Юревны Голша(н)ско(г)[о]»45. 

Закінчено переклад і переписування тексту в Пересопниці46: «За 

помочоу Божою есть сьврьшена четвертаа книга нового закона при цркви 

рождества багородичина [!]монастыра правосопникого [!]47. 

Чому саме Волинь стала центром перепису - є цілком закономірним. 

Історично склалося так, що поки Велике Князівство Литовське зберігало 

свою незалежність від Польщі, Волинь була закрита для поляків. Тому 

волинська шляхта найдовше зберігала українську культуру. Та з часом 

поляки з’являються і на Волині. Соціальне поневолення українського народу 

супроводжувалося національним і культурно-релігійним пригніченням. 

Католицизм на українських землях був ідеологією переважної частини 

панства і королівської влади, а православ’я стало релігією пригноблених мас. 

Боротьба між цими двома конфесіями фактично була основною формою 

ідеологічної боротьби в Україні. В епоху, коли духовне життя повністю 

підпорядкувалося теології, будь-які соціальні рухи кваліфікувалися як 

відступ від панівного віровчення. Ось чому справа перекладів культових 

текстів українською мовою тісно пов’язана з тогочасним суспільно-

політичним рухом в Україні. Самі переклади вважалися найсильнішою 

ідеологічною зброєю проти католицизму. Відомий український письменник 

того часу Іван Вишенський називає знання Євангелія головним засобом 

полеміки з лукавством західної філософії48. На думку дослідників, саме це і 

стало вирішальним у становленні західно-волинського художнього центру, 

                                                           
45

 Там само. 
46

 Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик // 

Видання підготувала П. Чепіга за участю Л. А. Гнатепко. – К., Національна бібліотека України імені В. 

І. Вернадського, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд, 2001. – С. 

17. 
47

 Там само. - С. 18. 
48

 Святиня українського народу: [до 450-річчя Пересопницького Євангелія]: довід.-інформ. вид. / 

Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. 

Островського. – Хмельницький, 2011. – С. 4. 



88 

 

який у середині XVI століття вже мав своє чітко окреслене мистецьке 

обличчя. 

Ще однією важливою причиною був загальноєвропейський 

культурологічний підйом, пов’язаний з епохою Відродження та діяльністю 

українських братств, які одним із своїх завдань вважали поширення освіти і 

культури серед українського народу. Та це обставини, так би мовити, 

зовнішні. А були ще й внутрішні причини, які посприяли тому, що 

фундаторкою величної справи стала саме волинська княгиня Анастасія 

Заславська-Гольшанська. І цілком вмотивовано бібліограф ХІХ століття О.В. 

Терещенко називав книгу «Євангелієм княгині Жеславської»49. Певно, така 

назва є дещо точнішою, ніж звичайна – Пересопницьке Євангеліє. Адже в 

Пересопниці була написана лише частина книги – Євангелія від Марка, Луки 

та Іоанна. 

Про саму княгиню відомостей маємо не так багато. Походила вона з 

роду Гольшанських. Часом її народження можна вважати період 1510-1520 

рр. Після 1530 р. Анастасію віддали заміж за князя Кузьму Івановича 

Жеславського. Варто зазначити, що Жеславські походили від князів 

Острозьких і були пов’язані з ними. Резиденцією цих князів був Жеслав (нині 

Ізяслав). Якщо врахувати, що «благовірна і христолюбива» княгиня 

Анастасія овдовіла саме 1556 року, то час початку роботи над Євангелієм не 

видається випадковим. До того ж у тексті згадується, що вона на той час уже 

була Параскевою – настоятелькою Святотроїцького Дворецького монастиря. 

Існує припущення, що постриг прийняла саме після смерті чоловіка. 

Ці дві обставини, як вважають дослідники, – бажання зробити щось 

богоугодне в пам’ять про чоловіка (а можливо, й виконати заповіт покійного) 

і розпочати служіння Богові зі значної справи – стали вирішальними у задумі 

і створенні перекладу всіх чотирьох Євангелій українською мовою «для 

ліпшого вразумлення люду християнського посполитого». 
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Десь до цього періоду відноситься й акт передачі села Двірець у 

володіння тамтешнього монастиря, який знімає останні сумніви щодо місця 

розташування цієї святої обителі і, відповідно, місця, де розпочалося 

творення Першокниги. 

Якщо імена фундаторів Пересопницького Євангелія відомі, бо у тексті 

чітко вказано, що ними були князь Іван Федорович та княгиня Євдокія 

(Ганна) Чорторийські, то навколо імен укладачів виникають певні дискусії. 

Щодо автора художнього оформлення Пересопницького Євангелія, то 

Я. П. Запаско дотримується такої думки: художніх оформлювачів було два. 

Переписувач Михайло Василієвич виконав усе оформлення, крім чотирьох 

мініатюр – зображень чотирьох євангелістів, кожному з яких відведено 

окрему сторінку рукопису. Мініатюри, на думку дослідника, виконувала 

людина іншого мистецького складу, яка дотримувалася інших художніх 

принципів50. 

Над текстом рукопису Пересопницького Євангелія працювали 

щонайменше дві особи: Михайло Василієвич із Сянока та чернець Григорій, 

архімандрит Пересопницький. Проте лишається спірним питання про те, хто 

з них яку роботу виконував. Після кожного Євангелія переписувач чи 

редактор давав своєрідний підсумок, у якому вказував, скільки глав, зачал і 

стихів міститься в закінченому Євангелії та чиєю рукою виписана книга: 

«Роукою многогрешнаго раба вл(д)це хр(с)тоу именемь михайла 

василиевича, Протопопи саноцко(г)[о]...»; «...роукою многогрешнаго раба 

михаила...»; «...презь писара михаила василиевича. зь санока...»; «...роукою 

михаила василиевича протопопи саноцко(г)[о]...»51. 

Відомості про переписувача Михайла є й у запису в кінці рукопису: «Я 

тыжь многогрешныи, слоуга, або рабь бжіи Михаило Василіевич снь 

                                                                                                                                                                                           
49

 Святиня українського народу: [до 450-річчя Пересопницького Євангелія]: довід.-інформ. вид. / 

Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. 

Островського. – Хмельницький, 2011. – С. 5. 
50

 Запаско Я. Перлина книжкового мистецтва // Пам’ятки України. – 1986, № 3. – С. 24-25. 
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протопопи саноцкого, того тыжь и оучень... Похотель есми... за помочоу 

бжїею и исписаль»52. Отже, переписувачем був Михайло Василієвич із 

Сянока. Мабуть, він справді був сином сяноцького протопопа, як про це сам 

написав у кінці рукопису. На думку М. Думитрашка та П. Житецького, в 

приписках після Євангелій від Матвія та Іоанна переписувач пропустив слово 

«син». 

У записі в кінці рукопису йдеться про ще одну особу: «Тии книгы 

чтыри еу(г)листове соу(т) оустроени кро(т)кымь смиреннымь и бголюбивимь 

epмoнахо(м) Григорье(м) архимандритомь пєрєсопницким». В іншому місці: 

«Тое все радою, пилностю и прилежаниемь вьшшє реченного монаха 

григоріа, архимандрита пересопницкого, постановленою є(ст)»53. На основі 

цих зауважень П. Житецький зробив висновок, що Григорію належала роль 

керівника при виконанні клопіткої перекладацької праці, а перекладав і 

переписував Михайло. Думку П. Житецького підтримував також польський 

учений Я. Янів, що займався дослідженням джерел пам’ятки, а також І. 

Огієнко, який, крім того, відзначив низку лемкізмів у мові Пересопницького 

Євангелія і припускав, що архімандрит Григорій міг, як і Михайло, походити 

із Лемківщини54. 

О. Є. Грузинський вважав, що переклад здійснив архімандрит Григорій, 

а Михайло був переписувачем55. Про Григорія свідчиться лише в запису в 

кінці рукопису. 

Безперечно, Григорієві належала ініціатива й організація перекладу. 

Михайло навіть не одразу схилився до думки про його необхідність. Сам він 

про це пише таке: «Был бо мой разум в тия дни мутен, яко води в реку 

                                                                                                                                                                                           
51

 Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик // Видання 

підготувала П. Чепіга за участю Л. А. Гнатепко. – К., Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд, 2001. – С. 24. 
52
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 Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик // Видання 

підготувала П. Чепіга за участю Л. А. Гнатепко. – К., Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд, 2001. – С. 24. 
54

 Огієнко І. Пересопницька Євангелія 1556-1561 pp. // Путь правды. – 1930. – № 1. – С. 12-32. 
55

 Грузинский А. С. Пересопницкое Евангелие как памятник искусства зпохи Возрождения в 

Южной России в XVI в. / Грузинский А. С. – К., – С. 24. 
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приходящии из горь. И яко пльныи былины от ветров колеблеми»56. 

Переписував текст Михайло, як сам він свідчить про це, і, можливо, ще один 

писець. Якщо припустити, що переклад здійснив пересопницький 

архімандрит Григорій, а оформив уже остаточний варіант Михайло 

Василієвич, то нашому спискові повинен був передувати рукопис перекладу: 

наявні в тексті пам’ятки помилки, пропуски, дописування, повтори можуть 

бути підтвердженням цієї думки. Михайло в такому разі був не просто 

переписувачем, а, очевидно, виступав і частковим редактором тексту. На 

користь авторської участі Михайла у цій праці говорить і великий запис, 

складений ним і вміщений наприкінці рукопису. Про те, що над текстом 

працювала не одна особа, свідчить і той факт, що при словах неслов’янського 

походження, а також при церковнослов’янських і навіть українських 

лексемах подано переклади-пояснення кількома українськими словами, до 

того ж різнодіалектними57.  

В останні роки з’явилася думка про те, що над текстом 

Пересопницького Євангелія працювало не двоє, а більше людей. Остаточно 

розв’язати питання авторства перекладу пам’ятки значною мірою міг би 

допомогти скрупульозний аналіз комплексу мовних ознак рукопису, які, 

безперечно, відображають рідну говірку як перекладача, так і редактора. 

Отже, Пересопницьке Євангеліє написано давньоукраїнською книжною 

мовою. Це один із перших відомих нам перекладів такого типу. Сам переклад 

не є однаково досконалим. Можна простежити тенденцію «шліфування» 

майстерності перекладачів під час роботи над текстом. Передмова до 

Євангелія, котра належить Теофілакту (Феофілакту) Болгарському, пере-

кладена не дуже вдало. Тут фактично збережено старослов’янський текст. 

Близькими до старослов’янської першооснови лишилися перші два Євангелія 

                                                           
56

 Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик // Видання 
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 Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською / В. В. 
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– Матвія та Марка. Ближче до народної мови перекладено Євангеліє від 

Іоанна й особливо Євангеліє від Луки. 

Аналіз тексту засвідчує, що в роботі над перекладом надавалася 

перевага старослов’янським джерелам. І це цілком зрозуміло, адже 

старослов’янські біблійні тексти були більш поширеними на українських 

землях у той час. Проте використовувалися і грецькі тексти Євангелій, а 

також західнослов’янські (польські й чеські) переклади. 

Тому потрібно віддати належну роль як фундаторам, так і 

перекладачам Пересопницького Євангелія за такий унікальний писемний 

артефакт української православної культури. 
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Християнство, прийшовши на українськi землi понад тисячу рокiв 

тому, докорiнно змiнило всi сфери суспiльного життя нашого народу, його 

культуру, зокрема писемну. Упродовж усiєї своєї iсторiї Україна 

формувалася як країна християнської цивiлiзацiї, в якiй нинi бiльше 90 

вiдсоткiв релiгiйних органiзацiй належать до тiєї чи iншої християнської 

конфесiї. Зустрiчаючись сьогоднi з певною пам'яткою писемної культури, ми 

не можемо не враховувати особливостi епохи, що породила її, способу 

мислення людей, якi створили цю пам'ятку, їхніх iнтересiв i намiрiв, 

соцiальної орiєнтацiї та глибини їхнього iсторичного мислення. 

До появи друкарства єдиним шляхом розповсюдження Священного 

Письма та Богослужбових книг було переписування і переклад їх з грецької, 

болгарської, церковно-слов'янської мови на живу, народну українську мову. 

Переписування і переклад книг сягають ще княжої доби, коли окремі 

духівники намагалися при перекладах наблизити зміст їхній до народної 

мови [7]. 

Безцінними рукописними пам’ятками християнського життя історичної 

Волині, всієї Руси-України, нашої святої Української Православної Церкви є 

Луцьке Євангеліє, написане в XIV ст., яке є предтечею інших чотирьох 

Євангелій, писаних в XVI ст.: Пересопницького Євангелія (1556-1561 рр.), 

Волинського Євангелія (1571 р.), Хорошівського Євангелія (1581 р.) та 

Літківського Євангелія (1595 р.) [8, 33]. 
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Луцьке Єваангеліє – це одна з найдавніших богослужбових книг 

України, що збереглася до наших днів. Належало свого часу Спаському 

Красносельському монастирю, що біля Луцька. Переписане, очевидно, у 

середині XIV століття. Книга є повним апракосом, тобто це богослужбовий 

збірник, у котрому текст чотирьох Євангелій поділений на окремі 

пронумеровані цілісні частини – зачала, розташовані по порядку 

прочитування у святкові, недільні та будні дні під час богослужіння протягом 

року. Оригінал зберігається в публічній бібліотеці в Москві, має 262 аркуші з 

текстом у два стовпчики. В ньому знаходимо низку українізмів, зокрема у 

фонетиці. Переписувачі книги мали високу духовну освіту та наближали свої 

переклади до народної мови [3]. 

Унікальна пам'ятка культури, один із перших українських перекладів 

канонічного тексту Четвероєвангелія, наша вітчизняна святиня, символ 

української нації – Пересопницьке Євангеліє – була створена понад 450 років 

тому. Появу книги фундувала волинська княгиня Анастасія Юріївна 

Заславська Гольшанська Дубровицька. Відомо, що над перекладом і 

переписуванням Євангелія працював о. Михайло Василевич зі Сянока 

(Лемківщина). Крім нього, в записі до книги згадується архімандрит 

Пересопницького монастиря Григорій, щоправда, його роль у створенні 

книги залишається нез'ясованою. 

Роботу над Євангелієм розпочали 15 серпня 1556 р. у Свято-

Троїцькому монастирі (Заслав на Волині, нині місто Ізяслав Хмельницької 

області), завершили — 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі 

(тепер Рівненський район Рівненської обл.). 

Важливим аспектом цінності книги, вага якої становить 9 кг 300 г, є 

художнє оформлення. Її орнаментація, створена в народному українському 

стилі, розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом 

свідчать про високий рівень майстерності українських переписувачів. 

Євангеліє написане пізнім уставом на пергаменті чорним чорнилом і 
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циноброю (червоною фарбою). У рукописі є ще «дробне» письмо, яким 

виписані всі приписки, післямови тощо. 

Сторінка з орнаментними прикрасами пам'ятки містить унікальний 

матеріал для вивчення історії української мови на всіх її рівнях та взаємодії 

народнорозмовних і книжних елементів в українській літературно-писемній 

мові XVI ст. У ній чітко проступають риси живої народної мови. Як 

фонетична, так і лексична, синтаксична структура виразно українська. На 

графіці рукопису позначився південнослов'янський вплив. Рукопис багато 

орнаментований: різнокольорові з золотом високохудожні мініатюри, 

заставки, ініціали, кінцівки з українськими мотивами. 

Книга свого часу стала дорогоцінним чинником утвердження народної 

української мови, бо з'явилась тоді, коли католицизм, що послуговувався 

латиною, підтримував колонізацію, тобто польське панство і короля, а 

православ'я з церковнослов'янською мовою, доповненою українськими 

народними елементами, стало релігією пригноблених верств українського 

народу. Боротьба між цими релігійними напрямами була, по суті, 

ідеологічною боротьбою. Для пригнобленої ідеології представники 

українського суспільства відчували потребу утверджувати живу українську 

мову в релігійних текстах. У той час здійснено чимало таких перекладів: 

Четія — 1489 р., Волинське Євангеліє — 1581 р., Крехівський Апостол —

XVI ст. та ін. Але найвизначнішою пам'яткою з мовного погляду став 

переклад канонічного Пересопницького Євангелія. 

Ця свята Книга засвідчує загальний високий рівень української 

культури, що виявляється у справі книговидання, яка в той час була однією з 

найвагоміших у суспільному розвитку, у виконанні писемних форм, 

розміщенні тексту, способу перекладу, створенні так званих сумаріїв, у яких 

викладено зміст розділів, витворенні високої перекладацької стилістики і 

участі у творенні книги представників різних українських суспільних 

прошарків — монахів, селян, що годували молодняк для шкірок, ремісників, 
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що виготовляли пергамент, відомих волинських меценатів — українських 

шляхтичів князів Заславських та Чарторийських. 

Важливість цієї пам’ятки для сьогодення визначається тим, що 

починаючи з 1991 року, стало традицією під час присяги Президента на 

вірність народові України поряд з Конституцією України та Актом 

проголошення незалежності України класти Пересопницьке Євангеліє як 

найдорожчу духовну святиню [5]. 

Другою важливою рукописною пам’яткою нашого церковного життя 

XVI ст. є Волинське Євангеліє 1571 р., написане у Володимирі, найбільш 

вірогідно – в одному з монастирів, на які було багате це місто над річкою 

Луг. 

Якась частина дослідників місцем його написання називає Житомир, 

хоча насправді воно потрапило наприкінці XIX ст. до Житомирського 

єпархіального давньосховища, а всі визначні його дослідники, в тому числі 

професор Іван Огієнко, місцем переписування вважають не Житомир, а 

княжий Володимир. 

Волинське Євангеліє написане мовою, дуже близькою до тогочасної 

староукраїнської мови, але з більшим числом елементів 

церковнослов’янської, з давньослов’янською вимовою, на відміну від 

Пересопницького Євангелія [6, 5-56]. 

Не менш важливе значення має й Хорошівське Євангеліє 1581 р. в 

перекладі Валентина Негалевського, яке до цього часу вважається твором 

суто волинських соцініан, тобто сектантів, ідеї яких прийшли до нас із 

Заходу. 

Свою назву це волинське Євангеліє отримало від села Хорошів 

Унівської волості Острозького повіту, яке в XVI ст. стало одним із опорних 

центрів соціанства на Волині [1]. 
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Валентин Негалевський, перекладач з мови болгарської, тобто 

старослов’янської, на українську не був переконаним соціаном, а його твір, 

як він сам, мав виразний український православний характер. Якщо детально 

придивитись до автора перекладу і рукописання та самого Хорошівського 

Євангелія, то побачимо, що в самому творі більше православного змісту, ніж 

соцініанського. 

Валентин Негалевський все-таки здійснював переклад на мову 

українську не з польського Євангелія Мартина Чеховича, виданого в м. 

Кракові біля Радома 1577 р., а насамперед з грецьких і латинських текстів. У 

передмові до своїх читачів він переконливо свідчить, що робить це не з 

власного бажання, а з поради богословів, для того щоб люди, які не 

розуміють старослов’янської і не вміють читати полькою, осягнули всю 

велич змісту Євангельського Одкровення. 

В Євангелії збережено церковне ділення на глави і зачала, тому в 

першу чергу повинні розуміти, що воно не мало соцініанського характеру, а 

саме український і православний, хоча фундаторами його виходу були 

українські шляхтичі Сенют-Ляховецькі, які на той час були прихильниками 

цієї секти. Попри те, що книгу замовили соцініани, українська православна 

душа Валентина Негалевського простежується і у формі, і в змісті 

Хорошівського Євангелія. 

Із записів, що збереглися в рукописі, видно, що Хорошівське Євангеліє 

перебувало в руках саме українських православних духовних осіб, а не 

волинських соцініан, та й саме ділення тексту, про що вже було сказано 

вище, свідчить про його призначення в першу чергу для православних мирян 

і духовенства Волині [8, 39]. 

Як бачимо, в Українi, і на Волині зокрема, ідея перекладу Священного 

Письма на рiдну мову нiколи не згасала, а жила в думках нацiональної елiти i 

простого народу. 
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Лiткiвське рукописне Четвероєвангелiє 1595 р., написане в Луцьку 

групою наших ченцiв i бiлого духовенства, налiчувало 255 аркушiв, списане з 

якогось примiрника церковнослов’янською мовою. Крім нього, є в ньому й 

український переклад частини Євангелiя вiд св. Луки, притому ця перша 

частина перекладу вiдповiдає певному тексту Пересопницького Євангелiя, а в 

iнших трьох частинах Лiткiвського Євангелiя бачимо прямi переписи 

церковнослов’янською мовою. 

Дослідник Олександр Грузинський помилково називає його 

переписувачами й укладачами ченцiв братського Луцького Хресто-

Воздвиженського монастиря в 1595-1600 рр. Відомо, що такий монастир був 

заснований не ранiше, як i саме церковне братство — 1617 року [2]. Тому 

найвiрогiднiше, що переписувачiв, перекладачiв Лiткiвського Євангелiя слiд 

шукати серед українського православного чорного i бiлого духовенства. 

Свою назву отримало воно вiд села Лiткiв на Чернiгiвщинi, де його було 

знайдено. 

Отже, описані вище рукописні пам’ятки українського православного 

церковного життя Волині XІV-XVI ст. найперше вказують на велике духовне 

багатство нашого народу і святої Української Православної Церкви, 

загальний високий рівень освіти і духовної культури їхніх авторів та 

досконалість мистецтва книгописання. Вони засвідчують ту істину, що 

український народ на Волині споконвіку був боголюбивий і у своїй духовній 

культурі не поступався сусідам, котрі дуже часто привласнювали і видавали 

наше церковно-культурне багатство за своє або ж безжалісно його нищили. А 

той факт, що ці святі книги були написанні живою тогочасною українською 

мовою і ніхто, ані вселенські патріархи, ані наші київські митрополити, ні 

тим більше волинські архієреї не накладали за це анафем, промовисто 

свідчить проти тих ворогів Української Православної Церкви, які нещодавно 

стверджували, а подекуди і зараз продовжують говорити про так звану 

«неканонічність» української мови у богослужінні. 
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ПОСТАТІ ВОЛИНСЬКИХ ДРУКАРІВ:  

ІОВ БОРЕЦЬКИЙ, ІСАК БОРИСКОВИЧ, ВАСИЛЬ 

СУРАЗЬКИЙ, ДЕМ’ЯН НАЛИВАЙКО 

 

На Волині було багато друкарень, але більшість з них закладали лише 

для друкування певної книжки; закінчивши роботу, такі друкарні зазвичай 

переносили до іншого місця. Лише друкарня Острозька та Дерманська були 

постійними і до певної міри мали — принаймні намагалися мати — 

всеукраїнське значення. Ось тому на Волині лише ці дві друкарні могли 

виховувати добрих друкарів. 

Одним із кагорти дерманських друкарів був Ісак Борискович. Він 

походив з волинських дворян, був ігуменом Дерманського монастиря, 

пізніше єпископом Луцьким та Острозьким; постриженець Києво-Печерської 

Лаври, високоосвічена людина. Згуртував у Дерманському монастирі вчених 

і розпочав тут друкарство. Пробув у Дермані приблизно жо кінця 1605 р. 

Помер у 1641 р. в Києво-Печерській Лаврі [3]. 

Також яскравим представником Дерманської друкарні був Іов 

Борецький. Іов Борецький народився у с. Бірчому на Львівщині в родині 

дрібного шляхтича. Освіту здобув у Львівській братській школі та 

Острозькому колегіумі. 1604 р. став ректором Львівської братської школи. З 

1611 р. — священик Воскресенської церкви у Києві. Один з організаторів 

київського братства і братської школи, ректором якої став 1615 р. У 1619 р. 

прийняв чернецтво і став ігуменом Києво-Михайлівського монастиря. З 



101 

 

жовтня 1620 р. і до кінця життя — митрополит Київський і Галицький. 

Помер у Києві. 

  Твори Борецького до нашого часу майже не збереглися. Втім, уявлення 

про його політ ідеї можна отримати з приписуваного йому і підписаного ним, 

разом з іншими церковними діячами, твору «Протестація» (1621), а також 

«Юстифікації», що розвиває тези другої частини «Протестації». 

  Як у «Протестації», так і в «Юстифікації» Борецький обстоює права, 

звичаї й віру українського народу, захищаючи їх від зазіхань з боку світської 

і духовної влади Речі Посполитої й обґрунтовуючи потребу різних форм 

протесту з метою поновлення справедливості. Античні ідеї громадської 

свободи поєднуються в поглядах Борецького, в дусі барокової епохи, з 

середньовічною переконаністю у непорушності шляхетських станових 

привілеїв, наданих монархом за вірну службу; висловлюється вимога до 

польської верхівки дотримуватись принципу рівності у ставленні до 

польського, литовського й українських народів як рівноправних членів 

єдиної держави; обстоюється типова для станової демократії думка про те, 

що шляхетному королю належить керувати вільним народом, не порушуючи 

своєї присяги, і шанувати надані народам привілеї. Водночас у відповідь на 

утиски і порушення прав з боку польського уряду висловлюється ідея союз із 

Московською державою. 

  Борецькому також приписують авторство полемічного твору 

«Пересторога» (бл. 1605-1606), що має яскраво виражену антикатолицьку та 

антиуніатську спрямованість, викриває колонізаційну політику Речі 

Посполитої, обстоює думку про необхідність піднесення освітнього рівня в 

Україні шляхом організації своїх шкіл [1]. 

Характерним представником Острозької друкарні був Василь 

Суразький. Народився у шляхетській родині (батько Суразького — А. 

Малюшицький — був королівським писарем і власником Суража). У 1575-

1581 рр. Суразький перебував на службі у князя К. Острозького; був одним з 

діячів Острозького культурно-освітнього осередку. За припущенням Я. 
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Ісаєвича, брав участь у підготовці Острозької Біблії (1581), в 1583 р. був 

міським писарем в Острозі, згодом — суразьким старостою й управителем 

маєтками заснованого 1585 р. острозького шпиталю. 1590 р. брав участь у 

диспуті з єзуїтами. Імовірно, що за дорученням кн. Острозького Суразький 

був зв’язковим при російських посланцях на виборах польського короля 

19.08.1587 р. 

Творчість Суразького вирізняє глибоке знання біблійної і 

святоотцівської традицій. Його філософські погляди склались під впливом 

християнського неоплатонізму і поширеної в Україні реформаційної 

ідеології. Характерним для Суразького є нерозмежованість сфер філософії й 

теологіїі, протиставлення Бога і світу, розуміння Бога як вічного, 

надчуттєвого, невидимого й неосяжного. Поняття Бога охоплює й 

філософське уявлення про субстанцію, адже Бог наділяється атрибутами 

вічності й нескінченності. Людську природу Суразький поділяє на зовнішню 

і внутрішню (або тілесну і духовну), з подальшою диференціацією духовної 

природи (відповідно до ступеня залежності інтелектуальних процесів від 

їхнього тілесного субстрату — ума як вищої умоглядної й творчої сили, 

спрямовуваної Богом і покликаної відкривати в людині закладену в ній 

божественну істину), розмислу, що забезпечує пізнання зовнішнього світу й 

душі як опосередковуючої ланки між двома природами. Пізнання істин, 

викладених у Святому Письмі, так само як пізнання своєї «внутрішньої 

людини», що здійснюється через подвиг самопізнання, можливе, за 

Суразьким, лише як містичне осяяння, розумне бачення ума, а тому не 

потребує «зовнішнього розуму», раціоналістичної теології на кшталт 

західної. Схоластика, за переконанням Суразького, не тільки зайва, а й 

шкідлива. Водночас у нього проглядається тенденція до усвідомлення 

необхідності опанування світських наук, європейської духовної спадщини, 

набуття інтелектуального вишколу, бодай з метою вироблення вправності в 

обстоюванні своєї позиції, вміння захищати вітчизняні духовні традиції [2]. 



103 

 

Дем’ян Наливайко є представником двох друкарень – Острозької та 

Дерманської. Він був настоятелем замкової церкви в Острозі, брат звісного 

Северина чи Семена. Батьки Дем’янові жили в Гусятині; гетьман Марцин 

Калиновський, пан гусятинський, забив старого Наливайка, і десь по 1567 р. 

осиротілі Наливайки перейшли жити до Острога. Найстарший син Дем’ян 

учився в Острозькій академії, пізніше у Вільні. Полюбив друкарство і вчився 

його від Федоровича. Пізніше, з 1589 р., став протопопом і домовим 

священиком князя К.К. Острозького. Приблизно з 1598 р. (може по смерті 

Василя Суразького) став управляти Острозькою друкарнею. Був людиною 

високої освіти, умів і любив писати, видрукував декілька своїх творів; писав 

передмови до різних видань, перекладав на українську мову. Мав 

надзвичайно смілий характер, був ревним оборонцем православ’я і по 1596 р. 

вкупі з братом своїм та Лободою робив дошкульні напади на прихильників 

унії; через це змушений був покинути Острог і проживав у Вільні. Під кінець 

життя повернувся знову до Острога і тут помер 1627 р. Друкарства Дем’ян 

навчився ще від Федоровича; був управителем Дерманської друкарні, а 

пізніше — Острозької [4, c. 226-227]. 
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ПЕРШІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ІВАНА ФЕДОРОВА  

В «ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ» 

«Буквар» 1578 р. 

Однією з найцікавіших сторінок діяльності Острозької академії було 

співробітництво з вітчизняним першодрукарем Іваном Федоровим 

(Федоровичем), який здійснив її перші видання. На початку 1575 р. Іван 

Федоров приїхав у Дермань. Найстаріший відомий документ про нього на 

Волині свідчить про те, що 5 березня 1575 р. Іван Федоров був призначений 

князем К.-В. Острозьким на посаду управителя Дерманського монастиря. 

Цей монастир перебував під патронатом Острозького, був одним з 

найбагатших православних монастирів України і уславився як великий 

культурно-пропагандистський центр, безпосередньо пов’язаний з Острогом. 

Монастир мав велику бібліотеку, яка ще в 1571 р. нараховувала, крім 

релігійних, 40 «посполитих» світських книжок. Тут Іван Федоров міг 

розраховувати на допомогу монахів-книжників. При своїх постійних зв'язках 

з різними православними осередками дерманські монахи могли допомогти і в 

пошуках списків біблійних текстів на Балканах та Близькому Сході, 

необхідних для видання Острозької Біблії. На думку І.З. Мицька, друкарня 

могла функціонувати в монастирі. «Тут могли бути випущені якісь 

малоформатні видання, про котрі просто не збереглися відомості»
58

. Проте 

коли в листопаді 1576 р. князь Острозький отримав від Стефана Баторія 

грамоту, що підтверджувала його право володіти Острогом, і в нього вже не 

було сумнівів щодо заснування академії та друкарні в його домоначальному 

граді, Іван Федоров переїжджає до Острога, де зосереджуються наукові сили, 

будується та обладнується друкарня. Академію та друкарню було засновано 

князем одночасно як єдиний освітній комплекс. Академія готувала освічених 

діячів, які могли бути авторами, редакторами та коректорами книг, а 

друкарня мала видавати їхні твори та посібники для навчання. 

 Першим відомим виданням Острозької академії був «Буквар», що 

вийшов у світ 18 червня 1578 р. Книга складалася з трьох частин: 1) греко-

старослов’янської читанки; 2) власне букваря; 3) «Сказання о письменах» 

Чорноризця Храбра. Вони становили одне видання, надруковане під одним 

заголовком, але так, щоб його можна було випускати в різних варіантах. 

Перша частина Букваря займає 1–8 аркуші, включає титульний аркуш, 

таблиці церковнослов’янського та грецького алфавітів та молитви, 

                                                           
58

 Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990. – 192 с. – С. 45. 



105 

 

надруковані цими мовами. Кириличний і грецький шрифти мають однакову 

висоту кегля, отож кириличний і грецький тексти друкувались двома 

паралельними шпальтами. Отже, в Острозькій друкарні із самого початку 

планувався випуск двомовної літератури. На титульному аркуші розміщена 

коротка передмова з першою згадкою про академію. У передмові книга 

названа “Азбука”, проте перші дослідники цього видання Х. Грасгофф та Дж. 

І.Г. Сіммонс слушно зауважили, що назва «Азбука» не відповідає її змісту. 

Тому назвали цю частину книги «Греко-руська церковнослов’янська книга 

для читання», або коротко «Читанка». Вона була призначена для дітей, які 

вміли вже читати грецькою мовою і по ній вдосконалювали свої навички. 

Друга частина книги – власне “Буквар” - починається дереворитною 

заставкою і заголовком в’яззю «Начало оучєнія дђтямъ», займає 9–47 аркуш, 

повторює текст львівського букваря 1574 року. Як і львівський, острозький 

“Буквар” започаткував сам зміст букварів: алфавіт, склади «2-письменні», «3-

письменні», пунктуація, коротка хрестоматія. 

Третя частина книги (48–56 аркуші) містила «Сказание о письменах» 

болгарського письменника початку Х ст. Чорноризця Храбра про створення 

слов'янських букв та церковнослов'ягської мови св. Кириллом і Мефодієм у 

ІХ ст. 

На сьогодні відомо тільки два примірники Острозького Букваря. Тільки 

два аркуші - 31-й і 32-й - цієї книги є в примірнику Копенгагенської 

бібліотеки. Майже повний примірник з 56 ненумерованих аркушів 

зберігається у Дослідницькій бібліотеці м. Гота (Німеччина). Із запису на 

форзаці книги можна довідатись, що вона належала відомому вченому, 

гуманісту, сходознавцю Еліасу Хуттеру, якому, можливо, була подарована 

Іваном Федоровим. Потім примірник перейшов до професора І.Є. Герхарда, 

після смерті якого його бібліотека «Герхардина» була куплена Фридрихом І і 

привезена до замку Фриденштайн у м. Гота. У 1961 р. примірник був 

виявлений Х.Грасгоффом, з'явились перші публікації про нього, а у 1968 р. 

Х. Грасгофф і Дж. Сіммонс опублікували грунтовне дослідження цієї книги. 

Острозький «Буквар» 1578 р. був перевиданий в Острозі в 1598 р. під назвою 

«Книжка словенская рекомая граматика». Один повний її примірник 

зберігається в Бодлеянській бібліотеці Оксфорду, а інший неповний – у 

Софійській національній бібліотеці св. Кирила та Мефодія. Перевидання 

«Букваря» було свідченням намагання освітян продовжити й поширити 

шкільницькі традиції Острозького культурного осередку. 

Книга Нового Завіту 1580 р. 

У 1580 р. побачило світ одне з головних видань Острозької академії – 

«Книга Новаго Завђта, в неиже на преди псалмы». Це малоформатне видання, 

надруковане дрібним шрифтом. Отже, призначалось не тільки для церкви, а й 

для домашнього вжитку та для школи. Видавці сподівалися, що книга буде, 

як сказано в передмові, «в наслаждєніє всєму народу рускому», стане 

підручною для українського духовенства, навчальним посібником для 

молоді. Тому у своєму виданні вони вмістили ті книги Біблії, які найчастіше 

використовуються в богослужінні і у відправленні різних треб. У книзі 
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вміщено «Псалми вибрані» ((1–85 арк) чотири Євангелія – від Матфея, 

Марка, Луки та Іоанна (93–262 арк.), «Сказаніє дђаній апостольських» (262 

арк.), «Дђанія апостольська» (263–309 арк.), «Соборник 12-ти мђсяцам…» 

(470–481 арк.), «Сказаніє главам євангєльскім…» (482–489 арк.).  

Новинкою, яка не зустрічалася ні в рукописах, ні в іноземних 

слов’янських виданнях, було поєднання в одному томі старозавітного 

Псалтиря і Нового Завіту, що може бути пояснено зручністю використання 

книги у богослужінні. Тексти Нового Завіту друкувалися з різних 

українських списків так званої IV болгарсько-сербської редакції кінця XIV 

століття. Основними зразками для оформлення були «Новий тестамент» С. 

Шарфенберга, виданий у Кракові 1561 р., «Новий Завіт» Симона Будного (з 

яким Іван Федоров підтримував особисті зв’язки), виданий в 1572 р. у 

Несвіжі. Прототипом титульного аркуша «Книги Нового Завіту» стали 

пов'язані зі школою Луки Кранаха титульні сторінки лютерівської «Книги 

повчань Сірахових» 1533 р. та «Книги притч Соломонових» 1535 року, 

виданих Георгом Рау у Віттенберзі. Вони представляють собою браму – 

«форту», через яку читач ніби входить у світ книги. Внизу рамки є 

зображення оленя і однорога, яким надавалось символічне значення. Олень 

розглядався як символ стійкості християнської душі, що прагне Бога, а 

одноріг – христологічним символом смерті і воскресіння, символом Христа 

та Богоматері, знаком дівочої чистоти, невинності і цноти. Обидва символи 

асоціювалися з Новим Завітом.  

Друкуючи Новий Завіт, Іван Федоров спирався не тільки на 

західноєвропейські, але й місцеві друки і рукописи. Наприклад, бічні колонки 

на титулі Нового Завіту подібні до колонок з мініатюри Св. Луки у 

Пересопницькому Євангелії 1556–1561 рр., а гірлянда, що прикрашає герб 

князя Острозького, скопійована з аналогічного герба Радзивілів у 

Берестейській (Радзивілійській) Біблії 1563 року. 

«Книжка Собраніє вещей нужнђйших» 1580 р. 

Святе Письмо було найвищим критерієм оцінки, найбільшим авторитетом 

та невичерпним джерелом аргументів у будь-яких життєвих ситуаціях. 

Вислови з нього часто використовувались у дискусіях, диспутах, проповідях, 

лекціях або просто в розмовах та при написанні релігійних і полемічних 

трактатів. Для зручності використання висловів з «Книги Нового Завіту…» 

один із вчителів академії – «дяк школи русской острозской» Тимофій 

Михайлович (Аннич) склав алфавітно-предметний покажчик під назвою 

«Книжка събраніє вещей нужнђйших въкратцђ скораго ради обрђтенія в 

Книзе Новаго Завђта», в якій євангелічні цитати були розміщені по темах в 

алфавітному порядку, а під кожною цитатою вказувалось Євангеліє та 

зачало, звідки вона взята, наприклад: «Богатым горе» (Лук, 6,25), «Богатства 

злая» (Марк, 4, зач. 16), «Богатитися хотящий впадает в напасти и сђти и 

похоти многи» (1Тим. 6, зач. 187). Це значно полегшувало знайдення 

відповідного вислову в Євангелії, допомагало у написанні теологічних та 
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філософських праць. Отже, книга стала першим довідково-інформативним 

твором в українській літературі, першим виданням, у якому відомий 

індивідуальний автор, і фактично – першим збірником крилатих висловів та 

афоризмів.  

Книжка має 52 нумерованих аркуші. На першому з них надрукована назва 

та вказано ім’я укладача книги Тимофія Михайловича («доброго приятеля» 

Івана Федорова). Існує припущення, що Тимофій Михайлович був 

ідентичний із «дяком школи руської Острозької» Тимофієм Анничем, який 

подарував Дерманському монастиреві Євангеліє 1575 р., надруковане Петром 

Мстиславцем. У документі від 5 березня 1578 р. Тимофій Михайлович 

виступає слугою писаря Великого князівства Литовського Михайла 

Гарабурди. 

У процесі підготовки до друку «Книжки Собраніє вещей нужнђйших» 

Тимофій Михайлович користувався алфавітно-предметними покажчиками - 

«конкордаціями», які вже існували в Західній Європі, зокрема, 

«конкордаціями» до кальвіністської Берестейської Біблії 1563 р. та до 

перекладу Нового Завіту 1577 р., здійсненого антитринітарієм Мартином 

Чеховичем (з цього видання у 1581 р. в с. Хорошеві Острозького повіту 

Валентин Негалевський здійснив український переклад «на прохання вчених 

людей, які не знають польської мови, а слов’янської добре не розуміють»). У 

заголовку своєї книги Тимофій Михайлович підкреслював, що хоча він і 

використовував покажчики протестантських, зокрема, антитринітарських 

видань, його праця буде корисна для православних, тих, хто вірить у Святу 

Трійцю. Запозичуючи у своїх попередників саму ідею покажчика та добір 

певних статей, Тимофій Михайлович аж ніяк не копіював їх. У нього є низка 

матеріалів, яких немає в попередніх покажчиках. Він застосовував інший 

принцип посилань: не на розділи та рядки, а на розділи та зачала. Тимофій 

Михайлович, на відміну від попередників, не застосовував інверсій – 

перестановок слів. Якщо в алфавітно-предметних покажчиках 

західноєвропейських видань будь-який вислів розміщувався на літеру, з якої 

починалося його ключове слово, то у Тимофія Михайловича будь-яка цитата 

розміщувалася на літеру, з якої починалося її перше слово. Наприклад, вислів 

«Всяка неправда гріх єсть» у Тимофія Михайловича розміщений на літеру 

«В», а не на літеру «Н» (ключове слово – неправда) або на літеру «Г» 

(ключове слово гріх). Така побудова покажчика була більш зручною для 

пошуку будь-якої цитати. 

Готуючи до друку тексти «Книжки Собраніє вещей нужнђйших», 

Тимофій Михайлович та Іван Федоров передбачили можливість її видання як 

разом із книгою Нового Завіту, так і окремо. На сьогодні відомо 15 

примірників книжки. Більшість з них оправлені разом із книгою Нового 

Завіту, проте існують окремо оправлені примірники. Деякі з наведених 
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Тимофієм Михайловичем цитат стали афоризмами, що широко 

використовуються і в наш час: «Сребролюбіе корђнь всђм злыл єсть», 

«Человек, что сђет, то и пожнет», «Гонітђлей не имами боятися» та ін. 

«Хронологія» Андрія Римші 

П’ятого травня 1581 р. в Острозі був надрукований перший в Україні 

поетичний релігійний календар під назвою «Которого ся мђсяца, што за 

старых вђков дђело короткое опісаніе», автором якого був відомий 

білоруський поет Андрій Римша. Тому в сучасній науковій літературі цей 

календар називається «Хронологія» Андрія Римші. Автор «Хронології» 

білоруський поет Андрій Римша (бл. 1550–1595) походив з 

дрібношляхетської родини з с. Пеньчина біля Новогрудка, з 1572 р. служив у 

Радзівіла-Миколи «Рудого» та в його сина Кшиштофа Радзівіла, майбутнього 

«Перуна», який тоді розпочинав свою військову кар’єру, був надвірним 

гетьманом і патрулював північно-східні кордони литовської держави. Андрій 

Римша супроводжував його у всіх військових походах, брав участь у 

Лівонській війні, в облозі Пскова. Про ратні подвиги свого господаря 

написав поему «Декетерос» (Десятирічна повість), яка охоплює події з 1572 

до 1581 року. Кшиштоф Радзівіл був почергово одружений на двох дочках 

К.-В.Острозького Катерині та Єлизаветі і, як зять князя, часто приїздив до 

Острога. Очевидно, через Кшиштофа Радзівіла Андрій Римша зійшовся з 

острозьким літературним гуртком, брав участь у підготовці до друку текстів 

Острозької Біблії, можливо, був викладачем академії, займався астрономією 

та математикою, але найбільше уславився як поет. Відомі його геральдичні 

поезії і переклад з латинської на польську мову книги А. Поляка «Хорографія 

чи Топографія, або … опис Святої Землі» (Палестини)
59

.  

До нашого часу виявлений лише один примірник «Хронології», який у 

1830-1840-і роки належав колекціонеру стародруків купцю О.І.Кастеріну, а 

нині знаходиться в Російській національній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна 

в Санкт-Петербурзі. Це двоаркушева листівка, на якій кирилицею 

надруковані назви місяців, як вони звучать давньоєврейською, латинською та 

простою українською мовами. Під назвами розміщено дворядкові вірші, в 

яких розповідається про біблійні події, що відбулися в тому чи іншому 

місяці. Очевидно, «Хронологія» була дидактичним виданням для учнів 

молодших класів Острозької школи, призначеним для заучування назв 

місяців з паралельним засвоєнням у віршованій формі біблійних подій, 

розвивала у дітей навички віршування. «Хронологія» А. Римші – перший 

друкований поетичний твір східнослов’янських народів. Вона викликає 

інтерес і як важлива пам’ятка мови. У ній вперше в історії друкарства 

кирилицею було подано народні назви місяців: вресень, падзерник, грудень, 
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просинец, стишень, лютий, марец, квітень, май, чирвец, серпень. Календар 

починався з вересня, тому що з цього місяця починається церковний рік. 

«Хронологія» А. Римші не має прямої вказівки, що її надрукував Іван 

Федоров. Проте всі дослідники, без сумніву, зараховують її до видань 

першодрукаря, оскільки вона вийшла 5 травня 1581 р. в період надрукування 

Біблії. 

Острозька Біблія 1581 р. 

Видання діячами академії «Книги Нового Завіту» та «Книжки Събраніе 

вещей нужнћйших», призначених для широких верств населення, було 

особливо актуальним у той час, коли Східна Церква страждала від нападок 

католицизму, і мало велике позитивне значення для ствердження 

православної віри. Проте вчителі та учні академії були покликані звершити 

місію ще більшої вагомості – видати першу повну православну Біблію. 

Видання Біблії церковнослов’янською мовою було одним з головних 

завдань, поставленим князем перед острозькими інтелектуалами, насущною 

потребою тогочасної ідеологічної боротьби. Після виходу в світ католицької 

Біблії Леополіти Шарфенберга (Краків, 1561), кальвіністської 

«радзивілівської» Біблії (Брест, 1563) та антитринітарської Біблії Симона 

Будного (Несвіж, 1572) потреба у православному виданні Біблії постала 

особливо гостро. Покладаючись на вчених академії, К.-В. Острозький 

задумав здійснити цю грандіозну справу – видати Біблію 

церковнослов’янською мовою і тим самим утвердити її рівноцінність із 

загальновизнаними сакральними мовами – давньоєврейською, 

давньогрецькою та латинською.  

На той час не існувало ще повного церковнослов’янського перекладу 

всіх частин Біблії. На церковнослов’янську мову були перекладені лише 

окремі книги Старого та Нового Завітів, які ще йшли від першовчителів 

слов’янства – Кирила та Мефодія. Ці переклади зберігалися в поодиноких 

рукописних примірниках у різних куточках православно-слов’янського світу, 

рясніли допущеними перекладачами та переписувачами неточностями і 

явними помилками, містили різночитання, що спотворювало тлумачення 

Святого Письма. Багато важливих біблійних текстів у слов’янському варіанті 

не існувало взагалі і їх ще треба було перекласти з грецьких текстів. Князь 

енергійно взявся за організацію видання Біблії. Ще до заснування академії, у 

1573 році, писар Великого князівства Литовського Михайло Галабурда 

привіз Острозькому від російського царя Іоанна IV так звану Геннадіївську 
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Біблію, єдиний на той час відносно повний переклад Біблії на 

церковнослов’янську мову, виконаний у Новгороді в 1499 р. в правління 

єпископа Геннадія. Вагома роль Михайла Галабурди у виданні Біблії була 

відзначена князем Острозьким у першій передмові до книги.  

Крім Геннадіївської Біблії, князь Острозький «роздобув багато й інших 

Біблій різними письменами та мовами і наказав пильно дослідити, чи вони в 

усьому згодні з Писанням. І виявилося багато відмінностей, не тільки 

різниць, але й перекручень». На деякий час острозьких науковців навіть 

охопив сумнів щодо можливості підготувати філологічно досконалі тексти, 

але порадившись із князем, вони вирішили не відступати від розпочатої 

справи. К.-В. Острозький розіслав своїх посланців до Риму, 

Константинополя, грецьких, сербських та волоських монастирів. Вони 

провадили пошуки біблійних текстів «... много стран далеких вселенныя 

проходя…много монастырей грецких, сербских и болгарских, даже и до 

самого … пречестного Іеремія Архиєпископа Константина града, доидох, 

требуя с тщаніем и моленіем прилежных тако людій, наказаних в писаніях 

святых єллинских и словенських, якоже изводов добрћ исправленных»
60

. 

Випускник римської Афанасіївської колегії Діонісій Раллі (Палеолог) у 

1578-1579 рр. доставив до Острога від папи Григорія XIII «Септуагінту» – 

повне зібрання книг Старого Завіту, перекладених 72 перекладачами з 

давньоєврейської на давньогрецьку мову в ІІ ст. до н. е. в Олександрії за часів 

царя Птоломея Філадельфа. Ця книга поруч із Геннадіївською Біблією стала 

основою для Острозької Біблії. Князь багато радився з книжниками, і 

одностайно було вирішено «неизмћнно» йти за традиційним перекладом 72 

«богомудрых прћводников» книг Старого Завіту – тобто за «Септуагінтою».  

На титульній сторінці Біблії сказано, що вона «єліко мощно» наслідує 

переклад «сємідєсяті и двох прћводніков», а в одному зі своїх листів 

Костянтин-Василь назвав Острозьку Біблію «рідною дочкою Септуагінти». 

Не можна також принижувати значення і Геннадіївської Біблії. У першій 

передмові Біблії, написаній від імені князя Острозького, сказано, що в основу 

видання покладено список, отриманий від «благочћстива и въ православіи 

изрядно сіятћльна государя и великого князя Іоанна Василієвича, 

московскаго и прочая…». З передмови дізнаємося, що були використані 

списки Біблій, привезені з різних європейських країн. Ті книги, які 
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перекладалися з латинської Вульгати (Вульгата – перший переклад Біблії на 

латинську мову, здійснений св. Ієронімом в IV ст.), були значно виправлені 

на основі Септуагінти. Було використано і найдавнішу кирило-мефодіївську 

редакцію IX ст. (у ній головну увагу звертали на розуміння тексту), і 

українські рукописи 70–80-х років XV століття. Обсяг текстологічних студій 

був величезним і вимагав значних коштів і праці. 

Над перекладами привезених Біблій, узгодженням їх з православною 

теологією та з першоджерелами працював гурток учених академії на чолі з 

ректором Герасимом Смотрицьким. Це припущення підтверджує той факт, 

що саме Г. Смотрицький написав до Біблії дві передмови та вірш на герб К.-

В.Острозького, що став першим зразком геральдичної поезії та першою 

спробою силабічного віршування в українській літературі. Найбільшу роль у 

текстологічній підготовці відіграли великі знавці теологічної літератури 

Василь Суразький, Тимофій Михайлович, Андрій Римша, острозький 

протопоп Терентій Іванівський, вчені греки Діонісій Раллі Палеолог, 

Євстахій Натаніель, Еммануїл Мосхлпуло з Криту. Іван Федоров написав у 

своїй післямові до Біблії, що здійснив це видання з діячами академії «купно с 

поспћшники и единомышленики моими». 

Видавці Біблії свідомо вирішили подати текст книги 

церковнослов’янською, а не українською мовою, що склало би враження 

давнього автентичного перекладу епохи князя Володимира. 

Церковнослов’янська мова, авторитет якої був освячений традиціями, була 

доступна освіченим людям всіх православних країн і служила засобом 

міжслов’янського спілкування. Острозька Біблія була значним спільним 

кроком у розвитку слов’янської мови, зробленим острозькими книжниками 

та І.Федоровим. Редакційна комісія прагнула домогтися якомога більш чистої 

слов’янської мови. Хоча в тексті багато українізмів, текст Острозької Біблії 

став авторитетним зразком для всіх східно- та південнослов’янських народів, 

обов’язковою літературною нормою. Практичні засади використання 

церковнослов’янської мови пізніше теоретично узагальнив учень академії 

Мелетій Смотрицький в «Граматиці словенській» 1619 року, яка відчутно 

вплинула на розвиток філологічної думки слов’янських народів. Дуже 

важливе значення мала також орієнтація острозьких книжників на граматику 

грецької мови як модель-еталон для граматики церковнослов’янської мови. 

Грецькою мовою в Острозькій Біблії надрукована перша передмова та 

післямова. Використання грецької мови в Біблії мало задекларувати високий 

рівень Острозького гуртка книжників і дозволяло ознайомитися з історію 
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створення книги західному та грецькому читачеві, не обізнаному з 

церковнослов’янською мовою. 

12 серпня 1581 р. величезна праця вчених та друкаря була завершена. 

Наклад Біблії на той час був досить великим, він становив майже півтори 

тисячі екземплярів. У кожному 1256 сторінок, 3 200 000 друкарських знаків. 

Примірники книги почали швидко розходитись українсько-білоруськими 

землями Речі Посполитої, потрапляли до Московського царства, до болгар і 

сербів, що перебували під владою Туреччини. За умов польсько-

католицького утиску та невтішного стану православ’я загалом після загибелі 

Візантії Острозька Біблія відіграла роль великої духовної сили, що єднала 

всіх сповідників Православної віри, стала символом національної культури, 

довела всьому світові, що церковнослов’янська мова поряд із латинською та 

грецькою також є мовою світової культури. 

Для Західної Європи Острозька Біблія стала своєрідним свідченням 

ідеологічної та моральної зрілості східнослов’янських народів. Вона часто 

представляла слов’янську книжність за кордоном. Її подарували Римському 

папі Григорію ХІІІ, послу англійської королеви Єлизавети – Джону Горсею, 

згодом шведському королю Густаву Адольфу. 

Важливу роль Костянтина-Василя Острозького у виданні першої в світі 

кириличної Біблії високо оцінили сучасники. У вірші, яким закінчується 

друга передмова до книги, ректор академії Г.Д.Смотрицький порівнює К-

В.Острозького з великими князями Київської Русі – Володимиром і 

Ярославом, що назавжди залишилися в пам’яті народу як великі просвітники 

та меценати вітчизняної культури та могутня опора Православної Церкви. 

Владимир бо свой народ крещенієм просвћтил 

Константин же благоразумія писанім освћтил... 

Ярослав зиданієм церковным Кієв и Чернигов украси, 

Константин же єдіну соборну церков писанім возвыси
61

. 

У цих віршах вперше прозвучала ідея безперервної тяглості руської історії 

від князів Київської Русі до Острозьких. Заслуги князя на теренах культури 

та освіти острозькі книжники оцінили як ланку в довготривалому поступу 

                                                           
61

 Смотрицький Г.Д. Всякого чина православний читателю // Українська література XIV–XVI ст. Бібліотека 
української літератури. Дожовтневий період (гол. ред. Микитьсь В.Л.). – К.: Наукова думка, 1988. – 462 с. – С. 
200 



113 

 

національної культури від часів Київської Русі. Усвідомлюючи історичну 

роль Костянтина-Василя як спадкоємця великих київських князів 

Володимира та Ярослава, ставлячи його в «безперервну канву володарів 

України», вони закладали підвалини формуванню нової національної 

ідеології, що починалась з пошуків державних та культурних витоків нації
62

. 

Цими витоками і історичним фундаментом руського народу інтелектуали 

православного кола академії вважали передовсім Православну Церкву, яку 

споконвічно підтримували сильні світу сього – князі Володимир, Ярослав, а 

також продовжувач їхньої справи – Костянтин-Василь. Його політична 

діяльність, спрямована на автономію України, захист рідної віри, традицій, 

щедра фінансова підтримка вітчизняної культури, освіти, друкарства та 

мистецтва були тим благодатним життєвим матеріалом, на основі якого 

зусиллями острозької духовної еліти з’явились ті «спорадичні зблиски думок 

про минуле і сучасне України», які у творах письменників 1620-х років: 

Захарії Копистянського, Іова Борецького, Мелетія Смотрицького та ін. стали 

основою для сформування цілісної ідеї про спільність батьківщини «для 

князя, для купця, для ремісника і для козака...»
63

. 

 Біблія підвела підсумок діяльності Івана Федорова, в якій вагоме місце 

посідав острозький період. Він був найбільш плідним у роботі друкаря: з 

дванадцяти видань Федорова п’ять побачило світ в Острозі. 

Після надрукування Біблії Федоров від’їжджає до Львова. Причина 

його від’їзду залишається остаточно нез’ясованою. За однією з версій, друкар 

не порозумівся з князем через оплату своєї праці: князь заплатив Федорову 

примірниками Біблій, а потім звинуватив його в тому, що він взяв зайві 

примірники. Так чи інакше, Федоров покинув Острог і переїхав до Львова, де 

в 1583 р. помер і був похований в Онуфрієвському монастирі. Це була велика 

втрата для українського друкарства і, зокрема, для острозького осередку. Від 

часу видання Біблії (1581) до видання Книги «О постничћстве» Василія 

Великого (1594) не відомо жодного датованого острозького стародрука. 

Проте можна аргументовано припустити, що після 1583 р. в Острозькій 

друкарні були видані «Послання» Константинопольського патріарха Ієремії 

Траноса, хоча місце і дата друку точно не встановлені. У «Посланнях» 

використано шрифти Острозької Біблії, орнаменти, заголовні літери, на 
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останній сторінці книги надрукований герб князів Острозьких, що знімає 

всілякі сумніви, що книга надрукована в Острозі. 
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ПРАВОСЛАВНЕ КНИГОДРУКУВАННЯ  

У СВЯТО-УСПЕНСЬКІЙ ПОЧАЇВСЬКІЙ ЛАВРІ 

Почаївський монастир – найдавніша і найбільша святиня православних 

українців історичної Волині і часом свого заснування сягає Мефодіївської 

доби, коли то разом з обителями Зимного, Данилова, Підкаменя, Збаража 

творили перші чернечі осередки на нашій землі. Саме в цих печерних 

монастирях покладено початки давнього чернечого життя, яке в добу 

рівноапостольного князя Володимира Великого набрало нових 

спільножитних форм і досягло розквіту та 1240 року було змито монголо-

татарською повінню. Після того в Почаєві знову відродилось чернече життя з 

новою силою, і хоч монастир матеріально залишився вбогим, проте в ньому 

яскраво горіла свічка віри нашої – святого українського православ’я. 

Фундуші нашої української православної шляхтянки Анни Гойської, 

яка 14 листопада 1597 року записала Почаївському монастирю свої обширні 

маєтки, поставили цю святу обитель Волинської землі на шлях більш 

широкого чернечого згромадження з киновитським чернечим життям, яке 

тоді пильнував відомий ігумен, преподобний Іов Залізо.  

 Першим друкарем у Почаївському монастирі був відомий чернець, 

проповідник Кирило Транквіліон – Ставровецький. Ще перебуваючи в Уневі, 

він обладнав похідну друкарню і, можливо, видрукував 29 аркушів своєї 

контраверсійної на той час серед православної ієрархії і духовенства книги 

“Зерцало Богослівя “. Ігуменом Унівського Свято-Успенського монастиря 

був він до 3 січня 1618 року, а тоді з невідомих причин залишив цю святиню 
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і разом зі своєю похідною друкарнею переселився до Почаївського 

монастиря та продовжував свою друкарську працю. Тут. у Почаївському 

монастирі. 12 березня1618 року було закінчено друк його книги “Зерцало 

Богослівя“. Книга має 30+84+2 аркуші, друк титулу у дві фарби: чорну і 

червону, є низка гравюр: форма, герб Івана Ярмолинського, за титулом в 

інших примірниках герб Лаврентія Древинського, Олександра Пузини, 

заставки, кінцівки, ініціали. Прикраси виливні.      

 Вірш на зворотному боці титульного аркуша в різних частинах накладу 

присвячено іншим особам – Івану Ярмолинському Костянтиновичу, 

Олександру Пузині, Лаврентію Древинському. В усіх примірниках - 

“Передмова до чительника“. Опріч теологічних думок, знаходимо в ній деякі 

відмінності з природничих наук.       

 Це була перша книга, надрукована в Почаєві. В ній зазначено, що 

“видрукувана власним коштом і накладом Кирила Транквіліона”, тобто що 

монастирська скарбниця не фінансувала видання, але в ній зазначено: 

“видрукувана в монастирі Почаївському маєтку його милості пана Андрія 

Фірлея“.             

 Серед дослідників Святого Успенського Почаївського монастиря 

ніколи не було одностайної думки як щодо питання початку друкарської 

справи в святині, так і щодо особи Кирила Ставровецького.   

 Деякі дослідники стверджують, що ще Анна Гойська заснувала 

друкарню, інші – ігумен Іов Залізо, ще інші – початки друкарства в Почаєві 

поклав Кирило Ставровецький своєю похідною друкарнею. Справді, 

відсутність першодруків, згадок про них в історичних джерелах схиляє до 

думки, що таки першим друком в Почаївському монастирі була книга 

“Зерцало богослов’я” .          

 Але саме в період роботи над книгою Кирила Ставровецького 

очолював монастир ігумен Іов Почаївський, який, напевно, був 

інформований друкарем про зміст майбутньої книги, і якби книга, а це був 

курс православної Догматики, викликала в нього несхвальні думки, - чи 
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могла б вона тут вийти друком. Ігумен Іов Почаївський, напевно, випровадив 

би Кирила Ставровецького раніше, ще до появи тут його книги.   

 Чи був ігумен Кирило на той час православним? Безперечно, до Руської 

унійно-православної церкви він перейшов значно пізніше, тому закид 

окремих науковців щодо його “католицизму“ в “Зерцалі богослов’я” є 

надуманим, кожна нова думка завжди сприймалась Церквою дуже 

насторожено, саме такі нові думки притаманні цьому високоосвіченому 

ігумену-друкарю. Над його виданням панували анафеми московської церкви, 

проте ця праця перевидавалась та мала великий успіх серед українців, як 

православних, так і уніатів. Як зазначено на його праці, вона “видрукувана 

власним коштом і накладом”, з цього слідує, що це не була друкарня 

Почаївського монастиря, а похідна самого автора, лише видрукувана ним в 

цій найбільшій святині Волинської Землі.      

 Через відсутність почаївських надруків чи повідомлень про них з 1618 

року аж до 1732 року, робимо висновок, що в ті часи в Почаївському 

монастирі друкарні не існувало, і лише з переходом святині під опіку отців 

василіан 1721 року думка закласти власну друкарню не покидала чернечий 

провід. Постає питання: чому православні ченці по відході з Почаївського 

монастиря о. Кирила Ставровецького з його похідною друкарнею не 

заснували власної? Почаївський монастир мав на той час такого відомого ще 

за свого життя преподобного Іова, ігумена святині, який, напевно, при 

отриманні дозволу від польських королів заснував би монастирську 

друкарню. Кошти і відповідні фахівці знайшлися б, отож головна причина 

відсутності друкарні тут криється в умовах, що склались для православних 

українських ченців у Польському королівстві, де домогтися грамоту королів 

для православного монастиря було неможливо, а тому не могли мати її та 

займатись культурно-просвітницькою роботою серед своїх братів і сестер на 

Волині. І лише такий королівський дозвіл на заснування в святині друкарні 

отримала з переходом її до отців василіан.    Фундатором 

друкарні Почаївського монастиря був перший василіанський архімандрит 
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Феодосій Лубенецький-Рудницький, 1730 року висвячено його на єпископа 

Луцького Руської уніатсько-православної церкви, і Почаївський монастир 

знаходився в межах його єпархії. Це був високоосвічений ієрарх, добре 

розумів необхідність друкарні для Волині і надав почаївським ченцям 

моральну і матеріальну підтримку, щоб з допомогою Богослужбових, 

церковних книг ширити просвітницьку працю в краї. На першому місці тієї 

просвіти стояли ідеї Руської уніатсько-православної церкви, поширення їх 

серед волинян. Проте згідно з історичними і документальними джерелами, 

архімандрит, а потому єпископ Луцький і Острозький Феодосій Рудницький, 

в Почаївському монастирі залишив і по переходу святині до Руської 

уніатсько-православної церкви православне чернече життя і книжно-

просвітницьку діяльність обителі направляв, настільки було можливо, в дусі 

православ’я. Тому і видання друкарські Почаївського монастиря в той період 

мали суто український православний характер.  

Між дослідниками заснування друкарні Почаївського монастиря також 

не існує одностайної думки. Продовжує панувати думка, що започаткована 

1730 року друкарня – це куплена друкарня Унівського Свято-Успенського 

монастиря. Насправді ж “факт продажу унівської друкарні в Почаїв, по 

крайній мірі, до 1747 року, не має будь-якої мотивації. В силу декрету 1740 

року друкарня Унівського монастиря не мала права друкувати тільки 

Богослужбових книг, тих, які друкувались в друкарні Львівського братства, 

але залишено право друкувати ті, що в списку не зазначались, як, наприклад 

Богослів’я Нравоучительне, 1745 р., тому продавати свою друкарню 

Унівській архімандрії не було потреби”.  Отже можна лише припустити, що 

зменшення друку в Унівському Свято-Успенському монастирі змусило його 

друкарів продати якусь частину друкарського обладнання до Почаєва, але 

знаємо з історичних джерел, що учнівська монастирська друкарня 

продовжувала друкувати свої видання, продавати всі свої друковані верстати 

не було необхідності.  
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1730 року почаївські друкарні почали здійснювати задумане: запросили 

з Києва майстра з відливу літер та гравера Голоту. Намісник Почаївського 

монастиря по Феодосію Рудницькому Гедеон Козубський 1731 року 

перекрив головний купол монастирського соборного храму Св. Тройці 

листовою міддю, а попередню покрівлю використали для відливання нових 

літер для друкарні.          

 Проте вже з початку організаційної діяльності з влаштування друкарні 

в Почаївському монастирі її керівники наштовхнулись на опір Львівського 

Ставропігійного братства, яке вбачало в новозаснованій друкарні 

майбутнього конкурента. Львівське братство мало виключно королівське 

право на друк українських Богослужбових та інших книг в цілому західному 

регіоні. Поява ж друкарні у Почаївському монастирі на Волині підривала 

матеріальні інтереси братчиків, які мали дуже добре налагоджене друкарство 

і видавали книги, що шанувались по всіх українських землях. Тому з появою 

почаївської друкарні між Львівським братством і друкарнею тривав затяжний 

судовий процес.  

Як зазначалося вище, появу на історичній Волині в Почаєві нової 

друкарні неприхильно зустріло Львівське братство. Воно мало від 20 жовтня 

1730 року грамоту короля Августа II такого змісту: ”Ставропігії належить 

право друкувати і продавати руські книги, і ніхто – ні духовні, ні світські в 

провінціях руських, виключаємо тільки князівство Литовських, не може 

друкувати руські книги, або надруковані де-небудь привозити під страхом 

конфіскації книг і штрафу в 1 тис. угорських червінців, по тому знищуються 

всі привілеї, видані кому б то не було на друк і продаж книг”.   

 Відкриття в Почаївському монастирі друкарні, таким чином, 

порушувало право і привілей Львівського Ставропігійного братства і 

зачіпало його матеріальні інтереси, бо більшість прибутків мало воно саме за 

друк та продаж книг, тому почало через суд добиватись її закриття. Судовий 

процес затягнувся на десятки років - з 1732 по 1771 рік і мав перемінні 
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успіхи.           

 26 вересня 1732 року в Трибуналі апостольської Нунціатури відбувся 

перший розгляд справи між Львівським братством і Почаївським 

монастирем. Було винесено рішення про заборону друкувати в Почаївському 

монастирі та продавати книги, мотивуючи це рішення Нунціатури 

відсутністю королівської грамоти на її відкриття.     

 За клопотанням єпископа Луцького і Острозького Феодосія 

Рудницького та ігумена Гедеона Козубського, таку грамоту монастир 

отримав 18 жовтня 1732 року. Польський король Август II надав нею 

привілей Почаївському монастирю друкувати книги і продавати по всіх 

містах і селах королівства Польського. За цим привілеєм друкарня 

Почаївського монастиря могла вільно друкувати книги та займатись їхнім 

продажем. 1735 року було видано Служебник – першу книгу нової друкарні з 

посвятою єпископу Феодосію Рудницькому, названу “прензящним 

первенством” , тобто першим надруком Почаївського монастиря.  

 Книга вийшла накладом у тисячу примірників, а це свідчить, що мала 

друкарня високу продуктивність, що отці василіани широко поставили свою 

просвітницько-видавничу діяльність на історичній Волині, а це не 

подобалось Львівському братству, тому судовий процес розпочався знову. 

Проте король Август II 24липня 1736 року підтвердив попередній привілей 

Почаївському монастирю як вічне і непорушне право друку.   

 До 1753 року Львівське братство залишило друкарню Почаївського 

монастиря в спокої, і вона змогла за період 1730-1753 р.р. надрукувати 15 

видань. Проте успіхи друкарні не давали спокою львівським братчикам, і до 

20 вересня 1753 року знову з’явився судовий позов братства проти друкарні 

Почаївського монастиря. Цього разу суть звинувачення полягала в тому, що в 

монастирській друкарні передруковують раніше надруковані братством 

книги, а 20 червня 1761 року Львівське братство представило мандат про те, 

щоб права монастиря було ліквідовано. Вони посилались на королівський 

привілей і рішення суду 9 травня 1739 року, яке стосувалось братства і 
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друкарні Унівського монастиря, котре підтвердив 31 жовтня 1740 року 

король своєю грамотою. Декрет 1739 року забороняв Унівській архімандрії 

друкувати і продавати книги, які друкувало братство, і навіть продавати 

книги, надруковані до того рішення. В силу цих обставин Почаївський 

монастир просив справу, порушену братством, оголосити недійсною, а саме 

братство за це покарати і заплатити судові витрати.      

 Процес затягнувся до 1776 року. Почаївські друкарні відстоювали свої 

права в судах і одночасно продовжували друкувати все нові і нові книги. З 

1753 року по 1771 рік вони видали ще 40 назв книг. В 1771 році ця судова 

справа завершилася рішенням від 26 червня короля Станіслава Августа на 

користь Львівського братства. Почаївському монастирю заборонено 

друкувати все те, що за декретом 1740 року дозволялось друкувати братству, 

під загрозою конфіскації книжок на користь братства. Книги ж, до того часу 

надруковані, належить описати, оцінити та передати братству, щоб 

частинами їхню вартість оплатити Почаївському монастирю. Але доки 

готувалась їхня передача, настав перший поділ Польщі 1772 року і Галичина 

відійшла до Австрії, а Почаївський монастир залишився за польським 

кордоном. У силу історичних обставин, що склалися, друкарня Почаївського 

монастиря була позбавлена претензій Львівського братства до неї, які 

вилились в судовий процес, що тягнувся сорок років - з 1730 по 1771 рік і 

став відомим як один з найдовших процесів двох відомих українських 

друкарень XVIII ст.   

Друкарня Почаївського монастиря в історії українського друкарства, і 

на історичній Волині зокрема, посідає почесне місце. В її каталозі, за даними 

професора Івана Огієнка, 187 надруків книжок, з них 148 українською, 

церковнослов’янською мовою, 32 книжки польською, 7 книжок латинською 

мовою. Насправді ж в друкарні Почаївського монастиря було надруковано 

402 книги. Серед видань відомий український “Богогласник” – одне з 

найдавніших надбань почаївської друкарні.      
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 Видано “Богогласник” 1790 року (296 аркушів). Книга містить пісні і 

вірші, складені українською і польською мовами. Серед авторів творів: 

Адріан Андріївський, Антоній, О. Бардинський, Боянський, Венедикт, 

Вислоцький, Іван Вольський, Іван Гешицький, Петро Запотоцький, Григорій 

Івашко, Григорій Кониський, Роман Корецький, Федір Кучинський, Дмитро 

Ростовський  Туптало) , Григорій Сковорода, Василь Тарнавський та ін. До 

більшості пісень видано ноти.       

 Друкарня Почаївського монастиря славилася і своїми службовими 

книгами: Служебник, Євангеліє, Псалтир та інші тогочасною українською 

мовою, які з початку заснування друкарні мали суто український 

православний дух і широко використовувались в храмах під час Богослужінь 

православним і уніатським духовенством. Нею було видано багато вагомих 

праць, Богослужбових книг, таких необхідних для служіння в храмах, а 1798 

року перекладено знамениту Острозьку Біблію 1581 року, тим самим ще раз 

підкреслено нерозривний зв’язок Руської уніатсько-православної Церкви з 

святим українським православ’ям. Було перекладено ще низку інших 

Богослужбових книг, видань часів українського життя історичної Волині 

XVI-XVII ст.          

 Діяльність почаївської друкарні у XVIII ст. була спрямована на 

просвітницьку працю серед волинян: виховання через видані книги 

християнської моралі, благочестя, пізнання Божого слова й інше, що несло 

для нашого народу світло Христової віри. І хоч в другій половині XVIII ст. 

наступ польського римо-католицизу набрав більш нетерпимих форм, маємо 

пам’ятати, що український православний дух серед отців василіан в 

Почаївському монастирі ніколи не зникав, і цей дух добре простежується і у 

видавничій діяльності найбільшої святині Волинської землі. 
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СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

НА ВОЛИНІ У XVI-XVII СТОЛІТТЯХ 

 

Становище православної церкви в українських землях ускладнювалося 

зовнішніми обставинами. Захоплений турками 1453 р. Константинополь 

втратив можливість істотного впливу на православну церкву України. Зате з 

кожним роком могутнішою ставала Московська митрополія, яка прагнула 

взяти славу занепалого Константинополя. Визнання у 1589 р. Московського 

патріархату, надання титулу Патріарха Московського і всієї Русі стурбувало 

українських церковних діячів. 

Розуміючи складну ситуацію рідної церкви, частина представників 

вищого духовенства і шляхти все більше схилялася до ідеї об'єднання з римо-

католицькою церквою. 

Прихильники унїї церков з числа православних сподівалися досягти 

єдності свого народу. Бо тільки справжня рівність в правах (саме її 

домагався, наприклад, український князь Василь-Костянтин Острозький) 

обох церков в католицькій Польщі могла б покласти край переслідуванням 

православних. Потрібно було зберегти традиційний грецький обряд і мову 

богослужіння. Крім того, унія була здатна, як здавалося її прихильникам, 

вирішити проблему підпорядкування Української православної церкви: після 

її переходу під заступництво папи римського зникала потреба боротьби з 

посяганнями Московського патріархату. 

Були й особисті мотиви. Вищих православних ієрархів дуже турбувала 

втрата власного авторитету в церковному житті. За справу оновлення 
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української церкви взялися братства, їхній вплив щороку зростав. 

Заручившись підтримкою східних патріархів, братства отримали право 

контролювати діяльність вищих церковних діячів. Тому в унії православні 

єпископи і сам митрополит Михайло Рогоза бачили можливість позбутися 

опіки братств. 

Думки католиків щодо унії у Польщі одностайної не було. Одні взагалі 

виступали проти будь-якого об'єднання, інші (а їх була більшість на чолі з 

королем) не заперечували можливості унії. Однак польській владі не 

потрібна була авторитетна українська церква, рівна в правах з польською. 

Тому унію церков вони тлумачили як звернення до католицизму. У трактаті 

«Про єдність Церкви Божої під одним пастирем» проповідник-єзуїт Петро 

Скарга переконував, що істинна тільки одна церква - римо-католицька, тому 

корисним було б «відкинути помилки греків і об'єднатися з сердечником 

істинної віри». 

Таке тлумаченя унії католиками викликало у православних обурення. 

Згодом кількість прихильників об'єднання зменшилася, його стали 

заперечувати навіть колишні ініціатори, зокрема. князь Острозький. 

Календарна реформа в римо-католицькій церкви. Безпосереднім 

приводом до загострення церковного протистояння в Україні стала 

календарна реформа, проведена з ініціативи папи Григорія XIII. 21 лютого 

1582 він оголосив про введення нового календаря - григоріанського, на 

відміну від старого, юліанського. Реформа мала на меті подолати відставання 

календарного часу від астрономічного, яке в XVI ст. становило 10 днів. 

Проте новий календар не сприйняли в східному християнському світі, 

наводячи насамперед богословські аргументи. Православна церква в Україні 

досі дотримується юліанського календаря. 

У XVI ст., як і за часів Київської Русі, православ’я залишалося 

синонімом культури. Його роль в українському суспільстві зростала: за 
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відсутності власної держави церква слугувала для українців єдиним 

інститутом вираження їхньої самобутності. Однак саме тоді, коли 

відчувалася потреба в сильній і надихаючій православній церкві, вона 

поринула у стан глибокого занепаду. Більше. ніж католицизм і 

протестантство, православ’я перебувало під покровительством і захистом 

держави. Це мало місце за часів Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства. Але підтримувати тісні відносини між православною церквою і 

католицькими правителями Польщі та Литви було важко, якщо взагалі 

можливо. Випещуючи католицький костел, можновладці вважали 

православну церкву за „нерідне дитя”. За таких умов культурний вплив 

православ’я був дуже обмежений. Школи, ці колись найбільш привабливі 

установи церкви, були занедбані. Малограмотні вчителі ледве могли навчити 

дітей основ писання, читання та катехізису. Із часів середньовічя мало що 

змінилося у програмі навчання. Завоювання турками Константинополя у 

1453 р. поглибило інтелектуальний та культурний застій і позбавило 

православну церкву найбільш передового і надихаючого взірця.  

Втративши внутрішні та зовнішні стимули, православна культура 

скотилася в обрядовість, обмеженість і занепад. Тим часом поляки 

переживали період культурного розквіту. Живлячись потужними сплесками 

творчої енергії з Заходу, в них розвивалося Відродження, а з ним і 

пробуджувалась нова думка. Привабливий приклад привілейованого 

польського шляхтича справляв величезний асиміляторський вплив на 

українську знать, а його очевидна культурна вищість посилювала потяг до 

всього польського. 

Українська знать, як і кожна знать, за своїм єством була чутливою до 

власного соціального статусу. й пов’язаність із релігією та культурою, що 

вважалися неповноцінними, глибоко вражала її самолюбство. Внаслідок 

цього українські аристократи почали масово зрікатися віри батьків і 

приймати католицизм, а з ним польську мову та культуру. Мелетій 

Смотрицький у сповненому скорботи трактаті „Тренос, або Плач за Святою 
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Східною церквою” оплакував утрату Руссю її найзначнічих родів: „Де тепер 

безцінні діаманти православної корони, уславлені роди таких руських князів, 

як Слуцькі, Заславські, Збаразькі, Вишневецькі, Сангушкі, Чорторийські, 

Пронські, Ружинські, Соломирецькі, Головчинські, Коропинські, Масальські, 

Соколинські, Лукомські, Пузини та інші, яким немає ліку? Де тепер ті, що 

оточували їх... благородні, славетні, відважні, сильні й давні доми руського 

народу, що на весь світ славилися престижем, могутністю і відвагою?” 

[21,125]. За цим риторичним запитанням стояв загальновідомий факт 

переходу всіх цих славетних магнатських родів до табору католиків-поляків.  

Важко перебільшити ті серйозні наслідки, що їх мала для українців 

утрата власної еліти. В суспільствах, що поклали початок сучасній Європі, з 

їхньою ієрархічною будовою, народ без знаті - все одно що тіло без голови. 

Це означало, що українці втратили клас, котрий, звичайно, здійснював 

політичне керівництво, ставив певні політичні цілі, сприяв культурі та освіті, 

підтримував церкву й живив відчуття етнополітичної самобутності 

суспільства.  

З поширенням полонізації серед української знаті православ’я, а також 

українська мова та звичаї, пов’язувалися насамперед із нижчими верствами. 

Вони, як такі, стали в очах поляків предметом презирства. Відтак честолюбні 

та обдаровані молоді українці були постійно змушені вибирати між 

відданістю власному народові й традиціям та асимілюванням у панівне 

суспільство і його культуру. Частіше перевага надавалась останньому. 

Внаслідок цього іншою важливою проблемою української історії стала 

проблема верхівки українського суспільства, або краще сказати – її 

відсутності. 

 

Незважаючи на свою ослабленість, православ’я змогло прийняти виклик 

польського католицизму. Борючись з ворогом його ж методами, невелика 

купка ураїнських магнатів, що лишались відданими давній вірі, заснували 

братства. 
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Польща й Литва, як і вся Європа, переживають часи надзвичайного 

успіху реформації, а потім вступають в добу католицької реакції. Реформація 

тут буйно розвинулася, поширилася у формі німецького лютеранства, 

швейцарського кальвінізму, социніанства та іншого й мала такий успіх, що 

ставилося вже питання, чи зостанеться Польща латинською державою, чи 

перетвориться на протестантську. Затримала її при папстві лише сильна 

хвиля контрреформації й те, що Сигізмунд І та Сигізмунд II Август стояли на 

боці католицтва, поміж самими протестантами була незгода, а єзуїти 

розвинули широку акцію. Серед населення Польсько-Литовської держави 

реформація викликала зростання національної свідомості та освіти, хоч разом 

із тим внесла чимало безладу в церковне життя й католиків, і православних 

[10, 25-27]. Чимало представників русько-православного магнатства й 

шляхетства перейшло на бік протестантів; потім, під впливом католицької 

реакції, вони, як і протестанти-поляки, перейшли на латинство. Зате серед 

православного населення з’являються школи, що виховують молодь у 

православному дусі. Про їх заведення дбають і поодинокі особи (як князь K. 

K. Острозький, що заснував Острозьку академію й кілька інших шкіл), і наші 

організації релігійно-філантропічного характеру [48, 41-42]. Наші міста в 

XVI ст. розвиваються й економічно, і культурно та відіграють значну роль і в 

житті громадському. Православні міщани творять організації, що, з 

благословення вищої православної ієрархії й з дозволу світської влади, 

розташовані коло церков або монастирів і називаються братствами.  

Деструктивні процеси в українському православ’ї починаються двома 

подіями — Люблінською та Берестейською уніями. Суспільство розкололося 

на два ворожих табори: один (насамперед шляхта та великі магнати) 

перейшов на бік католицизму, тому що прагнув зберегти своє елітне 

становище в суспільстві, інший (передусім селяни, а пізніше козацтво) 

вперто боронив віру своїх батьків — православ’я. 

Релігійно-національне і культурне відродження другої половини XVI — 

першої половини XVII ст. обмежується двома подіями, значення яких в 
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історії України важко переоцінити. 1569 р. — Люблінська унія, яка означала 

включення основної частини українських земель до складу шляхетської Речі 

Посполитої. 1648 р. — початок українсько-польської війни і поєднаного з 

нею соціально-політичного руху, який вже в ході першого етапу цієї війни 

завершився утворенням Української козацької держави. 

Для України Люблінська унія мала вкрай негативні наслідки. 

Опинившись під владою кріпосницької й католицької Польщі, переважна 

більшість українських земель стикнулися із загрозою для самого існування 

українців як окремої народності. 

Як зазначає І.П.Крип`якевич, “Люблінська унія, усуваючи з українських 

земель литовську владу, знищила також рештки українськиї державних 

традицій, що заховалися під формами автономії у Великому князівстві 

Литовському… Весь розвиток життя ішов під важким наступом Польщі”. 

Внаслідок унії польські магнати і шляхта здобули великі можливості для 

привласнення українських земель, нещадного визиску селян і міщан та для 

духовного поневолення народу. Українському народові доводилося 

докладати величезних зусиль, щоб не дати себе знищити чужій силі. Ці 

зусилля вивилися в зародженні та діяльності українського козацтва, братств 

тощо. 

Українські феодали, дотримуючись своїх станових та особистих 

інтересів, здебільшого полонізувалися та окатоличувалися. Великими 

землевласниками в Україні були як польські (Жолкевські, Потоцькі, 

Конецпольські, Калиновські, Струсі), так і українські магнати (Вишневецькі, 

Острозькі, Заславські, Збаразькі, Немиричі). Завдяки величезним 

латифундіям на Київщині, Брацлавщині й Лівобережній Україні магнати 

відчували себе “королев`ятами”, які не підпорядковувалися жодній 

адміністрації. Ці “удільні князі” вершили суд над своїми підданими, 

засновували міста і слободи, будували палаци, організовували військові 

загони, роздавали землю за службу своїм васалам. 
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Після укладення Люблинської унії позиції католицизму посилились. 

Метою унії було приєднення православної церкви до католицькоїї з 

обов’язковим визнанням верховенства Римського Папи, тобто розширення 

сфери впливу Ватикану на схід та помітне збільшення церковних володінь. 

Кризовий стан православної церкви створював у цей час умови не тільки 

для поширення ідей церковного єднання в українському суспільстві, а й для 

появи у ньому прихильників цієї ідеї. Наприклад, захисник православ’я князь 

К. Острозький у своєму листі до Папи зазначав: “Нічого не бажаю гарячише,  

як єдності, віри і згоди всіх християн”. Люблінська унія посилила процес 

окатоличення та ополячення української еліти. Наслідок для православ’я був 

один - різке звуження каналів матеріальноїї підтримки. Адже самі князі та 

багаті роди свого часу будували храми, фінансували монастирі, відкривали 

школи при церквах. Особливістю цього періоду було те, що патронат – опіка, 

середньовічне спонсорство церкви, поступово деформуючись, 

перетворюється на звичайне володіння цервою чи монастирем Ці религійні 

осередки заставляли, давали у посаг, у спадщину, здавали в оренду, 

обмінювали та продавали.  

Світська влада дедалі активніше проникає у церковне життя. Тепер вже 

не митрополит призначав єпископів, їх висували або ж пани-рада, або ж сам 

великий князь, що відкрило доступ до вищої ієрархії світським особам, які не 

тільки не переймалися церковно-религійними інтересами, а виявляли 

виключно матеріальну зацікавленість, зберігаючі при цьому свої світські 

звичаї: полювання, банкети, насильства, розпусне життя. Дійшло до того, що 

деякі авантюристи приймали духовний сан, підкупом займали місця 

єпископів, а потім розпродавали ікони, землі. Негідно поводилось навіть і 

найвище духовенство. Так, митрополит Онисифор Дівочка був звиновачений 

у двоєженстві; епископ Кирило Терлецький постав перед судом за підозрою в 

згвалтуванні та вбивстві; єпископ Іон Борзобогатий вимагав у прихожан 

плату за відвідування церкви. 
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Певне загострення міжконфесійних відносин виникло на українських 

землях, які були під Литвою за часів князювання сина Казимира IV 

Олександра, Великого князя Литовського, а потім і короля польського (1501-

1506). Недотримання ним обіцянок, даних під час шлюбу з донькою Івана III 

Оленою, щодо "повної її свободи і заховання грецького закону" та створення 

відповідних умов для православного оточення Олени, викликало напруження 

в міждержавних відносинах Литви з Москвою. Саме в цей час посилюються 

переходи на московський бік православних князів і бояр у прикордонних з 

Москвою землях. Перехід із своїми уділами вони обґрунтовували 

релігійними мотивами, "нужею о грецькім законі", тим, що їх у Литві 

примушують переходити на католицьку віру. 

Коли литовці, за котрими стояла католицька Польща, почали утискати 

православних, православні шукали захисту в православній Москві й Молдові. 

Поголос про те, що православних примушують у Литві до прийняття 

католицтва, масові переходи прикордонних князів Чернігівщини до 

Московщини викликав зростання політичних симпатій до Москви серед 

православного населення Литовської Русі, що, зрештою, призвело до війни 

Москви з Литвою. Усе це змусило правителів Литви здійснювати 

врівноважену, терпиму щодо православної церкви політику. Князь 

Олександр, прихильний до католицтва, обмежувався приватними засобами 

для заохочення на перехід православних у католицтво, не видавав будь-яких 

розпоряджень або законів, які б обмежували православну церкву і 

православних у правах. 

Зміцнення правового стану православної церкви відбувалося під час 

правління польських королів — Сигизмунда І (1506-1548) та його сина 

Сигизмунда II Августа (1548-1572). Безперестанні війни Польщі з Москвою, 

Молдавським господарем, Прусією, відбиття постійних нападів татарських 

орд — усе це потребувало напруження державних сил і диктувало 

необхідність рахуватися з настроями, бажаннями, вимогами православного 

населення. Серед інших актів Сигизмунда І, виданих спеціально для 



133 

 

православних, вартий на увагу його "стверджуючий привілей", виданий у 

1511 р. на сеймі Великого князівства Литовського у Бересті. 

Цим привілеєм Сигизмунд І підтверджував митрополичі права на 

управління всіма "церквами грецького закону", а також призначення 

єпископів, архімандритів, ігуменів, священиків, дияконів, "всього 

священицького чину грецького закону", на суд над духовними й світськими 

особами "згідно з правилами соборної східної церкви". Єпископам 

підтверджувалося і їхнє право "судити, рядити, справувати всі духовні діла в 

їх єпархіях за давнім звичаєм". А "особам римської церкви", духовним і 

світським, заборонялося втручатися в церковні справи, судові прерогативи 

православної церкви і чинити кривди митрополитові та єпископам. У містах 

Великого князівства Литовського, де було заведено магдебурзьке право, 

православні міщани мали рівні права з католиками, порівну з католиків і 

православних обирався склад радних. 

Незважаючи на те, що литовська католицька шляхта на сеймах 

зверталася до короля, щоб він підтвердив Городельський акт 1413 р., яким 

православні не допускалися до вищих урядових посад, і король робив це, 

однак ці звернення про підтвердження Городельського привілею 

засвідчують: православні князі й пани українських земель і далі займали 

важливі урядові посади, брали участь і в Господарській раді, що 

заборонялося Городельським актом. Загальний дух толеранції у ставленні до 

православної церкви і православних за часів Сигизмунда І пояснюється 

особистими рисами цього володаря, доброго й справедливого, який у 

державних справах був незалежним і не підпадав під сильний вплив 

католицької ієрархії. 

Привілей 1551 р., виданий Сигизмундом II Августом на Віденському 

сеймі для Литви-Русі, став останнім, в якому підтверджувалися обмеження 

православних та інших не католиків у правах посідати вищі державні й 

земські становища та брати участь в Господарській раді згідно з 
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Городельським актом 1413 р. Хоча ці обмеження за обох Сигизмундів часто 

не мали великого практичного значення, вони все-таки викликали образу. 

Важливу роль у захисті православ'я відіграли церковні братства. У 

Литовсько-Польській державі братства почали утворюватися у православній 

Церкві ще в 30-40-і роки XVI сторіччя, найдавніші з яких - Львівське 

Успенське, Віденське Свято-Троїцьке. За походженням вони були пов'язані з 

ремісничими середньовічними цехами (братствами купецькими, 

кожум'яцькими, кушнірськими тощо), але в подальшому розвитку вони 

поставили на перший план завдання церковні, культурно-освітні, благодійні. 

Братства діяли при церквах, очолювали їх священики-настоятелі, в обранні 

яких брали участь братства. Вони опікувалися церковними будинками, дбали 

про утримання храмів Божих, турбувалися про матеріальне становище 

духовенства. В полі їхньої уваги перебували також мораль та поведінка 

братчиків, підтримка їх у горі та біді; покійників з бідних родин ховали на 

братські кошти. Братства закладали лікарні для хворих, притулки для старих, 

самотніх і бідних. Великі і сильні братства засновували школи, які ставали 

осередками освіти не тільки для українців, а й для інших православних 

слов'ян. Такими були Київська Богоявленська та Львівська школи. Пізніше 

при уславлених братствах почали діяти друкарні, завдяки яким побачили світ 

богослужбові книги, твори церковної писемності, підручники для тодішніх 

шкіл. 

Визначну роль відіграли братства у захисті прав православної Церкви в 

Польсько-Литовській державі за іновірних урядів. Особливо посилили 

боротьбу за свої релігійні права братства наприкінці XVI століття, коли 

польський уряд та латинсько-польське духовенство почали насаджувати 

серед православного українського населення унію з Римом. 

Православні братства у Литовсько-Польській державі були не тільки 

церковними, а й національними українськими організаціями. Це визначилося 

тоді, коли представники української православної шляхти - вихідці з давніх 

боярських та князівських родів, - почали переходити в католицтво й 
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ополячуватися. Зміна православної віри на католицьку штовхала їх до зради 

своєї нації. У другій половині XVI століття українство втратило багато своїх 

славних шляхетних родин, дітей з яких навчали отці єзуїти. 

Серед інших на початку XVII століття український народ утратив і 

славний княжий рід Острозьких, заслуги якого перед Українською 

Православною Церквою були великими. 

З побожного роду князів Острозьких варто згадати князя Федора 

Острозького, який пішов у Києво-Печерський монастир і прославився як 

святий. Князь Федір побудував багато церков, наділивши їх маєтками, 

виступав з князями литовськими проти поляків, коли вони починали 

утискувати українців за православну віру й обмежувати їх у правах. 

Найбільшу пам'ять в історії Української Православної Церкви серед 

князів Острозьких і княжих родів загалом залишив князь Василь-Костянтин 

Костянтинович Острозький, воєвода Київський (f 1608). Маючи величезні 

маєтки та використовуючи своє становище в державі, він очолив 

православних у Польщі в їхній боротьбі за віру та національне визволення 

проти окатоличення та ополячення українського народу. Князь Острозький 

найперше дбав про духовну освіту православних. У 1570 р. він заснував в 

Острозі, на Волині, школу, де православна молодь здобувала освіту в 

православному дусі. Це не була вища школа, бо не було власних вчених, а 

неправославних князь остерігався запрошувати. Однак знаменита Острозька 

академія, як іноді її називають, готувала відкриття вищої духовної школи в 

Українській Православній Церкві. Багато діячів, які відзначилися в 

національно-церковному житті України XVII сторіччя, здобули освіту в 

Острозькій академії. 

В Острозі та при монастирі в Дермані було відкрито друкарні, де, між 

іншим, знайшов собі пристановище та роботу перший у Москві друкар, 

диякон Іван Федорів, який був змушений втікати звідти, бо темний натовп 
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спалив його друкарню. У заснованих князем Острозьким друкарнях 

побачили світ багато церковних книг. 

Найвидатнішою пам'яткою видавничої діяльності князя стала Острозька 

Біблія (1580-1581 pp.), уперше надрукована церковнослов'янською мовою (до 

того книги Святого Письма). 

Ідея унії — злуки Православної і Католицької Церкви - ніколи не 

зникала. Уже в XI ст. було кілька спроб поєднати Церкви, що розділилися в 

1054 році. В XII ст. Петро Клюнійський та Ансельм Кентерберійський 

шукали шляхів для їхнього об’єднання. Але обопільна ворожнеча, фанатичні 

ексцеси збільшували відчуженість. Взаємну неприязнь розпалювала 

літературна полеміка поміж греками та католиками, яка «копала прірву між 

обома Церквами», — пише митрополит Іларіон. 

Тяжкий стан Візантійської імперії, якій загрожували вороги з усіх боків, 

викликав спробу цісаря Михаїла VIII шукати допомоги у папи Григорія X, 

якому він обіцяв за це прийняти унію. В 1274 р. був скликаний у Ліоні собор, 

на якому ухвалено, що Грецька Церква, зберігаючи свої догмати та обряди, 

має лише визнати примат папи, але унію не прийняло ні духовенство Греції, 

ні народ. 

Не торкаючись давніх часів історії України, нагадаємо деякі події 

останніх двох з половиною століть. У 1396 році говорили про можливість 

об’єднання Православної та Католицької Церкви на нараді Яґайла з 

митрополитом Кипріяном Цамблаком; поділяючи бажання об'єднати Церкви, 

митрополит вважав за конечне скликати для цього собор, про що сповістив 

патріарха. На тому справа й закінчилася. 

Року 1418 питання унії було порушене на Констанцькому Соборі, але 

знову в площині скликання собору з участю з обох сторін знавців 

канонічного права. 

Найактуальніше постало питання унії на Флорентійському Соборі в 1439 

році, коли митрополит Ісидор, грецький патріот, приєднався до унії, 

розуміючи її, як творення Єдиної Церкви. В Україні, крім невеликого числа 
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магнатів, широкі маси залишилися при своїй вірі, хоч не виявляли ворожості 

до унії. Проте латинське польське духовенство виявляло до неї ворожість. 

З середини XVI ст. з’являються палкі полемісти, які ведуть боротьбу 

проти Православної Церкви. Серед них відзначалися Бенедикт Герберст, 

галичанин з Перемищини, та Петро Скарга (Павензський), єзуїт. У своїй 

книзі «Про єдність костьолу Божого» (1577) p.) Скарга гостро засуджував 

православну віру і доводив конечну потребу злуки з Римом, посилаючись 

при тому на перспективи розвитку освіти та культури і на матеріальні вигоди 

для української шляхти, які дала б їй унія, а ще більше для православного 

духовенства, яке вийшло б із приниженого стану. Він вважав, що справу 

злуки повинен вирішити Собор із православних та католиків. Цю блискуче 

написану книжку присвячено князеві Костянтинові Острозькому. 

Справу унії підтримували папський леґат Антоній Поссевінс. який їздив 

у цій справі до Москви, та другий леґат Нунцій Бальонетто, який мав у тій 

справі конференції з кн. К. Острозьким та його синами. 

Костянтин Острозький (1527-1608), «некоронований король України», 

був одним із наймогутніших маґнатів, власником значної частини Волині і 

великих поселень в Галичині. Він був патроном понад 1000 церков у своїх 

маєтках, бачив занепад Православної Церкви і прагнув її об'єднання з 

Католицькою Церквою, але не у формі підкорення одної другій. Острозький 

мав однодумців і великий авторитет в колах української шляхти, міщан, 

вищого духовенства. 

Наприкінці XVI ст. поновилися заходи в справі унії, причому її 

ініціаторами несподівано були православні владики. Значною мірою 

спричинила до цього політика двох патріархів — Йоакима і, особливо, Єремії 

— під час подорожування їх по Україні: вони стали на бік братств, 

дозволивши собі зневажливо поставитися до владик. Незадоволення владик 

викликали позбавлення сану митрополита Онисифора за двоєженство (був 

двічі одружений), висвята на митрополита Михаїла Рогози, обраного лише 

світськими особами, і призначення єпископа Луцького, Кирила Терлецького, 
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екзархом патріарха, нібито контролером над митрополитом, — сан, якого не 

було раніше. Наслідком всіх цих умов поволі в різних колах православних 

почала ширитися думка про унію, в надії, що вона оздоровить церковну 

атмосферу. 

Наприкінці 1589-го або на початку 1590 року єпископ Львівський 

Гедеон Балабан першим порушив питання про унію. До нього приєдналися 

Кирило Терлецький, Леонтій Пельчицький, єпископ Пинський і Туровський. 

Православна церква після собору опинилася фактично поза законом. 

Уніати захоплювали православні церкви, їхнє майно, прихильники 

православ’я зазнавали утисків, їх переслідували. Уніатська церква, що 

виникла, стала сприяти посиленню полонізації українського населення. Але 

широкі маси українців: селяни, міщани, нижче духовенство, козаки, частина 

шляхти вперто боронили свою грецьку віру. Таким чином, в результаті 

Брестської унії 1596 року релігійні протиріччя ще більше загострилися. 

Православна Церква перед небезпекою своєї загибелі пішла в 1599 році на 

союз з протестантами Речі Посполитої. Але і цей відчайдушний крок не 

приніс бажаного. Співвідношення сил продовжувало схилятися на користь 

уніатів. 

Лише уніати офіційно вважалися легальною церквою “грецького” 

обряду в Україні. Православні громади на певний час залишилися без 

канонічно висвячених єпископів. Українська шляхта поступово переходила в 

католицтво, дедалі менше опікуючись захистом політичних та громадянських 

прав православних. Братства, основою яких було міщанство, також 

знесилювались внаслідок економічної та соціальної дискримінації у 

феодальному становому суспільстві. Проте вже з 1610-х років до оборони 

Православної Церкви та інтересів віруючих активно долучилася нова 

суспільна верства — козацтво. Історичною подією став вступ у 1615 році до 

Київського Богоявленського братства гетьмана Петра Сагайдачного разом з 

козацьким Військом Запорозьким. Під впливом такого союзництва 

активізувалося церковне життя. 
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У 1620 році за сприяння Сагайдачного та Київського братства був 

канонічно відновлений православний єпископат. Єрусалимський патріарх 

Феофан висвятив митрополита Київського Йова Борецького та п’ятьох 

єпископів. Феофан мав повноваження від Константинопольського патріарха, 

юрисдикція якого поширювалася на Київську митрополію. Було також 

дотримано давніх руських церковних звичаїв: кандидатів в ієрархи обирали в 

Києві представники всіх православних громад Речі Посполитої. 

Події, які відбувалися після Берестейської унії кінця XVI — початку 

XVII ст. висвітлили низку наболілих проблем українського суспільства. Вони 

піднесли дедалі зростаючу напруженість між Польщею та Україною на 

високоемоційний ідеологічний рівень. Католицька Польща тепер поставала 

як цілковита протилежність українському суспільству. Та українцям дорого 

коштувала культурна конфронтація з поляками: вона змусила українську 

верхівку вибирати між власною застиглою та зубожілою культурною 

спадщиною й привабливою польсько-католицькою культурою. Тому не 

дивно, що величезна більшість приймала католицтво й згодом неодмінно 

полонізувалася. Внаслідок цього українці втратили свою еліту — шляхту. Ці 

явища мали епохальне значення в їхній подальшій історії. 

Іншим побічним продуктом конфронтації між православними й 

католиками, що мав далекосяжні наслідки, став, зокрема, поділ українців на 

дві конфесії. Це поклало початок багатьом різким відмінностям, які пізніше 

розвинулися між східними та західними українцями. Проте цей період приніс 

не лише невдачі для українського суспільства: релігійна полеміка 

спричинила до культурного піднесення, а ворожнеча з поляками сприяла 

чіткішому усвідомленню українцями своєї самобутності. 

Після Берестейської унії Православна Церква була поставлена на коліна, 

проте за визнання нової української православної ієрархії велася тривала 

боротьба з королівською владою та потужною партією католицького 

духовенства й шляхти, яка домінувала тоді в органах представницької та 

судової влади. Православний єпископат та всю церкву було легалізовано 
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лише протягом 1632-1633 рр., вже після смерті короля Сигизмунда ІІІ, 

запеклого ворога православ’я. Легалізацію вдалося здійснити завдяки 

рішучим домаганням козацтва й православної шляхти і лише тоді, коли 

новим митрополитом Київським, архімандритом Києво-Печерської лаври 

став Петро Могила, який, не будучи українцем, всією душею перейнявся 

долею українського народу 

Внаслідок Берестейської унії Церква в Україні поділилася на дві: стару, 

пов’язану з православним Сходом, з Константинопольським патріархом, із 

давньою українською традицією, що вела до св. Володимира, Ольги, Києво-

Печерського манастиря, князів, патронів та засновників православних 

церков, і нову, що творила нові відносини, нав’язувала зв’язки з Римом, 

творила ту унію, яка мала покласти край розривові 1054 року, загоїти рани на 

тілі єдиної Христової Церкви й створити нову Церкву, з’єднану з Римо-

Католицькою. Прекрасні ці ідеї поки що не здійснювалися, але єдина до того 

часу Православна Церква України поділилася на дві, за які народ почав 

жорстоку, тяжку боротьбу. 

Після Берестейської унії Православна Церква опинилася в 

катастрофічному стані. Ті невеликі права, якими користувалася вона в 

Польській державі, перейшли до Уніатської Церкви разом з церквами, 

маєтностями, монастирями. З усіх ієрархів залишилися вірними їй лише два 

єпископи: Гедеон Балабан — Львівський та Михаїл Копистенський — 

Перемиський, яких уніатський Берестейський собор низложив, а польський 

уряд не визнавав за єпископів. Православна шляхта звернулася була до 

Сейму, що зібрався в лютому 1597 року, але Сейм став на стороні унії і 

засудив протосинкела — екзарха Константинопольського патріарха, 

Никифора, який був головою православного Берестейського собору. Після 

Сейму, за наказом короля, Никифора ув’язнено й вивезено до Магдебурзької 

фортеці. Надії на Сейм не виправдалися. 

Року 1599 у Вільні зібралася конфедерація протестантської та 

православної шляхти, яка ухвалила діяти спільно в обороні Церков — 



141 

 

Православної та Протестантської. Тим часом у Польщі постала опозиція 

проти короля, його зовнішньої політики (боротьба зі Швецією за престол), 

його нетерпимості супроти православних та протестантів — «дисидентів». 

Почалися «рокоші» — бунти проти короля, дозволені конституцією. Під 

впливом дисидентів та православних польський уряд змушений був піти на 

деякі поступки православним: 1605 року їм повернено Києво-Печерський 

манастир, що його на праві надання одержав архімандрит Єлісей 

Плетенецький, обраний ченцями та шляхтою. 

1607 року Сойм прийняв конституцію стосовно «грецької релігії». За 

цією конституцією церковні маєтки можна було надавати згідно з волею 

їхніх фундаторів і дозволялося відправляти без перешкод Богослужби за 

давніми обрядами. Помилкою цієї конституції було те, що вона не відрізняла 

уніатів від православних. Лише сеймова конституція 1609 року відрізнила 

православних від уніатів. 

Проте поступки ці нічого не змінювали: уніати продовжували забирати у 

православних церкви, переслідували православне духовенство, не допускали 

міщанство до цехів, магістратів. Тяжке становище було з єпископами. Року 

1607 помер Гедеон Балабан, а року 1610 — Михаїл Копистенський. У 

Православній Церкві не залишилося б жодного єпископа, якби не пощастило 

Єремієві Тисаровському посісти Львівську катедру, давши королеві 

запевнення, що він — уніат. Висвячений він був Сучавським митрополитом 

Анастазіем. На Перемиську єпархію король призначив уніата Афанасія 

Крупецького, хоч в цілій парафії не було жадного уніата. Православна 

шляхта виставила проти нього Гулевича-Воютинського. Допомагали, правда, 

в хіротоніях священиків східні ієрархи, що приїздили за «милостиню», але 

вони не знали людей, яких висвячували, і це не раз призводило до висвяти 

осіб, не гідних сану. 

Велику допомогу Православній Церкві надавали православні братства, 

які видавали антиунійні твори, укладали протестації, подавали петиції, 
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виступали на судах, обороняючи церковне майно, і т. д. Властиво проти унії 

підносився єдиний голос — колективний голос православних братств. 

Проти Православної Церкви вели пропаганду головним чином єзуїти, 

але вели на користь не унії, а римо-католицизму. Король Сигизмунд, 

католик, підтримував усіма засобами католиків, давав їм посади, багаті 

староства, бенефіції. Православні шляхетські роди убожіли, і багато 

православних, піддаючись католицькій пропаганді, кидали свою Церкву. 

Відновлення православної ієрархії мало колосальне значення не тільки 

для Церкви. Воно піднесло престиж козацтва, завдяки якому і під захистом 

якого відбулася ця подія. Нововисвячені владики у своєму маніфесті 1621 

року привітали Запорозьке військо словами найвищого визнання, називаючи 

козаків наступниками давнього князівського лицарства. «Це ж з того 

покоління військо, що за Олега, монарха руського… по морю плавало і 

Константинополь штурмувало… Це ж їхні предки разом з Володимиром 

христились, віру християнську від Константинопільської Церкви прийняли». 

«Це зв’язування Запорозького Війська з традиціями князівської доби, з 

„старою Руссю”, незвичайно піднесло авторитет Запоріжжя і дало йому 

провідне місце в національному житті», — так характеризує вагу поновлення 

православної ієрархії в 1620 році й роль в тій події Запоріжжя один із 

найвидатніших істориків України. 

Подія ця мала й інше значення. Вона піднесла престиж Києва як 

церковної столиці: Київ знову став колискою Православної Церкви. Події 

1620 року дали тло урочистому в’їздові Богдана Хмельницького до Києва, 

духовної, церковної столиці нової держави, що вела своє походження від 

Великого Князівства Київського. Це був лейтмотив привітань 

Хмельницькому від київської еліти. 

Однак питання про існування Православної Церкви не було ще 

вирішене. В листопаді 1620 р. зібрався Сейм, на якому головним питанням 

була охорона держави від татар. Щойно перед тим поляки зазнали поразки 

під Цецорою, і щоб забезпечити допомогу козаків, треба було заспокоїти їх в 
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справі Церкви. Ніколи на сеймах не було таких палких промов, як на цьому. 

Лаврентій Древинський, депутат Волині, навів низку фактів переслідування 

Православної Церкви. Віленське братство поставило питання руба: допомогу 

від козаків польський уряд одержить лише тоді, коли легалізує 

нововисвячену ієрархію. Сам Петро Сагайдачний прибув на Сейм з 

єпископом Іосифом (Єзекіїлем) Курцевичем і обіцяв допомогу козаків у війні 

з турками за умовою визнання нової ієрархії. Зі свого боку король звертався 

до патріарха Теофана з благанням вплинути на козаків, щоб вони допомогли 

Польщі, «захищаючи цілість своєї віри й батьківщини. 

Битва під Хотином року 1621 прославила Петра Сагайдачного та козаків 

і врятувала Польщу від розгрому. Але Сагайдачний був тяжко поранений і 

наступного, 1622 року, помер. Польський уряд нічого не зробив у справі 

легалізації ієрархії. Протести, петиції, виступи послів на Сеймах не мали 

жодних наслідків. 

Висвячення нової ієрархії поновило полеміку між православними та 

уніатами, що припинилася 1610 року. Цього разу в полеміці брали участь 

тільки українці без участі поляків. Серед видатних полемістів був один лише 

неукраїнець, уніатський митрополит Йосиф Велямін Рутський, москаль. З 

іншого боку, особливістю цієї полеміки було те, що обидві сторони 

використовували польську мову: так глибоко ввійшла вона в українську 

культуру. Перше місце серед полемістів належить архієпископові 

Полоцькому, Мелетію Смотрицькому. Це була людина надзвичайно 

обдарована, з доброю освітою, яку він здобув в університетах Лейпцига, 

Нюрнберга та Вюрцбурґа. Мелетій Смотрицький написав багато видатних 

творів: «Lament», «Werificatia niewinnoscb, «Оbrona werificatii», «Elenchus», 

«Appendix», в яких захищав нововисвячену ієрархію» і Православну Церкву 

від закидів з боку уніатів. Визначним твором була «Протестація», яку 

митрополит Йов Борецький подав до київського Іродського Суду і яка була 

вписана до книг ґродських. У ній митрополит поснював обставини, в яких 

патріарх Теофан висвятив нових ієрархів. Аналогічним офіційним 



144 

 

документом була «Justilicatia niewinnosci», подана 6 грудня 1622 року 

королеві Сигизмундові від імені нововисвяченої ієрархії, та «Suppli-catia», 

подана на Сейм 1623 року від імені всіх православних Речі Посполитої. З 

боку уніатів видно дві праці митрополита Іосифа Веляміна Рутського: 

«Sowita wina» та майбутнього митрополита Анастасія Селяни «AnteIenchos». 

Отже, історію церкви в Україні-Русі досліджували і продовжують 

вивчати багато істориків і культурологів, серед яких Олександр Лотоцький, 

Михайло Грушевський, Іван Огієнко. Вони наводять низку свідчень про 

поширення християнства в ті часи на нашій землі. Відомо, що князь Аскольд 

був християнином. Донька болгарського царя Ольга, прибувши в Київ і 

ставши дружиною князя Ігоря, молилася в храмі св. Ілії на Подолі, за 70 років 

до того, як її онук охрестив Русь-Україну. До речі, коли у I столітті від Різдва 

Христового вигнанець із Риму св. Климент прибув у Інкерманський монастир 

в Криму, то на території північного Причорномор'я вже існувало майже 1500 

християнських спільнот. 

Коли ми говоримо тепер про відродження УПЦ та відновлення її давніх 

традицій, слід звертатися до третьої доби її історії. У 1586 році патріаршою 

грамотою після соборного рішення Львівське братство отримало право 

ставропігії. На ступінь ставропігійного братства було піднесено і Віленське 

святодухівське братство. Ставропігія дослівно з грецької мови означає 

«хрестопіднесення». Право ставропігії означало право незалежності від 

місцевої церковної влади, в даному випадку від Цареградського патріархату. 

Осередком української духовної освіти стає Острозька академія, 

заснована в Острозі на Волині наприкінці 70-х років XVI століття великим 

опікуном УПЦ князем Костянтином Острозьким, сином знаменитого 

литовського гетьмана, князя Костянтина Івановича Острозького. Тут у 1581 

році вперше була видрукувана повна Біблія церковнослов’янською мовою, 

відома під назвою “Острозька Біблія”. 
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Артем Хом’як, 

студент 1-го курсу РДС 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІОВА ЗАЛІЗА 

Під час страшної загрози самому існуванню українського народу, як 

окремої нації, під час жорстокої унії загорівся в Україні ще один блискучий, 

невгасимий світильник, який тоді ясно горів і світив на всю Західну Україну, 

- це був преподобний Іов Залізо. Жив і працював він у страшний і жорстокий 

час гонінь на український народ від католиків та їхніх помічників уніатів, і 

він твердо й безбоязно боронив православну віру проти всіляких набігів 

уніатів і цим прославився на всю Україну, а особливо на всю Волинь і 

Галичину. Усе своє життя Іов горів і світив як блискуча невгасима лампада 

Православ'я всього українського народу. 

Іов — це головний і ревний молитвеник за увесь український народ, щоб 

Господь зберіг йому цілим його найбільший скарб — віру українську, віру 

православну, а підступну унію показав людям в її правдивій чорній істоті — і 

знищив. Акафіст преподобному Іову правдиво називає його “адамантом 

Православ'я”, - він беріг його чистоту, боронив його усе довге життя своє 

сміливо і відкрито. Преподобний Іов був у близьких стосунках зі скелею 

української віри, Святого Православ'я, з князем Костянтином Острозьким і 

Дубенським. Коли 1569 року весь Берестейський собор, за почином князя 

Костянтина, голосно крикнув на всю Україну: “Протестуємо проти 

несправедливої унії! Даємо обітницю віри, совісті й честі, за себе й наших 

потомків, не слухатися цих засуджених соборним приговором відступників-

уніатів!”, то цей крик ясно почув преподобний Іов (йому було тоді 45 років), 

сприйняв його як непорушну присягу “своєї совісті й честі”, сприйняв усією 

своєю чистою душею і все життя належно виконував цю присягу і передав її 

своїм потомкам як заповідь Господню.  

Преподобний Іов народився у 1551 році в Галичині, на Покутті, що 
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лежить між Карпатами та Дністром, біля міста Коломиї, на території 

сучасного села Угорники. Батьки його, побожні та христолюбиві люди, Іван 

та Агата (Агафія) на прізвище Залізо при святому хрещенні дали хлопчикові 

ім'я Іван, на честь Пророка та Предтечі Господнього Іоанна. Маленький Іоанн 

з дитинства увібрав дух батьківської побожності, щирості й любові до Бога 

та Православної Церкви. Приклади великих християнських подвижників, 

насамперед тезоіменитого йому Предтечі Господнього Іоана, пізніше твори 

преподобного Іоанна Ліствичника, житія преподобних Сави Освяченого 

та Іоанна Дамаскіна були азбукою християнського благочестя для 

майбутнього Преподобного. «Малий літами, але досконалий розумом», як 

пише його біограф Досифей, хлопчик вже тоді відрізнявся від звичайних 

дітей своїми високими духовними прагненнями. Ніколи слово й діло, знання 

та вчинки не йшли в нього всупереч, але завжди була між ними повна 

відповідність. Все подальше життя Преподобний ніколи не прагнув до 

слідування таким аскетичним подвигам і чеснотам древніх подвижників і 

святих людей, до яких не почував себе здатним, а завжди вибирав для 

наслідування тільки те, що найбільше відповідало його духовному зростанню 

і потребам душі. Тож і не дивно, що в душі, яка прагнула до самітництва та 

пустельного подвижницького життя, любов до Бога взяла гору над сильною 

любов'ю до батьків, і Іоанн вирішив залишити їх, щоб стати монахом — 

воїном Христовим. У десять років хлопчик таємно покидає батьківську 

оселю і вирушає до найближчого Угорницького Спасо-Преображенського 

монастиря, що знаходився в Галичині (Покуття), та 

просить ігумена прийняти його «послужити братії». Прозорливий ігумен, 

передбачаючи в хлоп'яті Божого обранця, радо прийняв його та поставив 

нести послух церковний. Отрок Іоанн ревно віддається своїм обов'язкам, але 

не задовольняючись ними, прагне вгодити кожному з найменших 

монастирських робітників різними послугами, 

виявляючи доброзичливість, покірливість та братолюбство. Смиренням 

та аскетичними подвигами Іоанн очищав і вдосконалював свою душу та тіло.  
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Ігумен, бачачи його добрі нрави та глибоке смирення, прийняв його до 

числа іноків обителі й незабаром (із загальної згоди братії), як говорить його 

біограф, постриг (на дванадцятому році життя) в чернецтво, давши йому ім'я 

Іов. З цього часу перед просвітленим розумом інока постав новий великий 

взірець для наслідування — образ життя вітхозавітного праведника, 

багатостраждального Іова. «Не ім'ям тільки, - говорить про юного Іова 

описувач його житія Досифей, - але й самим ділом багатостраждальному 

вітхозавітному Іову блаженнійший отець наш Іов не тільки уподобився, але, 

скажу краще, в усіх скорботах житія далеко перевершив. Тому що в того 

скорбота від скорботи, хвороба від хвороби народжувались попущенням 

Божим; цей же добровільно, за власним бажанням, томився, не жаліючи себе, 

при проходженні ступенів найжорстокішого подвижницького життя». Життя 

преподобного Іова після прийняття іноцтва настільки було чистим і 

бездоганним, не зважаючи на весь тягар іноцького подвигу, що Досифей у 

написаному ним житії Преподобного уподібнює його ангелу. «Был, - 

говорить він про Преподобного, — инок весьма искусный, нє так летами как 

добродєтєлями украшенный, живя посреди братии, как ангел и с каждым 

днем все более и более совершенствуясь в добродетели». Так 

вдосконалювався Преподобний і незважаючи на свої роки, став прикладом і 

взірцем для братії, своїм життям даючи зрозуміти їм їхні достоїнства та 

недоліки чи, як говорить Досифей, «быв всем на позор и на пользу».  

Угорницький настоятель не помилився, коли визнав у ньому «доброго 

воїна» Церкви. Проводячи рівноангельне життя і зростаючи в чеснотах, Іов 

дійшов повноліття — 30 років (десь у 1581 р.). Тоді настоятель монастиря 

запропонував йому прийняти сан священика. Смиренний інок довго 

відмовлявся від цієї високої честі, але поступаючись перед волею настоятеля, 

мусив задля святого обов'язку послуху прийняти пресвітерський сан.Сяючи 

світлом віри й побожності, Іов недовзі став відомим по 

всій Галичині та Волині. 
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В цей час для православної Західної Русі, за попущенням Божим, 

настало тяжке випробування. Король польський на Люблінському 

сеймі 1569 р. присягав на хресті Господньому, що всім народам, об'єднаним 

під його владою, не буде кривди в його королівстві, а всім буде однаковий 

захист і один закон, справедливий для всіх. Але він та його шляхтичі зламали 

свою присягу і обманули довірливих. Вони склали вигідну для себе 

конституцію, за якою споконвічні українські землі було захоплено 

польськими та ополяченими українськими магнатами. Позбавивши 

українських людей усяких прав, польське магнатство, заохочуване єзуїтами, 

наклало свою руку на свободу совісті українського народу. Віру православну 

вони віддали на приниження, ганьбу та переслідування, називаючи її 

«хлопською вірою». Православні храми часто силоміць передавали уніатам і 

навіть католикам, а іноді нарівні з шинками й млинами віддавали в оренду, і 

орендарі тільки за плату дозволяли відправу в церкві.  

Внаслідок таких насильств велика кількіть української шляхти 

відцуралася свого народу, православної віри і подалася за королівсько-

панською ласкою до латинства. Але ще було чимало древніх шляхетних 

родів, які залишалися вірними рідному народові та православ'ю. Їх очолював 

сильний, мудрий й авторитетний навіть при королівському 

дворі князь Василь Костянтин Острозький. Йому потрібні були помічники 

для зміцнення православ'я в боротьбі з войовничим католицизмом. 

Довідавшись про святого подвижника, князь Василь Костянтин зупинив свій 

вибір на молодому угорницькому священоінокові, почав просити ігумена 

Угорницького монастиря відпустити Іова до Дубенської обителі, що 

знаходилася у маєтностях К. Острозького, щоб Іов своїм прикладом 

підтримав у ній дух істинно християнського православного монашества. 

Йому хотілося бачити в іноках істинних монахів, якими вони повинні були 

бути, виконуючи настанови законоположників чернецтва, — людьми 

особливо твердими в вірі та провідниками в життя своїх переконань, людьми 

з повною відповідністю між словом, почуттям і ділом, стійкими проти спокус 
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іновір'я та єресей. Він бажав, щоб монастирі, які знаходяться в його 

володіннях, були вертоградами таких істинних представників православного 

монашества, і через це протиставити їх, з одного боку, протестантським 

общинам, з іншого — католицьким монашим орденам і, особливо, 

єзуїтському. Такому завданню князя Острозького відповідало життя 

преподобного Іова. Острозький знав, що Преподобний з дитинства любив 

читати книги і намагався уподібнюватися своїм життям взірцям древнього 

монашества. Знаючи це, він не раз звертався до ігумена Угорницького Спасо-

Преображенського монастиря, просячи його відпустити блаженного Іова до 

Хрестовоздвиженської обителі, що знаходилася в місті Дубно, на острові, для 

того, щоб він своїм прикладом показав інокам цієї обителі «образ 

працелюбного та богоугодного житія», вчив братію та керував її життям 

духовним. З жалем у серці вислуховував ці прохання ігумен Угорницький, 

але в силу того, що вони повторювалися безперервно, повинен був 

задовільнити прохання князя і відпустити Іова з Угорницької обителі. 

Незабаром, після переходу до Дубенського монастиря, братія обирає 

Іова своїм ігуменом. Це звання додавало Преподобному нових обов'язків у 

зв'язку з пригнобленим становищем православ'я тодішнього західного краю 

та особливим розташуванням Дубенського Хрестовоздвиженського 

монастиря (знаходився біля самого міста, і будучи одним із відомих центрів 

громадського життя, повинен був виконувати роль світильника для 

населення околиць). У Дубенській обителі та її околицях він своїм словом і 

прикладом підтримував дух народної відданості православній вірі, а тому 

його обитель у той час була одною з твердинь православ’я на Західній 

Україні. За сприяння та покровительства князя Дубенський ігумен одразу ж 

виступає на захист гнобленого православ’я. Преподобний розумів, що 

першим засобом має бути церковна просвіта в дусі чистої віри, а тому 

докладає усіх зусиль до переписування та поширювання книг духовно-

релігійного змісту. З цією метою він зібрав навколо себе ціле братство, яке за 

його вказівками вивчало та перекладало слов'янською потрібні книги та 
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переписувало їх для поширення у великій кількості. Преподобний і сам, як 

оповідає його житіє, «писанием книг церковних упражняшеся». Перший 

автор «Жития блаженного отца нашего Иова Железо», учень 

його, ієромонах Досифей пише, що ці книги «до сего дне в том же монастире 

обретаются» (вид. у Почаєві, с. 5). І справді, в Почаївській Лаврі зберігалась 

до 1932 року, як пам'ятка літературної праці Преподобного, «Книга 

Блаженного Іова Почаєвского, власною рукою єго написанная» (каталог, 

№ 127), що містила до 80 повчань, бесід і проповідей Преподобного.  

На превеликий жаль, цю книгу, разом з іншими архівними документами, 

було забрано до Варшави під час польського панування. Але, на наше щастя, 

цю книгу, написану Преподобним слов'янською мовою, було перекладено і 

видано в 1884 р. під редакцією професора Київської духовної академії 

Н. І. Петрова під назвою «Пчела Почаевская». Отже, в нас є можливість 

оцінити праці Преподобного на захист православної віри. Переглядаючи її, 

бачимо, що вона містить власні повчання преподобного Іова, а також 

виписки із святоотецьких творів, аскетичної літератури та творів інших 

авторів, спрямованих проти іновірців, єретиків і сектантів, які сіяли смуту 

серед тогочасного русько-українського населення. 

У XVI столітті на Західній Україні поширювалися 

різні протестантські погляди (зокрема, соцініанські), які 

проповідували монотеїзм в іудейській формі й ставили Мойсейові книги 

вище від Євангелія. Ці єретики відкидали догмат Святої Трійці, 

Божество Ісуса Христа, втілення та викуплення, а також Пріснодівство Божої 

Матері і християнські Таїнства. Ця єресь прийшла і на Волинь, де проживав 

єресіарх Ігнатій Косой. Там він мав чимало громад із своїми школами, 

вчителями та проповідниками. Природно, що преподобний Іов не міг бути 

байдужим спостерігачем діяльності сектантів. У його книзі знаходимо 

апологетичні тлумачення найважливіших догматів православ'я — про Св. 

Трійцю, про Божество Іісуса Христа, про істинну Божественну та людську 
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природу Його, про Пресвяту Богородицю, про хрещення та все те, що 

відкидал єретики. 

Борючись з протестантськими сектами, Преподобний не випускав з поля 

зору і латинство. В слові на Великий четвер зустрічаємо його виступи проти 

католиків, які відправляють таїнство Євхаристії на опрісноках, зневажаючи 

цим приклад Самого Христа та передання всієї Церкви. Видання слов'янської 

Острозької Біблії, цієї величної пам'ятки просвіти XVI ст., не обійшлося 

порад та благословення Преподобного. Обороняючи православ'я від 

іновірців, Преподобний Іов насамперед пильно виконував свої обов'язки 

настоятеля монастиря, дбав про зовнішнє та внутрішнє впорядкування його 

життя, що перебувало у крайньому занепаді не тільки в 

Хрестовоздвиженському, але й у всіх південно-західних монастирях того 

часу. Сучасник преподобного Іова, ігумен Троїце-Сергієвої Лаври, старець 

Артемій писав наступне: «о общежительном чине обретохом писано от 

святих, яко прежде многих лет разрушися таковое жительство».  

Намагаючись відновити порядок у монастирі, Преподобний звернувся 

до Студійського уставу, який засновники монастиря поклали за взірець. 

Зрозуміло, що при тодішньому становищі спільножитнього устрою 

Преподобний помітив багато відхилень від основного уставу ввіреного йому 

монастиря. 

В обителі Феодора Студита, за зразком якої було 

влаштовано Хрестовоздвиженський монастир, з початком Великого посту 

монастирські ворота зачинялися і відчинялися для мирян тільки в Лазареву 

суботу. В афонському уставі 971 року, складеному за редакцією студійського 

ігумена Євфимія, було обов'язковим для насельників, щоб у святу 

чотиридесятницю всі: і ті, хто подвизається наодинці, і ті, хто живе спільно, 

перебували у безмовності й не ходили один до одного без вагомої причини 

або без крайньої потреби лікування срамних помислів. Та й самим ігуменам 

не дозволяється в ці святі дні, крім субот, втконувати роботи або робити що-
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небудь інше, крім духовного, без особливої необхідності. Навряд чи 

дотримувалися цього в Хрестовоздвиженському монастирі до ігуменства 

Іова; тим часом, він відновив такий порядок життя в монастирі. Недарма 

побожний князь Василь Констянтин Констянтинович полюбляв 

усамітнюватися в Дубенській обителі, проводячи тут іноді по цілому тижневі 

і відкриваючи душу святому ігумену. 

Існує переказ, що Василь Костянтин Острозький, маючи особливу 

любов і повагу до цього монастиря, на першому тижні Великого посту 

усамітнювався для молитви та посту, готував себе до сповіді й святого 

Причастя, скидаючи з себе тут княже вбрання і зодягаючись в іноцьке. 

Запроваджуючи такий порядок спільного життя, преподобний Іов перш за 

все піклувався про піднесення духу чернечого життя в монастирі та 

найбільшого його наближення до того високого прикладу, який було 

покладено за основу.  

З турботою про духовність обителі Преподобний звертає також увагу на 

піднесення внутрішнього духового життя у ввіреній йому обителі. За 

статутом настоятель кожну седмицю декілька разів повинен був повчати 

братію або сам, або через кого-небудь іншого. Так, наприклад, у перші шість 

тижнів Великого посту, за винятком субот і неділь, у 

Хрестовоздвиженському монастирі для братії проводили читання з 

«Лєствиці» преподобного Іоанна Синайського. Між рукописами обителі 

збереглася ця книга сучасна преподобному Іову, з вказівками читань із неї 

протягом шести седмиць Великого посту на кожний день тижня, за винятком 

субот і неділь. Після Лазаревої суботи повчальні читання не припинялися, 

але вже набували іншого характеру, — складалися зі святоотцівських і 

власних слів, бесід Преподобного, висвітлюючи найважливіші моменти та 

таємниці глибин нашого покаяння. Сам Преподобний ревно виконував усі 

вимоги статуту, представляючи собою взірець монашого життя.  

Преподобний також і сам займався складанням книг. Він робив виписки 
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з творів святих отців і складав повчання та бесіди. Така діяльність ігумена, 

його слава та святість приваблювали до себе віруючий народ та робили його 

широко відомим. «Сего ради, — оповідає Досифей, — начаша вся окрестния 

страны совирдясь, чєстию и похвалами стужати ему». Це було не до душі 

смиренному інокові, бо не того він шукав, прийшовши до монастиря ще в 

ранні роки. Тому в преподобного Іова виникає бажання 

залишити Дубенський монастир і шукати собі іншого місця для подвигів, 

подалі від слави людської. На той час князь Острозький, борючись із 

католицизмом, бажав перетворити усі монастирі на своїх землях у 

спільножительні за уставом святого Василія Великого, що скасовувало 

можливість самітницького життя, до якого з дитинства прагнула душа Іова. 

Тому-то і пішов він на гору «от древле светлостию чудес многих сияющую», 

бо бажав спасатися тут в тиші безмовного пустельництва. 

Таємно покинувши у 1604 році Дубенський монастир після 20 років 

ігуменського служіння та уславивши його над усіма монастирями того краю, 

преподобний Іов у вигляді простого монаха оселяється на Почаївській горі, 

яка була відома чудесним з'явленням на ній Матері Божої. Монахи там 

проводили затворницьке життя в окремих печерах і сходилися до церкви 

тільки на молитву. Але недовго Божому праведникові судилося бути в 

усамітненні. Промисел Божий судив інакше. У 1597 році володарка 

Почаєва — побожна Ганна Гойська — передала до збудованої на Почаївській 

горі Успенської церкви чудотворну ікону Богоматері (дарунок грецького 

митрополита Неофіта благочестивій поміщиці за її гостинність), яка до того 

часу перебувала в домі Гойської, і обдарувала обитель землею та маєтками, 

щоб монастир з пустельницького було перетворено на спільножительний. 

Порядок життя монастиря тільки почав створюватися. Ми не знаємо імен 

перших насельників Почаєва, знаємо тільки те, що на той час, коли 

преподобний Іов оселився на горі, братія була дуже нечисленною. Але 

відчувши у Преподобному велику духовну силу, одностайно зі слізними 

проханнями поставила його ігуменом та начальником нововлаштовуваної 
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обителі. Цікаво, що ні письмові свідоцтва, ні усні передання не зберегли 

жодних свідчень про настоятелів, які б передували преподобному Іову. До 

нього почаївські пустельники, за прикладом 12 пустельників Афону, могли і 

не мати особливих настоятелів, а тільки керувались настановами духовних 

старців, імена яких не збереглися. Преподобний Іов був першим справжнім 

організатором Почаївської обителі, що тільки-но виникала. За словами 

Досифея, «сицєвого стража зело подвижна и искусна изволи имєти Прєсвятая 

Дева Богородица Мария в своєй небеси подокящєйся обитєли».  

Преподобний ввів у своїй обителі древній Студійський устав, 

влаштовуючи в ній життя за прикладом Києво-Печерської Лаври. 

Подвижник, який шукав усамітнення, знову став пастирем душ людських. 

Цього разу йому довелося прийняти на себе ще більше турбот і праці, ніж 

колись у Дубні. В ті перші роки потрібно було мати велику мудрість, 

твердість волі, глибоку впевненість та стійкість у православ'ї не тільки для 

того, щоб керувати обителлю, що будується, але і для того, щоб зберегти 

свою віру. І ось великий аскет, любитель молитовної тиші та пустельництва, 

ревно береться за цю Богом дану йому справу, не нехтуючи тягарем тієї 

праці, що пов'язана з матеріальним влаштуванням обителі. І весь цей тягар та 

клопоти, такі чужі його внутрішньому духовному складу й високій молитві 

та подвигам, з покорою несе він до кінця свого життя, тому що такі завдання 

покладалися на нього Промислом.  

І в подальшому ми бачимо Преподобного у ролі ревного захисника 

інтересів православ'я та обителі. Виникало багато турбот. Ці турботи були не 

тільки матеріального характеру, але й спричинялися тією самою боротьбою з 

латинством і протестантством. Ворогів православ'я дедалі більшало, лави 

його оборонців серед української шляхти рідшали. Померли головні 

захисники православ'я — князь Василь Костянтин Острозький і Гедеон 

Балабан — єпископ Львівський, син Василя Констянтина 

Острозького Януш окатоличився та потягнув за собою чимало православної 
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шляхти. Перейшли до латинства знатні литовсько-староруські вельможні 

роди — Сангушки, Вишневецькі, Слуцькі, Сапіги, 

Четвертинські, Чарторийські та ін. і стали для простого українського 

православного люду не меншими гнобителями, ніж польські магнати. Помер 

у 1612 році і Перемишльський єпископ Михаїл Копистенський, в його особі 

православні люди в Україні та Білорусі втратили останнього православного 

єпископа. Латинська навала була такою сильною, що в деяких місцевостях 

православні могли збиратися на богослужіння лише таємно, вночі, під 

загрозою розгону з боку поляків.  

Діяльність преподобного Іова в цей важкий час набула особливого 

значення. Духовною висотою свого життя він прихилив до себе серця 

багатьох православних християн і зосередив у своїх руках керівництво їхнім 

життям. Заможні волинські шляхтичі, які залишалися вірними православ'ю, 

щедро жертвували на обитель Почаївську, і вона невдовзі набула свого 

внутрішнього благоустрою. Чудотворна ікона Богоматері, передана 

Гойською, збирала безліч богомольців, число братії зростало, а тому постала 

потреба розбудови нового великого храму. Господь послав преподобному 

ігуменові побожних фундаторів — подружжя Феодора та Єву Домашевських. 

Вони не тільки прийняли на себе розбудову церкви, віддавши на це всі свої 

родинні кошти, але й відписали на утримання монастиреві на майбутнє 33000 

золотих — велику на той час суму. Храм в ім'я Живоначальної Трійці було 

збудовано на тому місці, де в 1240 році з'явилася Божа Мати у вогненному 

стовпі. Цілюща стопа Богоматері містилась під склепінням церкви, а 

Чудотворна ікона була влаштована над царськими вратами і, «сияя чудєсы», 

зміцнювала православних у вірі, а багатьох відступників навертала до віри 

їхніх батьків — православ'я.  

Впорядкування обителі вимагало від Преподобного виснажливої 

боротьби з ворогами Православної Церкви, які всіляко шкодили їй. 

У 1626 році Почаївська обитель погоріла. Преподобний Іов, не маючи 
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жодної матеріальної підтримки на місці, посилає 1 травня 1626 року листа до 

Московського царя Міхаїла Федоровича. В цьому листі він описує тяжке 

становище обителі після пожежі, скаржиться, що число противників 

православ'я зростає, і просить допомоги на відновлення та впорядкування 

монастиря. Це свідчить не тільки про повсякчасне піклування Преподобного 

про свій монастир, але водночас показує тяжке становище, в якому 

перебувала тоді Православна Церква в Україні, обмежувана та переслідувана 

латинством. Разом з цим, листування Преподобного доводить до відома 

наявність сталих культурних зв'язків православного народу Західної України 

з братньою Москвою, де наші предки завжди знаходили також матеріальну 

опору та допомогу.  

Дбаючи про добру славу своєї обителі, Преподобний продовжував 

справу, яку він розпочав у Дубенському монастирі, — видання та поширення 

православних книг. Маючи тепер більше матеріальних засобів, він заснував 

при монастирі друкарню, що набула особливого значення для цілого краю. В 

той час, коли, за свідченням істориків, усі древні друкарні південно-західного 

краю Росії в першій половині XVII ст. поступово припиняли своє існування, 

на Волині була тільки одна «слов'яно-руська друкарня Почаївська». В 

Почаївській друкарні видавали книги проти помилок і неправдивих вірувань 

протестантів, католиків та уніатів, а також різні молитви, послання, 

проскомідійні листи і взагалі все, необхідне для задоволення духовних 

потреб православних.  

Велике значення мало видання в 1612 р. книги «Діоптра 

мирозрительная», перекладеної з грецької мови ієромонахом Дубенського 

монастиря Віталієм. На її цінність для сучасників Преподобного вказує те, 

що вона витримала декілька видань. Не без керівництва Преподобного 

у 1618 р. було видано книгу «Зерцало Богословія» Кирила Траквіліона-

Ставровецького, що була спрямована проти католиків. Дослідники життя 

преподобного Іова вважають, що «сам преподобний Іов у певних випадках 
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виступав із словом навчання, маючи здібність промовляти проповіді 

експромптом» (Н. Й. Петров. “Пчела Почаевская”, с.74), внаслідок чого 

багато його апологетичних виступів проти латинян не було 

записано.Апологетична діяльність преподобного Іова не обмежувалася 

територією Волині та сусідніх з нею західних областей, авторитет 

почаївського ігумена на той час був дуже високим у православному світі Речі 

Посполитої. Преподобний беріг істину та чистоту вчення Православної 

Церкви. Зокрема, він був учасником діянь Київського Собору, що відбувся 

в 1628 році під головуванням митрополита Іова Борецького і стосувався 

питань упорядкування церковних справ та розгляду питання про 

відступництво відомого Полоцького архієпископа Мелетія Смотрицького. На 

цьому Соборі Преподобний Іов був одним з найактивніших членів його, які 

присягнули «твердо в вере Православной стояти, никако об отпадении в 

иноверие не мыслити, й к сему возбуждати й весь народ православний». Цю 

постанову підписав преподобний Іов своїм схимницьким іменем: «Іоан 

Жєлєзо, ігумен Почаєвский» (Історично не відомо, коли преподобний Іов 

прийняв схиму, в якій йому було повернено ім'я Іоанн, в народному 

вшануванні він залишився назавжди з іменем святий Іов Почаївський).  

Преодобний Іов був вірним сином своєї вітчизни та народу. Коли 

гетьман Богдан Хмельницький підняв на боротьбу народ України, 

Преподобний Іов давав у себе в монастирі притулок тим, кого війна 

позбавила дому й засобів існування, надаючи їм духовну та матеріальну 

допомогу. Багато з них не забули цієї любові та піклування Преподобного 

про беззахисних і по закінченні воєнних дій віддячували Почаївській обителі 

своїми пожертвуваннями на її благоустрій. 

В почаївському ігуменові ми бачимо поєднання рис характеру, властиве 

багатьом православним святим, яке досягається лише безперервною 

внутрішньою роботою та життям за євангельськими заповідями. Твердість 

характеру поєднувалась у ньому зі смиренням, великою любов'ю до людей та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1628
http://uk.wikipedia.org/wiki/Богдан_Хмельницький
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повною незлобивістю. Так, одного разу, заставши чоловіка, який крав 

монастирську пшеницю, Преподобний сам допоміг йому перекинути на плечі 

наповнений краденим зерном мішок, тільки нагадавши йому про заповіді 

Божі та Страшний суд, коли кожен повинен буде дати відповідь за вчинене. 

Серед великих подвижницьких трудів, серед постійних тривог і турбот 

минали роки життя Преподобного. Незважаючи на безперервні піклування по 

благоустрою монастирському, на жорстокі подвижницькі труди і на весь, 

сповнений життєвих скорбот тягар, Преподобний прожив рівно сто років. 28 

жовтня 1651 року, предрікши за тиждень час своєї кончини, Преподобний Іов 

відслужив літургію і «воздав братии последнее целование», безболісно та 

мирно відійшов до Господа. Почив він в усамітненні, тому що під кінець 

свого життя, саме в 1649 р., відчуваючи слабкість сил своїх, передав 

ігуменські справи отцю Самуїлу (Добрянському), продовжуючи однак і після 

цього іменуватися ігуменом Почаївським.  

Іноки зі щирими сльозами погребли виснажене подвигами тіло свого 

великого наставника й отця, але воно недовго перебувало в землі. Господь 

прославив угодника Свого даром чудес і нетлінням мощей. Сім років і 

дев'ять місяців пролежало тіло Преподобного Іова після його погребіння. За 

переданням, в цей час люди іноді бачили незвичайне сяйво над його 

могилою. А одного разу Преподобний явився у сонному видінні тодішньому 

київському митрополиту Діонисію Балабану з такими словами: «Извествую 

твоєму Преосвященству, яко тобою Бог хощет открыти кости мои». 

Митрополит був людиною не схильною до марновірства та досить 

освіченою, і хоча він і впізнав старця, але не поспішав одразу вірити і 

слідувати снам. Видіння повторилось ще раз і ще, і втретє Преподобний вже 

пригрозив владиці бідою, і тоді той зрозумів, що сни ці були «от Божия 

произволения». Того ж дня митрополит вирушив до Почаївської обителі і, 

розвідавши про життя почилого ігумена, наказав негайно відкрити гріб, у 

якому лежали мощі його. Мощі було знайдено «без всякого нетления, как бы 

http://uk.wikipedia.org/wiki/28_жовтня
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_жовтня
http://uk.wikipedia.org/wiki/1651
http://uk.wikipedia.org/wiki/1649
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Самуїл_Добрянський&action=edit&redlink=1


160 

 

того часа погрєбєнньїє, и исполненные нєдоразумєнного благоухания». 28 

серпня 1659 року митрополит Київський Діонисій Балабан з 

архімандритом Феофаном та братією обителі відкрили гріб преподобного 

Іова; святі мощі Божого угодника було знайдено нетлінними. З належними 

почестями перенесли їх до нещодавно воздвигнутої церкви 

Живоначальної Трійці й там поставили для всенародного поклоніння.  

Цей день став великим святом не тільки для Почаївського монастиря, а і 

для всіх людей православних областей Західної України. На свято знайдення 

мощей преподобного Іова — 28 серпня до Лаври щороку звідусіль сходиться 

велика кількість людей молитовно вшанувати пам'ять великого подвижника 

та борця за православ'я, за віру і волю рідного народу. Тепер мощі угодника 

Божого спочивають у храмі, присвяченому його імені, поруч із тією печерою, 

де він ніс свої молитовні подвиги. 
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Кундюк Віра Дмитрівна,  

бібліотекар РДС 

ОПИС ФОНДУ СТАРОДРУКІВ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОЇ 

ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

№ 2476. Псалтир. – 258 листків. Відсутня титульна сторінка, через що 

не можна визначити ні видавця, ні місця видавництва. Друк кириличний, 

одноколірний, днією шпальтою. Дві сторінки друкуються двома шпальтами. 

Сторінки оздоблені простим орнаментам. Обкладинка дерев’яна. Обтягнута 

тканиною із наклеєним хрестом. Дарунок блаженної пам’яті митрополита 

Даниїла (Чокалюка). 

№ 2670. Амфологіон. – Видавництво Типографії Києво-Печерської 

Успенської Лаври. 1859. – 396 с. Виданий «Амфологіон» «… во славу Святої 

Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці Отця і сина і Святого 

Духа. За повелінням Благочестивішйшого, Самодержавнійшого, Великого 

господі на Олександра Миколайовича…» На звороті титульної сторінки – 

гравюра ікони «Успіння Пресвятої Богородиці» в орнаменті стилю пізнього 

барокко. На іконі є зазначений гравер «МООКЬ». Картонна шкіряна оправа. 

№ 2671. Імфологіон або Святкова загальна Мінея. – 346 листків. 4 

листки додаткові. Від руки написано рік видання 1816 р. Виданий Імфологіон 

«тщанієм і иждивением братства при Храме Успения Пресвятой Богоматери 

в типографи их всесовершенне издается». Кириличний кольоровий друк 

двома шпальтами. Художнєоформлення: на титульній сторінці ікона Ісуса 

Христа «Виноградна лоза» із зображенням великої кількості святих Отців. На 

звороті титульного листа пре чесне знамення братства «Ставропігійного 

Львівського Успіння Пресвятої Приснодіви Марії». На звороті сьомого 

листка зображена ікона «Розп’яття Ісуса Христа», а також маленькі ікони 

євангелістів: Матфея, Марка, Луки та Іоана, архістратига Михаїла. Василія 

Великого та Хрещення Ісуса Христа. Невеличкі гравюри в пдвійному 

обрамлені. Дана книга містить на двох листках передмову. На чотирьох 
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листках є зміст книги. На небагатьох сторінках є тексти однією шпальтою. 

Книга видана великим форматом А3. 

№ 2723. – Тріодь Цвітна: місяць квітень. – Почаев, Типографія 

Почаївської Успенської Лаври, 1875. – 534 с. [8 додаткових листів]. На 

звороті титульног листка повідомляється, що «… на славу Святої, 

Єдиносущної, Животворчої і Нероздвльної Тройці Отця, і Сина. І Святого 

Духа, ця книга видана за повелінням Великого Государя Імператора 

Олександра Миколайовича». На восьми додаткових листках викладено 

«укази». Друк однією шпальтою. Двоколірний. Кириличний. На першій 

сторінці - невелика гравюра «Воскресіння Ісуса Христа». 

№ 2724. Мінея Святкова. – Видавництво Московської Синодальної 

типографії, 1816. – 480 листків. Мінея Святкова містить декілька гравюр. У 

вступі, що складається з двох сторінок, повідомляється «… на славу Святої, 

Єдиносущної, Животворчої і Нероздільної Тройці Отця., і Сина, і Святого 

Духа, ця книга видана повелінням Благочесивого Самодержавного Великого 

Государя Імператора Олександра Павловича». На трьох листах подаються 

головні настанови на цю Святу книгу. Друк кириличний, двоколірний. 

Палітура картонна, оновлена, сучасна. Книга великого формату – А3. 

№ 2725. Мінея: місяць вересень. – Почаев, 1863. – 278 листків [4 

листків додаткових]. Друк однією шпальтою, двоколірний. На звороті листка 

на одній сторінці повідомляється. Що книга видана «… во славу Пресвятої 

Животворчої і Нероздільної Тройці Отця, і Сина, і Святого Духа. За 

повелінням Великого Государя Імператора Олександра Миколайовича». 

Позначається буквою «Т». Книга видана великим форматом – А3. Палітурка 

картонна, оновлена і переплетена. 

№ 2726. Мінея: місяць жовтень. – Почаев, 1863. – 266 листків [9 

листків додаткових]. Мінея містить великий орнамент гравюри «Спас у 

силах». На звороті титульної сторінки олівцем є напис тексту величання 

«Покрові Пресвятої Богородиці». На форзаці є напис і дата 14 листопада 1921 
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р. Палітурка шкіряна із золотим тисненням орнаменту по боках. На дев’яти 

листах подаються Богородичні недільні на 8 гласів. 

№ 2766. Канонник. – Київ: видавництво Києво-Печерської Лаври, 1878. 

Друк кириличний, одноколірний, однією шпальтою. Є ікона Ісуса христа 

(гравюра на с. 8), Ангела Охоронителя, Ісуса Христа з чашею і навколо 

чотири святителі – автори Літургій, Ісуса Христа Вседержителя. Перші букви 

тексту прикрашені орнаментом в кожному молитовному чині. Шкіряна 

тверда обкладинка. Дарунок для бібліотеки РДС від свято-Воскресенського 

собору м. Рівне. 

№ 2767. Часослов. – 1819. – 184 с. Примірник неповний, відсутні 

початкові чотири листки, через що не можна встановити видавця і рік 

видання книги. Кириличний друк, одноколірний. Однією шпальтою. 

Палітурка картонна. Обтягнута шкірою, проглядається тиснення із 

зображенням Хреста та декоративної рамки. 

№ 3448. Псалтир Слідуваний. Місце видання невідоме, відсутні 

початкові листки. Загальна кількість листків – 406. В тексті є написи 

«поклон» з проханням помилувати. «Великого Государя Імператора 

Олександра Миколайовича». Очевидно ця книга була видана за його 

сприяння між 1855 і 1881 роками. Друк однією шпальтою, двоколірний, 

кириличний. Оправа сучасна. Картонна обкладинка. 

№ 3622. Пантікостаріон (П’ятидесятниця) – Видавництво типографії 

Почаївської Свято-Успенської Лаври, 1860. – 269 листків [9 додаткових 

листків, пронумеровано окремо]. Титульний лист окремий красивим 

орнаментом стилю пізнього барокко. На звороті титульного листа написано. 

Що книга ця видана «… на славу Святої. Єдиносущної. Животворчої, 

Нероздільної Тройці Отця. І Сина, і Святого Духа повелінням Російського 

Імператора Олесандра Миколайовича». На першій сторінці є невелика 

гравюра «Ікона Воскресіння Ісуса Христа», обрамлена рамкою, а в кінці є 

орнамент із зображенням символів. Палітурка шкіряна, картонна, на обох 
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палітурках є дуже красиво виконано тиснення подвійного орнаменту та 

Хреста. 

№ 3623. Мінея: місяць червень. – Видавництво типографії Києво-

Печерської Успенської Лаври, 1869. – 231 листок, [12 додаткових листків]. 

Мінея містить невеликі гравюри стилю пізнього барокко. Друк кириличний, 

двоколірний: чорною і червоною краскою, однією шпальтою. У невеликому 

вступі на двох сторінках повідомляється, що видана вона з повеління «… 

Благочестивійшого, Самодержавного, Великого Государя, Імператора 

Олексадра Миколайовича». Художнє оформлення: ікони чорно-білого 

кольору Антонія Печерського в пам’ять шостого Вселенського Собору, Св. 

пророка Наїна, Святих мучеників Бориса і Гліба. Виливні прикраси: 

оздоблення колонтитулів, подвійне обрамлення гравюр. На форзаці напис 

чорними чорнилами від руки (Минея, месяц июнь – июль, в 1870 г. выписан 

оныя из Киево-Печерской Успенской Лавры, псаломщик Вышневецкой 

Рождественско-Богородицкой церкви Кременецкого уезда Фаддей Гуртович. 

Идинадцать рублей серебром). В кінці на дванадцяти листках містяться 

Богородичні воскресні на 8 гласів. Палітурка картонна. Подарована 

бібліотеці РДС Свято-Михайлівською церквою с. Старожуків. 

№ 3624. Мінея: вересень. – Видавництво типографії Києво-Печерської 

Успенської Лаври, 1869. – 292 листок, [12 додаткових листків]. Мінея містить 

невеликі гравюри стилю пізнього барокко. Друк кириличний, двоколірний: 

чорною і червоною краскою, однією шпальтою. У невеликому вступі на двох 

сторінках повідомляється, що видана вона з повеління «… 

Благочестивійшого, Самодержавного, Великого Государя, Імператора 

Олексадра Миколайовича». Художнє оформлення: ікони чорно-білого 

кольору Різдво Пресвятої Богородиці та євангелиста Іоана Богослова. Виливні 

прикраси: оздоблення колонтитулів, подвійне обрамлення гравюр. На форзаці 

напис чорними чорнилами від руки (Минея, месяц июнь – июль, в 1876 г. 

выписан оныя из Киево-Печерской Успенской Лавры, псаломщик 

Вышневецкой Рождественско-Богородицкой церкви Кременецкого уезда 
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Фаддей Гуртович. Идинадцать рублей серебром). В кінці на дванадцяти 

листках містяться Богородичні воскресні на 8 гласів. Палітурка картонна. 

Подарована бібліотеці РДС Свято-Михайлівською церквою с. Старожуків. 

№ 3625. Мінея: серпень місяць. - Видавництво типографії Києво-

Печерської Успенської Лаври, 1869. – 271 листок, [12 додаткових листків]. 

Мінея містить невеликі гравюри стилю пізнього барокко. Друк кириличний, 

двоколірний: чорною і червоною краскою, однією шпальтою. У невеликому 

вступі на двох сторінках повідомляється, що видана вона з повеління «… 

Благочестивійшого, Самодержавного, Великого Государя, Імператора 

Олексадра Миколайовича». Художнє оформлення: ікони чорно-білого 

кольору Собор Києво-Печерських святих, Спас нерукотворний, 

Преображення Ісуса Христа. Виливні прикраси: оздоблення колонтитулів, 

подвійне обрамлення гравюр. На форзаці напис чорними чорнилами від руки 

(Минея, месяц июнь – июль, в 1876 г. выписан оныя из Киево-Печерской 

Успенской Лавры, псаломщик Вышневецкой Рождественско-Богородицкой 

церкви Кременецкого уезда Фаддей Гуртович. Идинадцать рублей серебром). 

В кінці на дванадцяти листках містяться Богородичні воскресні на 8 гласів. 

Палітурка картонна. Подарована бібліотеці РДС Свято-Михайлівською 

церквою с. Старожуків. 

№ 3626. Мінея: місяць листопад. - Видавництво типографії Києво-

Печерської Успенської Лаври, 1869. – 271 листок, [12 додаткових листків]. 

Мінея містить невеликі гравюри стилю пізнього барокко. Друк кириличний, 

двоколірний: чорною і червоною краскою, однією шпальтою. У невеликому 

вступі на двох сторінках повідомляється, що видана вона з повеління «… 

Благочестивійшого, Самодержавного, Великого Государя, Імператора 

Олексадра Миколайовича». Художнє оформлення:  п’ять ікони чорно-білого 

кольору Введення Пресвятої Богородиці, Варлаама та Іоасафа, блгв. Кн.. 

Олександра. Виливні прикраси: оздоблення колонтитулів, подвійне 

обрамлення гравюр. На форзаці напис чорними чорнилами від руки (Минея, 

месяц июнь – июль, в 1876 г. выписан оныя из Киево-Печерской Успенской 
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Лавры, псаломщик Вышневецкой Рождественско-Богородицкой церкви 

Кременецкого уезда Фаддей Гуртович. Идинадцать рублей серебром). В кінці 

на дванадцяти листках містяться Богородичні воскресні на 8 гласів. 

Палітурка картонна. Подарована бібліотеці РДС Свято-Михайлівською 

церквою с. Старожуків. 

№ 3639. Ірмології. – Москва: Московська Синодальна типографія, 1802. 

– 166 листів. Друк кольоровий, однією шпальтою. Надрукований за 

«…повелінням Великого Государя Імператора Олександра Павловича во 

славу Святої і Животворчої Тройці Отця. І Сина, і Святого Духа». Книга 

містить невеличкі гравюри, ікону Пресвятої Тройці і орнаменти. Кожна 

сторінка обведена рамкою, також поміщено ноти церковного співу. На 

форзаці напис чоними чорнилами від руки «Устюйской град ской Христо-

Рождественской церкви». Палітурка шкіряна, дерев’яна, збереглось тиснення 

з позолотою з іконою «Благовіщення пресвятої Богородиці» і орнаментом 

навколо, є залишок латунної защібки. Подарунок бібліотеці РДС покійного 

митрополита Даниїла (Чокалюка). 

№ 4905. Мінея: місяць лютий. – видання Московської Синодальної 

типографії, 1895. – 181 листок [12 додаткових]. Друк кириличний. Однією 

шпальтою. двоколірний. Подарунок бібліотеці РДС митрофорного протоієрея 

Сергія Кульчинського з його особистої бібліотеки. Про що свідчить кругла 

печатка чорнило червоного кольору. Палітурка картонна, видні тиснення 

орнаменту, є залишки датунних защібок. Титульна сторінка в красивому 

орнаменті стилю пізнього барокко містить ікону Ісуса Христа Вседержителя 

та двох святих. На звороті титульного листка є напис. Що книга видана з 

благословення  Святійшого Синоду. Дванадцять додаткових листів містять 

Богородичні недільні на 8 гласів. Оправа тверда картонна. Великого формату 

– А3.  

№ 5428. Богослужіння Святої Пасхи. – 108 с. (орієнтовно поч. XVIII 

ст.). Друк кириличний, кольоровий, однією шпальтою. Кожний листок 

оздоблений рамкою з рослинним орнаментом. Формат книги малий, 
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позначений буквою «А». Оправа картонна, на якій намальований червоним 

олівцем Хрест. Примірник дефектний: немає титульного листа та перших 

п’ять сторінок. 

№ 5429. Біблія. – Т. 4. – 197 листів. Бокові сторінки листків Біблії з 

трьох сторін позолочені. На кожному листку книги внизу є зноски – 

паралельних місць біблійного тексту. На полях листків є кустоді. Друк 

кириличний. Одноколірний. Однією шпальтою, дуже дрібний шрифт. 

Шкіряний оклад. На обкладинках тиснення із зображенням двоголового орла 

і розп’яттям на хресті св. ап. Андрія Первозванного. В кінці книги гравюра 

чаші з квітами. Датується орієнтовно початком ХІХ ст. 

№ 5430. Служебник для священика. – 208 с. Відсутня титульна 

сторінка. Кожна сторінка книги обрамлена орнаментальною рамкою. Видана 

в епоху російського імператора Олександра Миколайовича, кін. ХІХ ст. (між 

1855 – 1881 р.). Служебник містить ікону Успіння Пресвятої Богородиці та 

свт. Григорія Двоєслова. В кінці є невелика гравюра Ангела, що тримає 

оливкову гілку. Початкові букви прикрашені орнаментом в квадраті. Друк 

кириличний, кольоровий, однією шпальтою. Палітурка шкіряна, обрамлена 

рамкою з тисненням Хреста. 

№ 5431. Ірмологій нотного співу. – Санкт-Петербург, Синодальна 

типографія. 1895. – 180 с. Кириличний друк, чорно-білий. Книга містить 

зміст на двох сторінках; на шести сторінках містить вказівки співу на 8 

гласів. На шістнадцяти сторінках, вказівки співу Постової та Квітної Тріоді. 

Ноти написані у формі кінця ХІХ ст. Оправа картонна, великий формат. 

№ 5435. Мінея: місяць липень. – Московська Синодальна типографія, 

1876. – 230 листів [7 листів додаткових, пронумерованих окремо]. Титульна 

сторінка прикрашена орнаментом з іконами Ісуса Христа, митрополита Петра 

і Олексія Московський. Кириличний друк. Кольоровий. Однією шпальтою. Є 

запис всередині другої обкладинки «Сия книга подарена прот. Иоанну 

Яковчуку монахиней Одариевой Мариамной. 5. IV. 1968 г. 
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№ 5437. Мінея: місяць серпень. – Московська Синодальна типографія, 

1895. – 278 листів [12 листів додаткових, пронумерованих окремо]. 

Кириличний друк, кольоровий, однією шпальтою. Відсутня титульна 

сторінка. На дванадцятьох додаткових листах подаються Богородичні 

воскресні на 8 гласів. В кінці книги повідомляється. Що видана вона за 

повелінням Великого Государя Росії, імператора Олександра Миколайовича. 

Оправа картонна, великого формату А 3.  

№ 5506. Псалтир. – Київ: Типографія Києво-Печерської Лаври, 1895. – 

257 листків. Кожна сторінка в орнаментальній рамці. Друк однією шпальтою, 

одноколірний (на чотирьох сторінкаї є дво-шпальтовий друк). Початкова 

буква прикрашена орнаментом в квадраті. Титульбна сторінка оздоблена 

орнаментом. На звороті титульної сторінки є ікона «Успіння Пресвятої 

Богородиці». Поміщений виклад «Як читати Псалтир» та зображення Орфея 

із арфою. В книзі є напис зроблений фіолетовими чорнилами «Сей Псалтирь 

принадлежит Максиму Николаевичу». Пожертвував на бібліотеку РДС 

Степан Іванович Шевчук, директор інституту мистецтвознавства РДГУ. 

Палітурка картонна.  

№ 7003. Псалтир. – Почаїв: Видавництво типографія Почаево-

Успенської Лаври. 1894. – 508 с. Кириличний друк одноколірний, однією 

шпальтою (чотири сторінки друкуються двома шпальтами ). Кожна сторінка 

прикрашена рамкою. Палітурка картонна, обтягнута шкірою із тисненням. 

Церковних символів і орнаменту. Чудово виконано тиснення оправи двома 

рамками стилю пізнього барокко. 

Без номера. Требник. (листки із Типікону, папір грубий, кін. XVIII ст. ). 

Друк кириличний. Одноколірний, однією шпальтою. примірник дефектний. 

Відсутні перші сторінки та кінець. Кожен листок в книзі знаходиться окремо, 

не скріплені. 15 листків надірвані, що не дає змоги дочитати всі рядки тексту.  
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Попередній проект сценарію святкових заходів,  

присвячених 1025-літтю хрещення України-Руси 
 

Склала В.Д. Кундюк 

  

«Хрещення Руси-України князем Володимиром» 

 

Оформлення сцени: на задньому фоні у глибині сцени ікона «Хрещення 

України Володимиром». 

 

Учасники заходу – ведучі, хори. 

 

Необхідні матеріали: звукозапис гімну: «Ще не вмерла Україна» (музика 

М. Вербицького, слова Чубинського); «Молитва за Україну» (слова 

Кониського, музика М. Лисенка); «Тобі співаємо…», «Господи, взиваю до 

тебе», «Стихира про Андрія», «Прийдіте поклонімось», А. Гнатишин «Дух 

Святий», «Благослови, душе моя, Господа…», «Тебе, Бога, хвалимо…»; 

стихира «Земле Українська», розспів Києво-Печерської Лаври; молитва 

«Отче наш…»; вірші єпископа Іоанна (Швеця), В. Квітневого, В. Рожка, В. 

Сосюри, «Прийдіть до Мене», «Бог Богів». 

 

1. «Отче наш…» - хор РДС (регент – дияк. Володимир Іваник) 

 

Ведучий: 

Ваша Святосте, Високопреосвященнійший Владико, всечесні…, 

шановні…, дорогі брати і сестри! 

1025 років хрещення України-Руси! 

 

До ніг твоїх, Вкраїно, я стелю 

Душі своєї, серця свого квіти. 

Нехай вони розкажуть, як люблю 

Тебе одну понад усе на світі. 

Нехай вони уквітчать ті стежки 

Якими йдем, матусю, незрівнянна 

Через роки, через важкі віки 

Така красива, щира, нездолання! 

 

Сьогодні це свято об’єднує нас навколо справжньої духовної радості та 

національної ідеї. Воно є важливим етапом очищення суспільства й поваги до 

вічних цінностей нашої історії. 
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Ведуча: 

Сердечно вітаємо жителів області, обласного центру м. Рівне, гостей та 

духовенство з цим святом. Від щирого серця бажаємо, щоб свято об’єднало 

наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут у 

кожному домі, давало здоров’я, щастя, радість, людяність, наснагу на багато 

мирних і щасливих років! 

До слова запрошуємо канд. богослов’я, ректора РДС, прот. Віталія 

Лотоцького. 

 

2. Андрій Гнатишин «Дух Святий», виконує хор «Благовість» студентсько-

викладацького храму прп. Федора Острозького при Національному 

університеті «Острозька академія» (регент – Юлія Полонська). 

 

Ведучий: 

У стародавньому літописі «Повість временних літ» записано, що перше 

благовістя Христової віри приніс на землі України один з перших учнів 

Христа Спасителя – Андрій Первозванний. Він благословив гори, де стоїть 

Київ і віщував місту, яке мало постати на них, світле християнське майбуття. 

 

Ведуча: 

«На Київських горах стояли ноги його і очі його бачили Україну, а уста 

його благословляли і насіння віри він у нас насадив», - так писала постанова 

Собору Київської митрополії 1621 року Божого. 

 

В Печерській Лаврі Нестор пише 

Святу історію Руси. 

Перо скрипить, свіча палає, 

І тиша й спокій навкруги. 

Про що ти, Несторе, там пишеш, 

Про що, Святий, скажи мені? 

Андрій апостол із братами 

Поставив Хрест на цій горі. 

 

3. «Стихира про Андрія Первозванного» - хор РДС 

 

 

Ведучий: 

Понад 10 століть тому князь Володимир у Києві на Дніпрі хрестив киян і 

свій народ. Важко переоцінити важливість та наслідки тих подій для 

української держави. 

Саме з хрещенням Руси на наших землях починає утверджуватись істинна 

духовність, виникає державність, яка була однією з найбільш потужних, 

великих і розвинених цивілізаційних складових Європи у X столітті. 
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Цього дня, як описує літописець, земля і небо раділи. Священики стояли на 

березі річки, у водах якої стояла маса народу, і читали молитви чину 

хрещення, а князь Володимир, піднявши очі до неба, молився: 

 

Ведуча: 

«Боже великий, що створив небо і землю», зглянься на нових людей цих і 

дай їм, Господи, пізнати Тебе, правдивого Бога, як пізнали країни 

християнські, та зміцни в них віру праву і чисту, а мені поможи, Господи, на 

супротивного ворога, щоб надіючись на Тебе і Твою могутність, перемагав я 

заміри диявольські». 

 

Ще на зорі: во время давнє Оне 

Коли була міцна Святая Русь, 

Супротиву язичества Закону 

Пізнав народ, хто є такий Ісус. 

Воістину шляхи несповідимі, 

Іще думки лиш зріли на устах, 

Іще були всі племена ранимі 

Проклала Ольга в Візантію шлях. 

Всі племена з’єднав в руках єдиний, 

Прославивши навіки Русь Святу 

Могутньою рукою Володимир 

Привів народ вклонитися Христу. 

 

4. «Прийдіте полонімось…» - хор РДС 

 

Ведучий: 

Згадуючи відомий кожному крилатий вислів, «що Володимир зорав, те 

Ярослав засіяв», озираючись з висоти сьогодення на 1025-ліття у минуле, 

усвідомлюємо величезне позитивне значення для Київської Русі прийняття 

християнства. 

Сьогодні ми завдячуємо саме цьому доленосному вибору. 

На плечах Ярослава Мудрого саме постала духовна держава. Він для 

українського народу не просто історична постать. Це образ-архетип, батько і 

лідер нації, втілення та символ української держави. 

Всі ви пам’ятаєте, що в 2008 році, під час проведення телешоу «Великі 

українці», народ України поставив Ярослава Мудрого «Українцем №1». 

 

Ведуча: 

Князь Ярослав Мудрий збудував величавий Собор Святої Софії у Києві, 

який стоїть і досі, хоч і в зміненому вигляді. Навіть безбожницька рука 

комуністів не насмілилась знищити цю Святиню. 

 

Як Соломон премудрості просив 

У Бога вічного, мов дар для себе, 
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Так Мудрий Ярослав для нас возвів 

Куточок раю з щедрісного неба. 

Ні, не багатства князь наш зажадав. 

Хотів Премудрість Божу в долі мати 

І Києву Софію збудував – 

Та в дар нам дав Оранру-Богоматір. 

Ось це наш спадок з княжої доби, 

Наше багатство з неба пребагате. 

Це наша міць! Й пекельної злоби 

Не вистачить, щоб наш народ здолати. 

 

5. «Аґні Парфене». Візантійський розспів «Радуйся, Невісто Неневісная» - 

хор Свято-Покровського кафедрального Собору м. Рівне (регент – Наталія 

Шпак) 

 

Ведучий: 

В часи князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого держава сприяла 

в праці Церкви з християнізації народу. Митрополит Іларіон у своєму 

знаменитому «Слові про закон і благодать» порівнював Володимира 

Великого з імператором Констянтином Рівноапостольним. 

 

Ведуча: 

Варто згадати, що «Слово про закон і благодать» догматично-історичної 

тематики. Воно свідчить як Бог піклувався про спасіння роду людського, 

вибравши на Апостола – хрестителя того народу князя Володимира. 

 

6. «Господи взиваю…». Догматик гл. 8 – хор РДС 

 

Ведучий: 

Появою морально-виховних творів можемо назвати і знамените «Поучення 

до дітей» Володимира Мономаха, внука Ярослава Мудрого. Сам автор є 

християнським ідеалом князя-правителя, як глибоко побожний, 

справедливий, відважний, працьовитий і в той же час – милосердний, 

гуманний, скромний. 

«Над усе більше, – завіщає Володимир Мономах синам, – убогих не 

забувайте і не давайте сильним погубити людину… Також і бідного смерда і 

вбогу вдовицю не давав я сильним обідити…» 

 

Ведуча: 

Вдумайтеся у ці прекрасні та чудові слова великої людини державного 

значення! А чи часто ми зустрічаємо ці слова у нашому житті? Чи виконують 

наші державні діячі повчання прадідів своїх, які 

 

Жили віками і молили небо, 

Щоби Господь наш край не залишав, 
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Щоб свою поміч, ласку дав в потребах 

І вислухав їх Бог та мир послав. 

 

7. «Тобі співаємо, Тебе благословимо…» - хор Свято-Петро-Павлівської 

парафії смт Квасилів (регент – Оксана Мельник) 

 

Ведучий: 

Хрещення України-Руси – це перша сходинка до духовності нашого 

народу. Єдиний Бог освітив людям шлях Божим Словом – Біблією. Біблія – 

дороговказ у житті кожної людини. Це одна з найстаріших, наймудріших 

книг Всесвіту. 

 

Сценка для дітей: 

1-а дівч. Господь нам дав цю Книгу, 

Щоб мудрість ми придбали, 

2-а дівч. Що зло, а що є добре 

По ній розпізнавали. 

1-а дівч. Навіщо людині сонце? 

2-а дівч. Щоб заглядало у віконце й будило нас до добра. 

1-а дівч. Навіщо людині криничка й чиста джерельна водичка? 

2-а дівч. Щоб дати сил для життя. 

1-а дівч. Навіщо мудрість людині? 

2-а дівч. Щоб кожного дня, щохвилини до істини ближче дійти. 

1-а дівч. Навіщо людині серце і руки, і розум, й душа? 

Навіщо людині дорога? 

2-а дівч. Щоб нею іти до Бога і серцем зустріти Христа. 

 

Ведучий: 

На Рівненщині є відоме всьому світові село – Пересопниця. В середині 

XVI століття тут було створено унікальну пам’ятку українського 

письменства – Пересопницьке Євангеліє. Біля джерел її створення стояла 

княгиня Настасія Ольшанська. 

Переклад Євангелія було здійснено архімандритом Пересопницького 

монастиря Григорієм та переписувачем Михаїлом Василевичем із Сянок. 

 

Десь творилися подвиги ратні, - 

Щось нове відкривалося в світі, - 

Пересопниці ж землю орати 

Як і в хтозна якому століття. 

Вічний сон тут чи приспана вічність? 

В Пересопниці пишеться Книга 

До добра і до мудрості кличе. 

Йди до Неї лиш прямо, не криво. 

 

Ведуча: 
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Непросто складалася доля цієї Книги. В ній відобразився історичний шлях 

самої України. Спочатку Пересопницький монастир, потім ця перлина 

опинилась у руках Івана Мазепи, далі Переяславська духовна семінарія, 

згодом Київський університет, Полтавський історико-краєзнавчий музей, 

Києво-Печерська Лавра та Національна бібліотека Академії наук України ім. 

Вернадського, де вона зберігається і досі. 

Величне минуле, як відомо, освітлює сучасне, визначає майбутнє. 

На цій священній Книзі присягають українські президенти. Так історична 

пам’ятка з глибини віків, що народилась у нас на Рівненщині, благословляє 

нашу державність. Нині ця Святиня перекладена сучасною українською 

мовою. 

Мово рідна! Ти ж як море – безкінечна, могутня, глибинна. Це живий 

зв’язок між тисячолітнім минулим, сучасністю і майбутнім великого народу. 

У вірші «Юнакові» Володимир Сосюра писав: 

 

О мово рідна! Їй гаряче 

Відав я серце недарма. 

Без мови рідної, юначе 

Й народу нашого нема. 

 

8. «Моліться, люди, всі до Бога» - хор м. Острог 

 

Ведучий: 

Сьогодні ми не можемо не згадати і про осередок духовної християнської 

освіти XVI століття, перлину української культури – Острозьку колегію, нині 

Національний університет «Острозька Академія», засновником якої був один 

з найбільших магнатів Волині того часу, нащадок князя Володимира 

Великого – князь Василь-Констянтин Острозький. 

З Острозькою Академією пов’язується ренесанс українського народу. Тут 

постало найпотужніше тогочасне українське видавництво, шедевром якого 

стала Острозька Біблія – найвидатніша книга Івана Федорова. Її заслужено 

називають «Королевою українських книг». 

 

Ведуча: 

«Біблія – це єдина Книга, яка не вмирає… Біблія – це Книга на всі часи. 

Біблія – це золото, випробуване вогнем, це Книга Божа. Біблія відкриває нам 

Бога. Це не людська фантазія і видумка; це повнота життя, повнота любові, 

це – небесна сила, яка входить у саму глибину людського серця». Таке мудре 

Пастирське слово до віруючих і невіруючих сказав Його Святість Філарет – 

Патріарх Київський і всієї Руси-України у своїй проповіді «Біблія – це Книга 

на всі часи». 

 

Знов звучить Євангеліє. 

Люди повклякали у Церкві Святій 

В християнськім храмі сонце світить всюди, 
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Бог говорить правду на землі. 

Знов звучить у храмі Боже слово! 

Дух збодриться, серце ожиє… 

То Дари Христової любові 

Мати-Церква людям роздає. 

 

9. «Слава Тобі, Господи, слава Тобі» - хор РДС 

 

Ведучий: 

За тисячолітній період християнства Церква завжди була покровителькою 

мистецтва і митців. В усі часи нас зачаровували іконостаси, чудотворні 

ікони, дзвони, які були голосом Божим, вчили, нагадували, остерігали і 

кликали на тривогу, раділи разом з народом і плакали з ним у тяжкі хвилини 

життя: 

 

Чую дзвони-передзвони, 

Лине музика з небес… 

В храмах співи, радість, гомін… 

Усміхаються ікони! 

Люд святкує купно днесь. 

Грають дзвони-передзвони, 

Сонце в небі наче дзвін. 

Славлять Господа мільйони – 

Звеличають, б’ють поклони 

Бо воскрес із мертвих Він! 

 

Ведуча: 

Як тільки сонце схилиться додолу 

Й озветься сріблом на дзвіниці дзвін, 

Я йду до Церкви помолитись Богу, 

Щоб сили дав мені назавжди ВІН. 

Спішу на щиру з Господом розмову, 

Пливе вечірній над землею дзвін. 

І так щораз… і завтра знову 

Мою молитву слухатиме Він. 

Подякувать Йому за хліб насущний, 

За те, що від лукавого мене зберіг, 

І надихнув мою Він душу, – 

Щоб пісню людям я створити міг. 

 

10. «Дзвони дзвонять» - хор Свято-Воскресенського кафедрального собору 

м. Рівне «Молитва» (регент – Тамара Рокитинець) 

 

Ведучий: 
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Є жанри, без яких національну музичну культуру уявити важко. До таких 

належить духовна пісня, яка за тисячоліття впровадження християнства 

Володимиром Великим приваблювала своїм звучанням і надавала 

Богослужінню краси, величності, душевності. 

Про особливості церковного співу відомий український диригент і 

композитор Олександр Кошиць писав: «Ці поеми вражають не тільки 

способом філософського викладу, але й надзвичайно глибокою поезією 

думання та вислову. Голова може запаморочитись від тонкості логічної 

будови, дух спирає від захвату поетичними красотами, а серце умліває від 

простої щирості і віри, якою дихає кожне слово, кожна фраза. А що казати 

про мелодію?”. 

 

Ведуча: 

Світ музики неможливо пояснити словами, її необхідно слухати, чути і 

розуміти. 

 

Ти, пісне, не стихай – звучи! 

Можливо, із собою візьмуть 

Нащадки, далі ідучи. 

 

11. Стихира «Земле Українська». Розспів Києво-Печерської Лаври – хор 

Свято-Покровського кафедрального Собору м. Рівне 

 

Ведучий: 

Історія християнства пов’язана з самого початку з навчанням віруючих, 

організацією освіти. Освітянська діяльність у Київській Русі беззастережно 

належала Церкві. Не можна оминути, досліджуючи історію освіти, науки, 

книгодрукування і, головне, церковного життя не лише України, а й всієї 

Східної Європи за минулі чотири століття, постать святителя Петра Могили. 

Будучи вже митрополитом, він засновує Києво-Могилянський колегіум, де 

працювали видатні церковні діячі Сильвестр Косів, Йоаникій Галятовський, 

Степан Яворський, Феофан Прокопович, Лазар Баранович… 

Часи XVIІ-ХІХ століть характеризуються зусиллями російського 

самодержавства утвердити свою духовну домінанту. 

 

Ведуча: 

ХХ століття означене тим, що нищились українські святині, падали куполи 

церков, горіли храми і плакало небо. Був закритий і наш Свято-

Воскресенський собор м. Рівне, в якому ми нині знаходимось. 

 

Був час, Собор закрили: не питали згоди, 

Не бачили заплаканих сердець, 

Немов тоді на зло цьому народу 

Душі оділи з терену вінець. 

І плакав люд, сміялася зневіра, 
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А час минав, полинули роки. 

Хоч храм закрили, та народ цей вірив, 

Що ще повідкриваються замки. 

Бог захотів, то так воно і буде, 

І пам’ять хай розквітне між тривог 

Собор не відкривали люди, 

А відкривав його нам Всемогутній Бог! 

Й не треба людям віддавать поклони, 

Старанність серця присвятім Творцю. 

Нехай співають нескінченно хори 

І славлять Бога за подію цю. 

 

12. «Бог Богів» - хор Свято-Воскресенського кафедрального собору м. 

Рівне «Молитва» 

 

Ведучий: 

На жаль, і сьогодні є важкі часи для Православної Церкви в Україні, 

оскільки вона є розділена. Але ми впевнені, що буде в державі Єдина 

Помісна Українська Православна Церква. 

 

Ведуча: 

І невже, мій краю, ти не чуєш, 

Як з душі твоєї люте зло 

Хитрістю Голгофу знов будує, 

Вже й дорогу хресну провело 

Через середину серця твого 

А надворі все триває суд, 

Й Православну Церкву, наче Бога, 

Розпинати злобники ведуть. 

Боже мій – на душі Голгофі 

За відвертість Ти мене прости. 

Та іще одної катастрофи 

На цім світі Ти не допусти. 

 

 

Ведучий: 

Народ мій є! 

Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ. 

Пощезнуть всі перевертні й приблуди 

І орди завойовників – заброд! 

Бо з нами Бог! 

 

Прийдімо до Бога, вклонімось Йому, Всемогутньому. 
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13. «Прийдіть до Мене…» - хор «Молитва» 

 

Ведучий: 

Шановні брати і сестри! Ми маємо свій Київський Патріархат, свого 

Душпастиря, Святійшого Філарета, слово якого – усне чи писане – цінне 

насамперед своєю простотою і змістом. 

Уявіть собі, всього за п’ять місяців Його Святість переклав українською 

мовою Біблію обсягом 1407 сторінок з додатками. 

 

Ведуча: 

За неповних 10 років ним видано і перекладено українською мовою майже 

100 томів богослужбових видань та іншої, святоотцівської літератури. 

Воістину титанічна праця! 

  

Чому невмирущий мій край, ця земля, 

І пекло її не скосило? 

Бо з грішних із нас все творить соколят 

Ісусова сила! 

 

14. «Благослови, душе моя, Господа» - хор смт Квасилів 

 

Ведучий: 

Сьогодні ми всі живемо, молимось і надіємось, що Україна встане з колін. 

Образ України постає з сивих туманів століть, із синяви неба і золотавих 

надвечір’їв, із вишневого цвітіння і калинової задуми, світить крізь вічність 

ясних зір і свічада тихих вод у всій земній красі і зболеній печалі, 

відбивається на блакиті небес, зорить із зажури поліських озер, виростає 

неосяжно із Карпатських верховин, встає з полинових степів. 

 

Молюсь за тебе, Україно, 

Молюсь за рідну і святу, 

За прадідівську нашу віру 

За нашу мову золоту. 

Молюсь за тебе, мамо рідна, 

За твою долю і життя. 

За тих молюся, що по тюрмах 

Пішли за тебе в небуття. 

Молюсь за тих, хто ще страждає, 

За тих зневірців, що зреклись. 

Катам твоїм я все прощаю 

І ти їм, Господи, прости! 

 

Ведуча: 

Ти безсмертна у Божих талантах, 

Україно! Народ твій воскрес! 



179 

 

Україно! Софійська Оранто, 

Ти руками сягаєш небес. 

 

(Всі учасники вечора виконують «Молитву за Україну»; музика М. 

Лисенка, слова О. Кониського.) 
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Проект сценарію святкових заходів, присвячених 

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 

Склала В. Д. Кундюк. 

«І МЕНЕ В СІМ’Ї ВЕЛИКІЙ…» 

Оформлення сцени: На задньому фоні у глибині сцени портрет Т. Шевченка у 

вишитому рушнику. 

Учасники заходу – ведуча, хор. 

Необхідні матеріали: Вірші Т. Г. Шевченка, пісні, покладені на слова поета, «Реве та 

стогне…», «Заповіт», «Думи мої», «По діброві вітер виє», «На високій дуже кручі». 

«Отче наш» чи «Царю небесний» – хор РДС (регент дияк. Володимир Іваник) 

Ведуча: Я попрошу всіх встати. Прошу внести свічу Тараса. 

Маленькі хлопчик і дівчинка вносять свічу Тараса і ставлять її на столик. 

Ведуча: Високопреосвященнійший Владико, шановний ректоре, всечесні отці, дорогі 

браття і сестри, гості! 

Слава Ісусу Христу! 

 Сьогодні ми зібралися всією нашою родиною в цій залі відсвяткувати 200 років від дня 

народження великого сина України, поета, пророка, художника – Тараса Григоровича 

Шевченка. 

Тарас Шевченко прожив повне трагізму і болю життя, хоч пізнав і багато доброго. 

 Дитячі роки поета минули на Звенигородщині. Цей куточок України зберігав давні 

традиції, мав талановитих майстрів народного мистецтва. 

 Україна розкішний вінок з рути й барвінку, що над ним світять заплакані зорі, поема 

жалю і смутку… краси і недолі. 
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  Народився Т. Шевченко в с. Моринці 9 березня 1814 року в сім’ї кріпаків 

Григорія Грушівського-Шевченка та його дружини Катерини Бойко. 

 Убога і тісна була хата Шевченків, убоге і бідне було життя цієї родини. 

… неволя, 

Робота тяжкая… 

ніколи і помолитись не дають. 

Без нього ми, українці, немислимі як народ, бо в його житті, його творчості наша 

щира душа, совість християнська, дух козацької звитяги, людська гідність. 

 Чи доводилося вам, слухаючи пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», раптом 

поринати у цілий потік заворожливих уявлень, споминів кожне з яких нагадувало про те, 

яка незрима спорідненість зв’язує вас з усім отим світлом, який ми називаємо Україною, 

землею батьків… 

Звучить пісня…«Реве та стогне Дніпр широкий» 

Все це Шевченко, все це – широке і барвисте море його поезії, яке вирує на 

сторінках книги, що зветься «Кобзар». 

За життя поета «Кобзар» був виданий лише двічі. Перше видання в 1840 р. і 

містило лише 8 творів, через 20 років світ побачило друге видання в «Кобзаря» і містило 

17 творів. Нинішній «Кобзар» містить 240 творів. 

Мільйони людських доль, вічне море життя. Та не було нічого в людській долі, що 

б не знайшло відгук у поета. Варто розкрити «Кобзар» – і ви знайдете і щире співчуття, і 

козацьку дружбу, і гайдамацьку славу. 

Вчитуючись в рядки «Кобзаря», мимоволі задумуєшся: звідки в невільника стільки 

лицарства і незламності? Як цей сирота з нужденного села піднявся до вершини 

людської мислі? Та, мабуть, тому що він жив Україною, творив для неї, любив її народ і 

народ відповідав йому тим же. Про це вам скаже маленький …… 
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(читається вірш учасника недільної школи про Тараса) 

Ведуча: Найпрекрасніші враження дитинства залишились у серці поета від розкішної 

природи України. 

Степова далечінь, незбагнення височінь небес, гармонія кольорів, пахощів, барв рідної 

природи будили в душі його трепет. Про це свідчать його вірші «Тече вода з-під явора», 

«Вітер з гаєм розмовляє», «Зацвіла в долині червона калина», «Мені тринадцятий 

минало», який прочитає нам … 

Ведуча: З ніжністю і любов’ю змальовує поет українських дівчат. Усі віки жіночі долі. 

Дівочого кохання осмислив він у своїй баладі «Тополя». 

(На фоні пісні, яку виконує солістка…, «Плавай, плавай. лебедонько», дівчата в 

українських костюмах водять хоровод. Всередині хороводу стоїть солістка). 

Шевченко збирав народні перекази, легенди, пісні, на основі яких було написано 

балади «Русалка», «Лілея». 

Характеризуючи Лілею, її білий колір, він характеризує чистоту, невинність, 

незаплямованість, безпідставність чорної озлобленості людей. 

Балада «Лілея» – це лірична сповідь героїні. 

«Лілея» 

(сценка з балади. Виконують хлопець і дівчина. Слова автора читає ведуча). 

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став 

велетнем у царстві людської культури. Десять літ він томився під вагою російської 

солдатської муштри. Доля не шкодувала йому страждань. Невмируща, невичерпна 

спадщина Шевченка – це енциклопедія української мудрості. Утвердження сім’ї, родини, 

краю України як рівнозначних цінностей найефективніше передаються у віршах «У 

нашім раї на землі», «Садок вишневий коло хати». 
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У поета що не пісня – то людська доля. Це справжній ліричний літопис, в якому і 

лагідна посмішка, і гірка журба, і бурхлива пристрасть, і нездійсненність мрій як 

людських, так і його. 

«Сонце заходить», «Зоре моя вечірняя», «Доле моя доле» (читець читає цей вірш) 

Ведуча: Тема жінки-матері провідна у творчості Т. Шевченка. Прекрасні образи 

жінок, матеріалів чарують нас, захоплюють, зворушують. Поет осмислив і відтворив 

жіночі долі, починаючи з дитячої приязні «Ми в купоньці колись росли», «Причина», 

«Мар’яна-чарівниця», «Княжна», «Катерина». Невигадану, а правдиву історію розповів у 

цій поемі поет. За Катериною стояли сотні покалічених москалями дівочих доль… 

Читається уривок з поеми «Кохайтеся, чорнобриві… до слів … недобрая стала» 

Батьки Катерину виганяють з дому, з неї насміхаються люди. Поет поділяє біль гіркого 

материнства і не засуджує її, а лише розуміє і співчуває їй… 

Катерино, серце моє 

Лишенько з тобою 

Де подінешся у світі 

З малим сиротою? 

Насміявся з неї і її москаль. Трагічно закінчує життя Катерина. 

Біга Катя боса лісом, 

Біга та голосить 

Та проклинає свого Йвана, 

То плаче, то просить. 

Вибігає на возлісся. 

Кругом подивилась 

Та в яр… біжить… серед ставу 

Стала подивилась. 

«Прийми, Боже, мою душу, 
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А ти тіло. 

Шубовсть в воду попід льодом 

Геть загуркотіло. 

Чорнобрива Катерина 

Знайшла, що шукала, 

Дунув вітер понад ставом 

І сліду не стало. 

Залишився сиротою її син Івась, ставши поводирем у Кобзаря.  

Співається пісня «Нащо мені чорні брови» 

І зовсім інакше Шевченко пише про іншу дівчину в поемі «Наймичка». Ці два 

образи єднає трагедія зрадженого кохання. Катерина закінчує смертю, а Ганна жертвує 

собою задля щасливої долі свого сина. Вона підкидає сина безплідному багатому 

подружжю і йде до них у наймички. Любов до дитини така могутня, що перемагає все 

інше – зраджене кохання, неправду, відчай. 

Виріс Марко, відгуляли весілля, діждались онуків. Вся родина любила наймичку як 

рідну. І тільки перед смертю вона відкриває Марку тайну, яку зберігала все життя. 

Марко повертається з чумакування. Його зустрічає батько й Катерина (читається 

уривок з поеми): 

А де ж Ганна, Катерино? 

Я б пак і байдуже. 

Може вмерла? «Ні, не вмерла», 

А дуже нездужа. 

Ходім лишень в малу хату, 

Поки випрягає 

Воли батько: вона тебе, 

Марку, дуже дожидає. 
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Ввійшов Марко в малу хату 

І став у порогу 

Аж злякався… Ганна шепче 

Слава, слава Богу! 

Ходи сюди, не лякайся 

Вийди, Катре, з хати, 

Я щось маю розпитати. 

Дещо розказати. 

Вийшла з хати Катерина, 

А Марко схилився до 

Наймички у голови. 

«Марку, подивися ти на мене, 

Бач як я змарніла. 

Я не Ганна, не наймичка 

Я…» – та й оніміла. 

Марко плакав, дивувався 

Знов очі відкрила 

Пильно, пильно подивилась 

Сльози покотились. 

«Прости мене! Я каралась 

Весь вік в чужій хаті, 

Прости мене, мій синочку 

Я… я твоя мати!» 

Та й замовкла. Зомлів Марко, 

Земля задрижала. 

Прокинувся… до матері, 

А мати вже спала. 
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Ведуча: З ранніх літ Шевченко познайомився з мудрим світом Біблії. Ще в 

дитинстві він знав напам’ять весь «Псалтир». 

Шевченка глибоко зворушувала доля Ісуса Христа, який зазнав страшних мук в 

ім’я спасіння людей, проніс свій Хрест на Голгофу. 

Після заслання Шевченко здійснює переспіви біблійних пророків. Їхня доля 

імпонувала поетові. Крім Ісайї, переспівує Ієзекелія, Осію. До циклу переспівів входять і 

«Давидові псалми», в яких він висповідує свою душу, засуджує несправедливість. 

«Боже спаси, суди Мене» (Читає читець) 

Ведуча: Досить часто Шевченко звертається до біблійних мотивів у малярстві. Він 

розмальовував храми, створював образи. Зокрема, в маєтку Лизогуба намалював образи 

Апостола Петра, Самарянки, Святої Родини, Успіння Пресвятої Богородиці, Розп’яття. У 

«Розп’ятті» образи Боголюдини, страченої на Голгофі, дає як торжество, як перемогу над 

насильством, перемогу Бога над дияволом, як вічну перемогу життя. 

Заспівати «Блажен муж…» - хор РДС 

Ведуча: Найбільшої сили мистецтво Шевченка набирає у знаменитій серії «Притча 

про блудного сина». Тут і осуд царської армії, соціального устрою, і глибокі судження 

про життя, образи яскраві, класично чіткі, професійно досконалі. 

Співають псалму про «Блудного сина» - «Молитва», Свято-Воскресенський 

кафедральний собор м. Рівне 

Ведуча: В творчості Кобзаря є краплинка буття нашого Волинського краю. Майже 

160 років тому він побував на Рівненщині. Зустрічали поета наші села і містечка – 

древній Корець, Острог, Дубно, Верба, річка Іква, згодом оспівана в поемі «Варнак». 

Поле Берестецької битви, поле звитяги, поле трагедій і крові героїв, священне поле 

печалі і віри наших предків у прийдешню свободу. 
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Не міг поет не побувати тут, на вічному спочинку героїв Берестечка, на берегах 

річки Пляшівка, вилити у віршах національну гідність і патріотизм українського 

козацтва. 

Вірш «Ой чого ти почорніло» читає читець 

Ведуча: На головному майдані м. Рівне височить пам’ятник великому Кобзареві. 

Придивіться до його сумного погляду і ви побачите, як в очах його затаїлись 

невиплакані сльози, біль і печаль. Ми ніби відчуваємо, як переповнюють його сумні 

думи. Вслухайтесь у музику його слів. 

Виконується пісня «Думи мої…» 

Ведуча: Не можна уявити Тараса Шевченка без України, і не можна пізнати 

Україну без Тараса Шевченка. 

У 24 роки – кріпак, у 47 років – академік, а поміж ними 10 років неволі, пісків, 

нудьги і виснажливої праці, туги за рідною землею. За 10 років заслання написав 100 

віршів і 7 поем. Він мріяв бачити Україну вільною, незалежною, щасливою! Це був зойк 

наболілої душі. Всі послання в майбутньому лягли на папір у вірші «І мертвим і 

живим…» - уривок з вірша виконує читець. 

Ведуча: Року 1845, 24 грудня Шевченко напише і залишить нащадкам «Заповіт». 

Він пише його на ложі тяжкої хвороби, думаючи про можливу смерть, залишає 

нащадкам прекрасні слова «Заповіту». 

Хор виконує «Заповіт» 

Ведуча: 1861 рік… 10 березня став днем української національної жалоби. Не 

стало великого Тараса! 

Домовину з тілом покійного поставили в Академічній Церкві, біля якої він мешкав. 

Після відспівування домовину поета несли студенти на руках до самого Смоленського 

кладовища. Могилу викопали на тому місці, де колись любив сидіти і малювати Тарас. 
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Всього два місяці поет лежав на Смоленському кладовищі. За клопотанням друзів, 

рідних тлінні останки Шевченка привозять на Україну. 

Орел, Москва, Ніжин, Бровари, Київ. 19-20 травня Церква Св. Різдва. Відспівував 

покійного Тараса о. Петро Лебединцев. 

До речі, ця Церква була відреставрована і 14.01.2005 року освячена Святійшим 

Філаретом, Патріархом Київської Руси-України. 

21-22 травня прах Тараса перевозять Дніпром у Канів, на Чернечу гору. 

Зустрічали його люди на чолі з канівським духовенством. Мабуть, старовинні 

вулички Канева ніколи не бачили стільки народу, як у ті дні. 

Прот. Мацкевич відслужив панахиду і виголосив надгробне слово. 

Слова Спасителя «Хай так просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони 

бачили Ваші добрі діла й прославляли Отця Вашого небесного», передані Апостолом-

євангелістом Матфеєм (гл.5, вірш 16), стали основою його проповіді. 

«Ось браття-християни, перед вами світло, що світило всій Україні. Перед вами – 

Тарас Шевченко! 

Так в Бозі спочилий, брате, бажання серця твого сповнилося. Ти хотів жити в 

Каневі – от і зажив тут до кінця віку. Благовій же до граду нашого, Україно! У нас 

покоїться прах Тараса Шевченка!». 

Надвечір над «Хатою-домовиною» поета виросла велика могила, а її вкрили 

маленькі віночки квітів, стелені руками українських дівчат і молодиць. В головах 

поставлено великий дубовий хрест. 

1880 р. – замінив цей хрест високий, мистецької роботи залізний хрест із 

бронзовим позолоченим рельєфом голови поета в профіль. 

В 1931 р. цей прекрасний хрест було замінено незграбним стовпом-обеліском. 
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1939 р. – споруджено великий пам’ятник із постаттю Шевченка, вилитою з бронзи і 

встановленою на постаменті на терасі високої вежі. 

- Тарасе, Батьку, ти у «Заповіті» кайдани рабства рвать заповідав. Устань – 

побачиш, ми живем у світі як вільні серед звільнених держав. Україна встала з колін. 

Про це мріяв поет. Ніби про нього складена пісня, приспів якої я хочу процитувати: 

Не спи моя рідна земля, 

Прокинься моя Україно 

Розкрий свої очі 

у світі далеких зірок. 

Це дивляться з темних небес 

Загиблі поети й герої 

Всі ті, хто так вірив у світле 

Майбутнє твоє. 

Хор виконує пісню «На високій дуже кручі» 

Ведуча: Шановні учасники вечора! 

Підійшла до завершення наша зустріч, своєрідна подорож по життєвих і творчих 

дорогах великого сина України. 

Ми щиро віримо, що творчий геній Кобзаря запалив у ваших серцях трепетний 

вогонь шани письменнику-пророку, облагородив і оживив ваші душі. 

Губляться рукописи, тліють книги, вода і вітер стирають написи на камені, а слово 

Великого Кобзаря живе. День у день. Віки! 
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ПОЕЗІЯ 

Помирають люди, бо були побиті, 

Їхня кров стежинами тече, 

Хто проходить, стане, сльозами залється, 

Бо земля вже більше крови не прийме. 

 Вся земля століттями страждала, 

 Та великими річками кров у Дніпро текла. 

 Від жорстокої московської навали, 

 Не від “братньої” любови кров річками потекла. 

На Майдані молоді вірли страждають, 

А беркут, напившись дурману, 

Без найменшого сумління за московські гроші 

Розганяє, б’є! Українцям волю забирає, до Москви жене. 

 Українська Земле! Більше крови не приймай, 

 Допомагай Героям нашим виживати, 

Снігами, льодом ворога вбивай, карай, 

 Героям Майдану здобути перемогу помагай! 

 

      Любов Василів-Базюк 

04.02.2014 

 

Nebesna Sotnia 

 

Небесна Сотня лишила нам Свободу, 

Їх душі з нами сорок днів живуть, 

Своєю невмирущею любов’ю до України, 
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До правди, волі та свободи наш народ ведуть. 

 Їх ідеали, сила віри, любов до Батьківщини, 

Тримає на Майдані усіх на дусі. 

 Вони охороняли Україну, друзів, 

 Волю здобували, своє життя поклали. 

За них ми всі молились, сльози витирали, 

Думками присягали: боротися до перемоги, 

За їх прикладом: народ спасти, навіть життя віддати, 

Українську державу на міцних і чесних основах збудувати! 

 

      Любов Василів-Базюк 

Любов Василів-Базюк 6.02.2014 

Порівнювати наш Майдан - не можна із УПА, 

Що 10 років у лісах, снігах та у землянках ночували. 

Ховалася від ворога, від кулеметів і розлючених собак, 

Бо енкаведистів так всі називали. 

 Без чистої водиці, хліба та медичної опіки 

 Боролися завзято! Ворог не міг їх налякати, 

 Наказ, щоб визволити Україну - не пропадав, 

 Ідея не померла, горіла полум’ям стократ! 

Страшні терпіння, голод, холод, все переживали, 

А потім Казахстан і Колиму, Воркуту - всю Сибір, 

Своїм життям і кров’ю розбудували ворожу московщину, 

А в Україні - ворог кпився та знущуався - “ворогами народу”    

       всіх їх називав.    

Доба змінилась, союз совєтський розлетівся, 
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 Настала воля, на Сибір і Магадан не висилають. 

 Різниця тільки та, що яничари знов при владі, 

 Та міцно всі працють, щоб Україна з москалями “повінчалась”   

       на все життя.  

Ганьба вам! Ви були всі підлі президенти - яничари, 

За винятком одного, що “Самостійність” підписав. 

На двох стільцях ви все сиділи, 

Владу за московські гроші купували, 

Україну нищили, для себе працювали та гроші рахували! 

Для Майдану! 

Повстала Україна проти обману, глуму, надсміхань, 

Обтирає сльози. Про забитих людей в лісі і берези сльози проливають. 

На снігу, червона кров сліди лишає, 

Всім нам чесним Українцям серце розриває, 

До Майдану, мужнього повстання, всіх нас закликає. 

 Хто ж ті наші “вороженьки”, що нас б’ють, вбивають? 

 Чиї вони сини? Мабуть, батьків і матерів не знають! 

 З камінними серцями виконують ворожі та чужі для нас накази, 

 Бо любови до своєї Батьківщини - України - вони давно не мають. 

  Б’ють, вбивають, шкіру з лиць здирають, гроші заробляють,  

Бо ще мало мають. 

На Майдані герої наші днюють і ночують, 

Мороз для них як тепле сонечко сіяє, 

Страху не мають, бо Бог охороняє, 

Силу духа додає, думки завзяттям наповняє, 

Щоб ворожу силу подолати. 
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Свободу, справедливість та Божі всі закони відновити,  

Україну шанувати і любити!         

         Любов Василів-Базюк 

Торонто 3 лютого, 2014 

Tired - Znemozheni 

Знеможені від холоду та голоду 

На майдані стоять. 

Захоплені великою ідеєю 

Свободу здобувають. 

 Вони своє юнацькеє життя 

 Неперші покладають. 

 Покликані великою ідеєю 

 Всіх ворогів - до суду закликають. 

Частина нашого народу 

Ще міцним сном все спить. 

За гроші крадені державні 

Свободи їм не воскресить! 

 Цей сон-дурман 

 Століттями людей тримає, 

 Своїх героїв проклинає, 

 Ворогу допомагає. 

А ті, що на Майдані, 

Показують дорогу, будять, 

Щоб Україна, Вільная Держава 

Поміж усіми, не Москвою - могутньо процвітала! 
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    Любов Василів-Базюк 5.02.2014 

World –Zahovoryv svit 

Заговорив світ, бо ще такого чуда, 

“Співучої революції” - ніколи не було! 

У біблії не пишуть, історія не подає, 

А наш народ на Майдані співає, ворога перемагає. 

 Не козацькими шаблями чи мушкетами, 

 Без пальної зброї, буків, канчуків, 

 Промовляє піснею, завзятими словами 

 Намовляє здобувати справедливість, закликає всіх! 

Чи хтось в історії ще бачив 

Дотепність нашого Майдану? 

Бо з снігу, льоду мур зробили 

Та беркутів в Майдан не допустили! 

 А ворог грішми зрадників шукає, 

  Та “тітушок” підло підсилає, 

 Щоб по головах кийками били, розбивали, 

 Провідників-героїв мучили, сніг кров’ю поливали. 

В історії не буде слів похвали беркутові 

І тітушкам за злочини, вбивання та каліцтво. 

Бо Милосердний Бог не оправдає душогубів, 

Народ наш - Героями Держави України - їх не назове! 

  


