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Високопреосвященнійший Іларіон 

Архієпископ Рівненський і Острозький, 

Голова Управління зовнішніх церковних  

зв’язків Київського Патріархату 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЗА 2013 Р. 

Управління зовнішніх церковних зв’язків Київського Патріархату є 

Синодальною установою Української Православної Церкви Київського 

Патріархату, та у своїй діяльності керується Статутом Української 

Православної Церкви Київського Патріархату, визначеннями Священного 

Синоду, указами Предстоятеля Української Православної Церкви Київського 

Патріархату – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України, а також 

Статутом Управління, який затверджується Священним Синодом 

Української Православної Церкви Київського Патріархату. 

Управління у своїй діяльності підзвітне Предстоятелю Української 

Православної Церкви Київського Патріархату – Святійшому Патріарху 

Київському і всієї Руси-України та Священному Синоду. 

Головним завданням Управління є здійснення зовнішньої діяльності 

Української Православної Церкви Київського Патріархату за наступними 

основними напрямками: 

–     налагодження і утвердження зв’язків УПЦ Київського Патріархату 

з Помісними Православними Церквами; 

– взаємостосунки з інославними Церквами, християнськими 

конфесіями, релігійними об’єднаннями, міжнародними релігійними 

організаціями; 

– інформування Святійшого Патріарха і Священний Синод про події, 

які відбуваються за межами УПЦ Київського Патріархату і мають 

безпосереднє до неї відношення; 
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– налагодження і забезпечення належного функціонування єпархій, 

місій, парафій та інших установ УПЦ Київського Патріархату, що діють за 

межами України; 

–освіта представників УПЦ Київського Патріархату за кордоном; 

– налагодження і підтримання контактів з іноземними посольствами в 

Україні, українською діаспорою і дипломатичними місіями України за 

кордоном; 

– організація паломництв. 

Впродовж 2013 р. співробітники Відділу зовнішніх церковних зв’язків 

разом з духовенством Київського Патріархату звершували пастирські візити 

до ряду країн світу, метою яких було духовне опікування українською 

діаспорою. Зокрема на запрошення представників української громади 

Лондона, з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-

України Філарета, делегація Київського Патріархату 8-10 травня 2013 р. 

відвідала столицю Великобританії – Лондон. 

До складу делегації увійшли: архієпископ Рівненський і Острозький 

Іларіон, голова Управління зовнішніх церковних зв'язків; архімандрит Кіріон 

(Інасарідзе), заступник голови УЗЦЗ та протоієрей Микола Салабай, 

настоятель храму Різдва Христового м. Києва, заступник голови УЗЦЗ. 

На прохання віруючих архієпископ Іларіон, у співслужінні 

духовенства, звершив молебень у одному з храмів Лондона та привітав вірян 

зі святом Світлого Христового Воскресіння. Під час молебню підносилися 

молитви за парафіян, український і англійський народи та Богом бережену 

Українську державу. 

У ході візиту також відбулися зустрічі з представниками української 

діаспори, які проживають в Англії. 

У 2013 р. стараннями українців в Іспанії було утворено парафію на 

честь Вознесіння Господнього, яка виявила бажання бути під омофором 
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Української Православної Церкви Київського Патріархату. Для звершення 

богослужінь громаді виділили храм. 

З благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї-Руси України 

Філарета, за сприяння архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, 

голови Управління зовнішніх церковних зв’язків, настоятель столичного 

храму на честь ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" протоієрей 

Валерій Семанцо відвідав місто Малага, що знаходиться на півдні Іспанії. 

Тепло зустрів гостя з України настоятель парафії Вознесіння 

Господнього ієрей Тарас Аннюк. У свою чергу отець Валерій передав 

новоствореній громаді священні сосуди та інше церковне начиння необхідне 

для звершення богослужінь. 

9 червня 2013 року, у неділю 6-ту після Пасхи, протоієрей Валерій 

Семанцо у співслужінні ієрея Тараса Аннюка відслужив Божественну 

Літургію. 

У ході візиту відбулися зустрічі протоієрея Валерія Семанцо з 

духовенством Римсько-Католицької Церкви в Іспанії. Під час зустрічей 

обговорювалися питання міжконфесійних відносин, сучасного стану 

Православ'я в Україні та Української Православної Церкви Київського 

Патріархату зокрема. 

25 вересня 2013 року делегація УПЦ Київського Патріархату, на 

запрошення каноніка Джонатана Гудалла та з благословення Святійшого 

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, відвідала Церкву Англії. 

До складу делегації увійшли: архієпископ Рівненський і Острозький 

Іларіон, голова Управління зовнішніх церковних зв'язків та заступники 

голови УЗЦЗ архімандрит Кіріон (Інасарідзе) і протоієрей Микола Салабай, 

настоятель храму Різдва Христового м. Києва. 

Священнослужителі були присутні на хіротонії каноніка Джонатана 

Гудалла у єпископа Еббсфлітського, яка відбулася у головному соборі 
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Вестмінстерського абатства, а також привітали єпископа Джонатана із цією 

визначною подією. Архієпископ Іларіон передав вітання єпископу 

Джонатану Гудаллу від Предстоятеля Київського Патріархату Святійшого 

Патріарха Філарета та подарував йому наперсний хрест. Слід зазначити, що 

за участі каноніка Джонатана Гудалла налагодились взаємовідносини між 

УПЦ Київського Патріархату та Церквою Англії. 

Після єпископської ординації голова УЗЦЗ мав розмову з 

архієпископом Кентерберійським Джастином Уелбі. Архієпископ Іларіон 

також передав вітання духовному главі Церкви Англії від Святійшого 

Патріарха Філарета. У свою чергу архієпископ Джастин Уелбі тепло вітав 

делегацію Київського Патріархату та висловив надію, що стосунки між 

Церквою Англії та Українською Православною Церквою Київського 

Патріархату будуть і надалі продовжуватись і розвиватись. На церемонії 

також були присутні ієрархи та духовенство Помісних Православних Церков, 

представники Римсько-Католицької і Древніх Східних Церков, 

високопосадовці Великобританії та інші почесні гості. У ході візиту до 

Великобританії відбулися зустрічі священнослужителів з представниками 

української діаспори, які проживають у Лондоні. 

На запрошення голови Комісії Сейму Республіки Польща у справах 

національних і етнічних меншин пана Мирона Сича з благословення 

Святійшого Патріарха Філарета 6-10 жовтня 2013 р. делегація Київського 

Патріархату у складі архієпископів Іларіона (Процика) та Євстратія (Зорі) 

відвідала Польщу. 

6 жовтня 2013 р., в перший день візиту, голова Управління зовнішніх 

церковних зв’язків Київського Патріархату архієпископ Рівненський і 

Острозький Іларіон та секретар Священного Синоду архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський Євстратій взяли участь у заходах 13-го 

Міжнародного фестивалю церковної музики у м. Гіжицьку (Вармінсько-
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Мазурське воєводство, Республіка Польща). Вармінсько-Мазурське 

воєводство має партнерські відносини з Рівненською областю України, а 

міста Дубно і Гіжицько є побратимами. Недільного ранку владик і хор 

духовенства Дубенського благочиння у храмі Святої Троїці Української 

Греко-Католицької Церкви в м. Гіжицьку тепло вітали настоятель ієромонах 

Василій Кепещук та громада. Після завершення богослужіння на запрошення 

отця-настоятеля архієпископ Євстратій виголосив проповідь на тему 

євангельського читання про християнську любов. 

Того ж дня о 16 годині у римо-католицькому костелі св. Казимира 

відбувся гала-концерт фестивалю, почесними гостями якого були архієреї 

Київського Патріархату. Після концерту відбулося прийняття, в якому взяли 

участь владики Іларіон та Євстратій, посол (депутат) Сейму Республіки 

Польща Мирон Сич, представники керівництва Об’єднання українців у 

Польщі на чолі з головою ОУП Петром Тимою, духовенство УГКЦ, зокрема 

– протоігумен провінції Чину святого Василія Великого ієромонах Ігор 

Гарасим, Венгожевський декан ієромонах Дмитро Гарасим, настоятель 

Троїцької парафії у Гіжицьку ієромонах Василій Кепещук, представник 

влади області віце-маршалок воєводства Ярослав Солома, представники 

місцевої влади на чолі з бурмістром (мер міста) Йолантою Піотровською і 

старостою повіту (голова району) Дарієм Джажджевським, заступник 

міського голови м. Дубно Руслан Мосійчук. 

Того ж дня архієпископ Іларіон у справах відбув до України. 

7 жовтня, у понеділок зранку, на честь делегації з України у резиденції 

міської влади Гіжицька відбулася офіційна зустріч. Архієпископа Євстратія 

та хор духовенства Дубенського благочиння вітали бурмістр, староста повіту 

та інші офіційні особи. У заході взяли участь також представники української 

громади на чолі з головою ОУП Петром Тимою і деканом УГКЦ о. Дмитром 
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Гарасимом. Після цього делегація з Рівненщини відбула на Батьківщину, а 

владика Євстратій продовжив візит. 

У супроводі посла Сейму Мирона Сича, який представляє місцеву 

округу в польському парламенті та є поодиноким етнічним українцем – 

депутатом у цьому законодавчому органі, архієпископ Євстратій відвідав у м. 

Бартошиці (центрі району) Початкову школу і гімназію з українською мовою 

навчання, де зустрівся з директором пані Любою Тхір та учнями, які тепло 

привітали гостя з України віршами і піснями. 

По цьому відбулася офіційна зустріч зі старостою Бартошицького 

повіту Войцехом Прокоцьким та представниками місцевої влади, у 

присутності духовенства греко-католицької та римо-католицької парафій. 

На запрошення пароха греко-католицької громади св. ап. Андрія отця 

Юлія Кравецького владика відвідав храм та мав спілкування з парафіянами. 

Цього ж дня по обіді архієпископ прибув до м. Гурово Ілавецьке, де 

мав зустріч з бурмістром Яцеком Косткою, відвідав місцевий греко-

католицький храм Воздвиження Чесного Хреста, де поспілкувався з парохом 

отцем Іваном Лайкошем, а також мав зустріч з війтом гмини (голова 

сільської округи) Гурова Ілавецького Боженою Ольшевською-Світай. 

Ввечері відбулася зустріч владики Євстратія з колективом Української 

гімназії та ліцею в Гурові Ілавецькому – найбільшого україномовного 

навчального закладу в Польщі, – а також з іншими поважними особами: 

вищезгаданими старостою В. Прокоцьким, бурмстром Я. Косткою, війтом Б. 

Ольшевською-Світай, парохом греко-католицької громади у м. Ельблонг 

отцем митратом Андрієм Сорокою та римо-католицьким деканом отцем 

Йосифом Гаврильчиком. Біля школи архієрея зустріла директор пані Марія 

Ольга Сич, а у холі – учні в українському вбранні з традиційним хлібом на 

рушнику. 
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Вів зустріч посол Сейму Мирон Сич, який тривалий час був 

директором навчального закладу, а після обрання депутатом парламенту 

(2007 р.) став його почесним головою. Під час спілкування владика розповів 

про релігійну ситуацію в Україні та про місце і роль Київського Патріархату, 

а також про поїздку делегації релігійних провідників до Брюсселю і спільне 

звернення десяти українських конфесій на підтримку європейської 

перспективи для України. Після виступу архієрей відповів на численні 

питання 

Ввечері того ж дня відбулося прийняття на честь гостя, на якому були 

присутні вищезгадані світські та релігійні діячі. 

На третій день візиту, 8 жовтня, у вівторок зранку, владика Євстратій 

та пан Мирон Сич завітали до Лідзбарка Вармінського, де відвідали замок 

Миколая Коперніка та мали спілкування з віце-старостою повіту Ярославом 

Когутом. 

Після цього в Ольштині, центрі воєводства (місто має 180 тис. 

мешканців), на місцевому радіо відбувся запис інтерв’ю для двох 

радіопрограм – польською і українською мовами. Українську програму вів 

голова місцевого осередку ОУП Степан Мігус. 

Вармінсько-Мазурське воєводство є місцем компактного проживання 

близько 50 тис. українців, виселених сюди у 1947 році в рамках акції «Вісла» 

– насильної депортації українського населення з прикордонних територій 

Холмщини і Підляшшя на північ та захід Польщі. Завдяки налагодженню в 

останні 20 років плідної співпраці між українською громадою та місцевою 

владою зараз воєводство вважається добрим прикладом налагодження 

українсько-польських відносин. 

Після зустрічі на радіо владика відвідав Ольштинський замок – місце 

наукових досліджень видатного астронома Миколая Коперніка. Також 
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архієрей оглянув виставку старообрядницьких та інших давніх православних 

ікон, які зберігаються у колекції музею. 

Архієпископ Євстратій також зустрівся з єпископом Євангелицької 

Церкви (лютеран Аугсбурського сповідання) Рудольфом Бажановським та 

ознайомився з історією цієї Церкви та її сучасною діяльністю, зокрема – 

численними благодійними проектами. 

У офіційній резиденції влади воєводства архієпископа Євстратія 

прийняв віце-маршалок Ярослав Солома. Також владика дав інтерв’ю 

телебаченню TVP. 

Також архієрей зустрівся з митрополитом-емеритом Вармінським РКЦ 

архієпископом Едмундом Піщчем. Приємне спілкування продовжилося за 

обідом, де до зустрічі долучився парох місцевої громади УГКЦ отець 

Станіслав Тарапацький. 

Після обіду архієпископ Євстратій зустрівся з воєводою Мар’яном 

Подзєрським та його співробітниками. Система місцевої влади у Польщі 

встановлена так, що головні адміністративно-господарські повноваження має 

місцевий уряд воєводства на чолі з маршалком, що обирається на прямих 

виборах, а воєвода є представником центрального уряду, який наглядає за 

додержанням законодавства. 

На завершення перебування в Ольштині владика відвідав осередок 

дияконії Євангелицької Церкви – Дім допомоги «Лаурентіус», де 

проживають люди похилого віку, а також проводиться навчання волонтерів, 

які опікуються мешканцями цього закладу. 

Ввечері цього ж дня архієпископ Євстратій у супроводі посла Сейму 

Мирона Сича на запрошення Владислава Каневського, заступника Посла 

України в Польщі, відвідав українське Посольство у Варшаві, де відбулося 

спілкування з представниками української громади на чолі з головою ОУП 

Петром Тимою. На честь гостей Посольство організувало святкову вечерю. 



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 14 ~ 
 

9 жовтня, на четвертий день візиту, зранку в монастирі Чину святого 

Василія Великого архієпископ Євстратій мав зустріч з митрополитом 

Перемишльсько-Варшавським УГКЦ Іваном Мартиняком, єпископом 

Вроцлавсько-Гданським УГКЦ Володимиром Ющаком та протоігуменом 

провінції ЧСВВ ієромонахом Ігорем Гарасимом. 

Потім архієпископ Євстратій та посол Сейму Мирон Сич мали зустріч з 

секретарем стану (першим заступником міністра) Міністерства адміністрації 

і цифризації Польщі Станіславом Гусковскім, який в польському Уряді 

відповідає за релігійні питання, справи національних та етнічних меншин. 

Після цього до програми візиту долучився архієпископ Рівненський і 

Острозький Іларіон, який прибув з України. О 12 годині архієреї Київського 

Патріархату мали зустріч з віце-маршалком Сейму (заступником голови 

парламенту) Цезарем Грабарчиком та його співпрацівниками. Пан Грабарчик 

є співголовою (разом із заступником Голови Верховної Ради України 

Русланом Кошулинським) Міжпарламентської асамблеї України та 

Республіки Польща. У зустрічі також брав участь заступник Посла України 

Владислав Каневський. 

Після обіду архієреї відвідали Сейм Республіки Польща. Біля 

пам’ятних таблиць на честь загиблих під час фашистської окупації Польщі 

депутатів Сейму, а також жертв авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня 

2010 р. вони склали шану. Також відбулась низка інтерв’ю для польських 

телебачення і радіо та для «Радіо Свобода». Владики відвідали 

Парламентський клуб (фракцію) партії «Громадянська платформа» (яка є 

правлячою зараз у Польщі), до якої належить також посол Сич, зал засідань 

Сейму та ознайомилися зі скромним побутом польських парламентарів. 

Побут цей є справді скромним, адже кожен з депутатів, навіть ті, хто обіймає 

урядові посади (що дозволяється місцевим законодавством), проживають у 
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невеличких (біля 15 кв.м.) помешканнях в так званому «Домі посольському», 

що становить частину комплексу парламентських будівель. 

Ввечері того ж дня у парламентському комплексі відбулося прийняття 

на честь архієреїв Київського Патріархату. В ньому взяли участь близько 15 

депутатів Сейму, які минулого року брали участь у місії спостереження за 

виборами в Україні та відвідували Київську Патріархію. Спілкування 

пройшло у дружній атмосфері. 

10 жовтня, в останній день візиту, архієпископи Іларіон та Євстратій 

зранку в приміщенні Міністерства закордонних справ РП мали зустріч із 

заступником міністра Катажиною Пельчиньскою-Наленьч та її 

співробітниками. В міністерстві пані Пельчиньска-Наленьч відповідає за 

польсько-українські відносини та, зокрема, сприяння з боку Польщі 

європейській перспективі для України. У зустрічі брали участь також посол 

Сейму Мирон Сич та заступник Посла України Владислав Каневський. 

Остання офіційна зустріч візиту відбулася в Сеймі РП, де владики мали 

спілкування із Гжегожем Схетиною – головою Комісії Сейму у закордонних 

справах. 

Подякувавши пану Мирону Сичу за чудову організацію візиту та 

плідну працю, архієреї відбули на варшавське кладовище «Воля», де біля 

пам’ятних хрестів вшанували жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років та 

Борців за волю України – похованих тут воїнів УНР. Владики поклали квіти, 

запалили свічу та проспівали «Вічну пам’ять». 

Після цього ієрархи відбули до аеропорту, звідки відлетіли до Києва. 

Протягом всього візиту підчас зустрічей обговорювалися дві основні 

теми – польсько-українська співпраця та європейська перспектива для 

України. Також владики інформували співрозмовників про релігійну 

ситуацію в Україні, про стан і перспективи Київського Патріархату, розвиток 

міжконфесійної співпраці. 
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На жаль попри висловлені пропозиції не відбулося зустрічей з 

представниками Православної Церкви в Польщі (окрім короткого 

спілкування у холі Міністерства адміністрації і цифризації з послом Сейму 

паном Чиквіном). Проте враховуючи, що це був перший офіційний візит 

такого високого рівня ієрархів Київського Патріархату до Польщі, можна 

сподіватися, що з часом ставлення ПЦП стане більш братнім і християнським 

– як це вже відбулося з багатьма Правoславними Церквами під впливом 

розвитку контактів з ними. 

17-19 листопада 2013 року, з благословення Святійшого Патріарха 

Київського і всієї Руси-України Філарета, делегація Київського Патріархату 

відвідала Великобританію. 

Метою візиту було відкриття Вікаріату та першої парафії Київського 

Патріархату у Великій Британії. 

До складу делегації, яку очолив Патріарший намісник, митрополит 

Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, увійшли: архієпископ 

Рівненський і Острозький Іларіон, голова Управління зовнішніх церковних 

зв'язків; протоієрей Микола Салабай, заступник голови УЗЦЗ, настоятель 

храму Різдва Христового м. Києва; архімандрит Кіріон (Інасарідзе), 

заступник голови УЗЦЗ та перекладач Управління Віталіна Ткачова. 

17 листопада, у неділю, відбулося відкриття Вікаріату Української 

Православної Церкви Київського Патріархату у Великобританії та першої 

парафії на честь святого апостола Андрія Первозванного, яка буде діяти у 

місті Лондоні на базі храму св. Ансельма Церкви Англії за адресою: 

St.Anselm's Church, 286 Kennington Road, SE11 5DU. 

У храмі митрополит Переслав-Хмельницький і Білоцерківський 

Епіфаній очолив молебень на закликання помочі Святого Духа перед 

початком усякого доброго діла та звершив чин малого освячення води, після 

якого окропив присутніх святою водою. 
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Його високопреосвященству співслужили архієпископ Рівненський і 

Острозький Іларіон, протоієрей Микола Салабай та архімандрит Кіріон 

(Інасарідзе). 

На відкритті Вікаріату були присутні: глава Євангельської баптистської 

церкви Грузії архієпископ Малхаз Сонгулашвілі; заступник Надзвичайного і 

Повноважного Посла України у Великій Британії Андрій Кузьменко; 

керівник консульського відділу Посольства України у Великій Британії 

Володимир Коваленко; працівники Посольства, перші парафіяни. 

По завершенні молебню митрополит Епіфаній звернувся до присутніх з 

проповіддю, у якій висловив надію, що з Божою допомогою, і у Сполученому 

Королівстві будуть діяти парафії Київського Патріархату, де українці та всі 

бажаючі зможуть відвідувати православне богослужіння, яке буде 

звершуватися рідною українською мовою, прославляти Бога, брати участь у 

Таїнствах, мати духовний зв’язок з Батьківщиною. З вітальними словами 

також звернулися архієпископ Іларіон та п. Андрій Кузьменко. 

З благословення Святійшого Патріарха Філарета, виконуючим 

обов’язки настоятеля новоутвореної парафії призначено архімандрита 

Кіріона (Інасарідзе). 

18 листопада, на другий день візиту, високопреосвященний 

митрополит Епіфаній прибув до Оксфорду, де відвідав богословський 

навчальний заклад Церкви Англії (Ripon College Cuddesdon), у якому також 

навчаються майбутні священики цієї конфесії. Архіпастиря і 

супроводжуючих його осіб радо зустрів ректор коледжу п. Мартин Персі, 

який ознайомив делегацію Київського Патріархату з навчальним процесом та 

внутрішнім життям семінарії. У свою чергу владика Епіфаній розповів 

представникам Церкви Англії про духовну освіту в Україні та в УПЦ 

Київського Патріархату зокрема. На завершення зустрічі сторони обмінялися 

пам’ятними подарунками. 
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В останній день візиту, 19 листопада, у вівторок зранку, делегація 

Київського Патріархату мала зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом 

України у Великобританії п. Володимиром Хандогієм, яка відбулася у 

будинку Посольства в Лондоні. Під час зустрічі було обговорено широке 

коло питань, які становлять взаємний інтерес. Зокрема, митрополит Епіфаній 

розповів дипломату про створення Вікаріату та відкриття першої парафії 

Київського Патріархату у Великій Британії. У свою чергу, пан Посол 

побажав, щоб новоутворена парафія стала ще одним осередком української 

духовності у Сполученому Королівстві. Сторони також висловили 

сподівання на подальшу взаємну співпрацю на благо українського народу та 

Батьківщини. 

У другій половині дня представники Київського Патріархату відвідали 

Парламент Великої Британії. У стінах вищого законодавчого органу 

Сполученого Королівства делегацію зустрів Лорд Річард Харріс, бувший 

єпископ Оксфорду, який провів екскурсію та ознайомив священнослужителів 

із життєдіяльністю Парламенту. 

На цьому візит делегації Київського Патріархату до Великобританії 

завершився і священнослужителі повернулися до Києва. 

Без перебільшення можна сказати, що завдяки цим візитам численні 

представники української громади в Англії, Іспанії, Польщі отримали 

можливість з перших рук довідатися про життя Київського Патріархату, 

краще зрозуміти релігійні та суспільні процеси в Україні, а духовенство 

Київського Патріархату – ознайомитися з життям українців закордоном.  
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Прот. Ігор Швець,  

кандидат богословських наук,  

викладач ВПБА 

УКРАЇНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ МІСІОНЕРИ  

У ПОВОЛЗЬКІЙ МІСІЇ 

 

У першій половині XVI століття Казанське ханство загрожувало 

російській державі на південно-східних кордонах. Воно виникло в ході 

роздроблення Золотої орди на декілька самостійних ханств. На початку 20-х 

років XV ст. виникло Сибірське ханство, Велика Орда, 143-8 р.- Казанське 

ханство, 1443 р. - Кримське ханство, у 1426-1440 рр. - Ногайське й Узбецьке 

ханства
1
. Розпад Золотої Орди не зупинив нападів на російські землі. Як 

Україна зазнавала спустошення й поневолення десятків тисяч людей з боку 

Кримського ханства, так Росія потерпала від Казанського ханства. З 1551 р. в 

Казані томилося близько 100 тисяч росіян
2
. 

Визволення бранців і боротьба проти ворогів християнства були, втім, 

не головною причиною початку війни. Підкорення Казані й Астрахані 

спричинено життєво важливими для існування й розвитку російської 

держави господарчими, торгівельними й зовнішньо-політичними інтересами. 

Волзький шлях був умовою подальшого підйому економіки. Казанське й 

Астраханське ханство були серйозною перешкодою на шляху торгівельних 

експедицій російських купців на Схід, Тому Москва рано чи пізно розпочала 

б військову кампанію для захоплення стратегічно важливої території. Тільки 

після п'ятого походу російське військо підкорило м. Казань і приєднало 

Середнє Поволжя до Росії. За наказом Івана IV Грозного (1530-1584) перший 

похід відбувся 1545 р., але він мав характер воєнної демонстрації. Походи 

1547-1548, 1549-1550 були  
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безрезультатними. Лише 1552 р. облога та штурм Казані (2 жовтня) 

завершились успіхом
3
. 

1556 р. московська рать захопила м. Астрахань, де сиділи тоді слабкі 

ногайські хани. Відтоді все Поволжя (Верхнє, Середнє й Нижнє) опинилося 

під контролем Москви. 

1555 р. митрополит Московський Макарій скликає черговий собор, де 

було поставлено питання про створення єпископської кафедри в 

новоприєднаній Казані. Першим Казанським архієпископом став 

архімандрит Гурій, виходець із боярського роду Руготиних. У юності на 

нього звели наклеп і кинули у вязницю, де він повністю віддався молитві. 

Звільнений чудесним чином, він прийняв постриг у Йосифо-

Волоколамському монастирі, а потім на соборі 1555 р. через жеребкування 

обраний на Казанську кафедру
4
.
 
Помічниками святителя Гурія були двоє 

архімандритів: Герман і Варсанофій. Обидва згодом удостоїлися 

єпископського сану й були канонізовані. 

Держава була зацікавлена в наверненні іновірців у християнство. 

Відпускаючи в Казань, цар Іван Грозний дав святителю Гурію інструкцію, 

датовану травнем 1555 р. Інструкція - перший в історії Росії наказ верховної 

влади з питання християнізації неруських народів. Вона містила основні 

положення стосовно організації та напрямів місіонерської діяльності. 

Зокрема в ній говориться: «Архієпископові татар до себе привчати і 

приводити до хрещення любов'ю, а страхом їх до хрещення не приводити»
5
. 

Ще до прибуття святителя Гурія та його помічників здійснювалася 

місіонерська діяльність на щойно завойованій території. Вивчення 

початкового етапу християнізації татар, чувашів, марі, мордви пов'язано з 

великими труднощами, оскільки джерела сповіщають неконкретні дані. Але 
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те, що в тодішніх текстах часто зустрічається термін «новохрещені», 

достеменно свідчить, що хрещення відбулося над певною частиною 

населення цих народів відразу після завоювання. З жителів колишнього 

ханства в першу чергу охрестились особи ханського роду. У Ніконовському 

літописі від 1553 р. говориться, що в січні того року було охрещено немовля 

Утемиш-Гірей, сина Сафа-Гірея, названого Олександром. У лютому того ж 

року Едігер, полонений останній казанський хан, охрестився з ім'ям Симеон. 

В одному зі списків у «Сказаний о царстве казанском» говориться про 

хрещення «мнозі невірних» 1552-го - першого року московської влади в 

Казанському краї. 

Організованого характеру місіонерська діяльність набуває з приходом у 

Казань святителя Гурія та його помічників. У першу чергу вони зайнялися 

влаштуванням монастирів. Ще до їх приходу було засновано в Казані 

Зілантів монастир на місці поховання російських воїнів, котрі загинули при її 

штурмі. 1555 р. архімандрит Герман у м. Свіяжську заснував Успенський 

Богородицький монастир, а архімандрит Варсановій 1556 р. в Казані - Спасо-

Преображенський монастир. Для чуваського населення 1556 р. будується 

Чебоксарський Троїцький монастир. У II половині XVI століття в Казані 

діяла Спасо-Преображенська Геронтіє-Володимирська пустинь; 

Федоровський-Троїцький (чоловічий) монастир, приписаний до Спасо-

Преображенської пустині; Іоанно-Предтеченський (чоловічий) монастир в 

Казані; Іоанно-Предтеченський (жіночий) монастир у Свіяжську.
6
 

Для організації місіонерської справи в Казань направили необхідну 

кількість духовних осіб. Штат архієпископа Гурія складався з 31 чоловіка; у 

Спасо-Преображенському монастирі було 15 братських келій і келія 

архімандрита; можна припустити, що в. монастирі мешкали 16 монахів, з 

котрих було не менше 1/3 ієромонахів та ієродияконів. У Казані церков із 

монастирськими було 20, священнослужителів при них, не враховуючи 
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ченців, 35 чоловік. Очевидно, загальна кількість священнослужителів м. 

Казані в 60-х роках XVI століття доходила до 45 чоловік: 35 священиків і 

близько 10 ченців. У Свіяжську разом з монастирськими було 9 церков, свя-

щеннослужителів при них 23. Чорного духовенства у двох монастирях 79 

чоловік: 63 чол. у Богородице-Успенському монастирі, 16 - у Троїцькому. 

Таким чином, на 4000 жителів Свіяжська та 15 тис. у Казані, з котрих 11000 

були росіянами, було набрано 78 священнослужителів.
7
 Із цих даних видно, 

що основну кількість духовенства було розміщено в монастирях, покликаних 

стати опорними пунктами християнської проповіді. 

З благословення святителя Гурія мешканці Зілантієвського монастиря, з 

раннього віку готували майбутніх місіонерів. Це була перша місіонерська 

школа в Росії. 

У Спасо-Преображенському Казанському монастирі відкрили школу для 

дітей місцевого населення, де їх навчали початкової грамоти.
8
 Святитель 

Гурій і його помічники були ревними місіонерами. Як дізнаємося з листа 

митрополита Гермогена, у результаті їхньої діяльності хрещено декілька 

тисяч іновірців. 

У 70-ті й у першій половині 80-х років XVI століття справа 

християнізації на Поволжі вповільнюється. Зайнятість уряду Івана IV 

«опричними перетрясками», Лівонською війною та складним становищем у 

Поволжі в зв'язку з повстаннями 1571-1573 рр. і 1582-1584 рр., а також зі 

спробами втручання в «казанські справи» Криму й ногаїв зумовили занепад 

місіонерської діяльності. Перша хвиля християнізації спала. 

Картина християнізації змінилася під час пастирства Казанського 

митрополита Гермогена (1589-1612, з 1606 до 1612 р. - Патріарх 

Всеросійський). Охрещені в 50-60-х рр. почали повертатись у попередню віру 

та до її звичаїв. Відступництво набрало масштабів, які загрожували новим 

занепадом усього місіонерства. Хвиля відступництва охопила, головним 
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чином, новохреще-них селян, але не обминула й новохрещених службовців і 

татар. Митрополит Гермоген 1592 р. пише листа до Івана IV, змалювавши 

стан християнізації в його митрополії. Цар видає грамоту воєводам у Казані, 

яка була відповіддю на лист митрополита. Грамота від 18 липня 1593 р. була 

жорсткою та мала на меті зупинити відступництво за допомогою суворих 

заходів. 

У XVII столітті монастирі, як і раніше, були опорними пунктами 

поширення християнства серед іновірців. До вищезгаданих монастирів у 

Казанській митрополії додалося ще 30 у таких містах, як Чебоксари, 

Цивільськ, Ядрино й інших. Більше серед інших народів християнізувалась 

мордва. Енергійну місіонерську діяльність серед мордви проводили монахи 

Алатирського Троїцького монастиря. Етнічна особливість Мордовського 

краю в XVII столітті також сприяла наверненню до християнства: інтенсивно 

переселене російське населення було в тісних взаєминах із мордвою. Історик-

етнограф А. А. Гераклітов про арзамаську мордву писав: «Уже найдавніші 

документи, які говорять про склад населення Арзамаського повіту, говорять 

про те, що в деяких селах разом із мордвинами жили й російські «бортники» 

і, таким чином, населення цих сіл є віддавна змішаним».
9
 

Джерела дають підстави стверджувати, що мордва в першій половині 

XVII століття, особливо арзамаська й нижньогородська, почасти піддалася 

християнізації. Констатується слабке проникнення християнства в південні 

райони мордви. Відзначається активна місіонерська діяльність монастирів, 

яка зустрічала жорсткий спротив.
10

 Є поодинокі відомості про хрещення 

татар, чувашів, марі, удмуртів. 

Собор 1666-1667 рр. ухвалив постанову про місіонерство в Росії, Східні 

патріархи відзначили недостатню кількість єпархій, слабкість і відсутність 

архієрейського нагляду, повну відсутність місіонерської діяльності серед 

язичників і залишки язичництва серед самих руських. Відразу після собору 
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було відкрито дві єпархії: В'ятську і Нижньогородську. У Нижньогородській 

опинилися марійці, чуваші, мордва, татари. Крім Нижнього Новгорода, в 

останню ввійшли Алатир, Курмиш, Ядрин із повітами.
11

 

З початку 80-хроків урізноманітнилися засоби державної влади стосовно 

хрещення іновірців. Так, уряд царя Федора Олексійовича видає указ від 16 

травня 1661 р. про хрещення мордви. Указ стосувався й інших нехрещених 

народностей Поволжя. У ньому говорилося: «Мордві сказати, щоб вони... 

хрестились усі. І якщо хрестяться, то матимуть пільги на всі податки 

протягом шести років. А якщо не захочуть хреститися, то сказати їм, що 

будуть віддані у вотчини до нехрещених мурз і татар...»
12

 

Указом від 21 травня 1680 р. за хрещення романовські мурзи й татари 

звільнялися від державної служби на три роки, їм поверталися відібрані 

раніше маєтки й вотчини і вони призначалися сотниками у царя. Крім указу, 

цар Федір Олексійович видав грамоту від 16 лютого 1681 р. ядринському 

воєводі Л. Г. Єфім'єву, в якій говорилося: «І ми, великий государ, надали 

Ядринському повіту й іншим містам і повітам право мурз і татар, і мордву, і 

черемису, й інших вір іноземців, які самі добровільно захочуть хреститися в 

православну християнську віру грецького закону - хрестити їх без вагання... 

Новохрещеним мурзам і татарам й іншим службовцям у нашій, великого 

государя, службі давати пільги на шість літ, а ясашним людям у ясаці, від 

усяких податків також на шість літ».
13 

За час правління Софії Олексіївни 

(1682-1689) було видано шість законодавчих актів про християнізацію 

неруських народів. Так, за указом від 29 травня 1682 р. одну половину 

конфіскованих маєтків і вотчин віддавали мурзам і татарам, другу - залишали 

в казні. 1683 р. укази уряду Софії Олексіївни було скасовано і відновлено 

указ від 16 травня 1681 р. Наступні закони, які тією чи іншою мірою 

стосувалася християнізації неруських народностей Поволжя, не внесли 

нічого нового в методи й засоби місіонерства. 
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Призначивши митрополита Тихона Воїнова (1699-1724) на Казанську 

кафедру, Петро І поставив перед ним завдання почати місіонерську працю 

серед іновірців. Першими місіонерами були українці: священик Федір 

Раїфський і його син - молодий ієромонах Олексій. Обидва вони володіли 

мовою черемисів. У 1701-1705 рр. місіонерам вдалося біля Казані хрестити 

3500 черемисів, для котрих було споруджено 7 храмів. 1709 р. в Казані 

засновано школу для синів новохрещених, яку відвідували 32 учні, у 

більшості своїй чуваші.
16 

У період управління цього митрополита, Раїфським 

було хрещено 4380 черемисів. 

Для підкріплення місіонерської діяльності, митрополит Тихон між 1720 і 

1724 роками відновив занедбаний Юнгинський Спаський монастир, який 

згодом став одним із центрів місіонерської діяльності. Він також сповістив 

Святійший Синод, що 30000 старохрещенців, тобто нащадків татар, які 

прийняли хрещення в XVI й XVII століттях, не мали ні священиків, ані 

храмів, через що багато родин відпали від православ'я. Як вихід із цієї 

ситуації Тихон запропонував насильницькі заходи, приміром: заборону по-

ховань на мусульманських цвинтарях і зруйнування їх. Він також пропонував 

забрати дітей із тих сімей у школи й заснувати нові, а головне - державна 

влада повинна підтримувати місіонерство всіма засобами.
2
 

Наступником митрополита Тихона став українець митрополит Сільвестр 

Холмський (1725-1731). У своєму звіті від 30 січня 1730р. він песимістично 

оцінював становище новохрещених у Казанській єпархії, котрих офіційно 

нараховувалося наприкінці 20-х років XVIII століття 40000. Митрополит 

Сільвестр доповідав про брак священиків і храмів, без яких утримати 

новохрещених у православ’ї було неможливо.
17

 

У серпні 1731 р. Олексій Раїфський, про якого вже згадув ся, став 

архімандритом Богородицького монастиря в Свіяжі і йому доручили 

«новохрещенские дела ведать». Цей монастир стати центром місії. Так 
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виникла Комісія новохрещенських справ, у яку Олексій включав головним 

чином монахів, серед котрих більшість були українцями.* Місія охоплювала 

переважно черемисів, бо хрестити татар було важко. 

1734 р. стараннями українця архієпископа Іларіона Рогалевського, 

Святійший Синод дозволив відкрити 4 школи для вотяків, мордви й чувашів і 

виділив для цього 2000 рублів. Архієпископ Іларіон недовго був на 

Казанській кафедрі, але він задумав низку проектів, частину з яких сам і 

реалізував. Приміром, до його заслуг належить започаткування духовного 

навчального закладу, який у майбутньому переріс у знамениту Казанську 

духовну Академію.
18

 

У 1735-1738 рр. Казанську митрополію очолив малоосвічений росіянин 

Гавриїл Руський, з вини якого відкриті школи занепали, як і вся місіонерська 

діяльність.
19

 Комісію було розпущено. 

Тільки з приходом на Казанську кафедру українця єпископа Луки 

Конашевича (1738-1755) ситуація докорінно змінилася. Він утілив у життя 

ідею архієпископа Іларіона про створення спеціальних шкіл для 

новохрещених дітей. Такими школами були Федорівська в Казані, для 

калмиків відкриті школи місійного характеру в межах Казанської митрополії 

в нових містах - Ставрополі й Оренбурзі.
20

 Стараннями єпископа Луки 1740 

р. організовано новохрещенську Контору, яка займалася справами 

православної місії на території тодішніх губерній: Казанської, 

Нижньогородської та Воронізької, які охоплювали все Поволжя. Контору 

очолив молодші архімандрит Димитрій Сеченов (1740-1742)
7
 Його 

помічником був українець Сільвестр Гловацький, котрий згодом став 

митрополитом Тобольським. 

Після Димитрія Сеченова, росіянина, цю Контору з українців 

очолювали: архімандрит Свіязького монастиря Сільвестр І ловацький (1742-

1749) і архімандрит Євменій Скаловський (1750-І767). 
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Їхніми помічниками та співробітниками були українці: архімандрит 

Казанського Спаського монастиря  Веніамін Пуцек-Григорович (1741-1743, 

висвячений на єпископа Нижньогогородського, він займав кафедри: 

Нижньогородську - 5 років, Тверську – 5 років, Псковську - 3 роки, 

Петербурзьку - 1 рік, з липня 1762 р. – кафедру Казанську, на якій і 

впокоївся). Далі були – архімандрит Казанського Спаського монастиря 

Феофіл Ігнатович (1754-1765); ієромонах Леонід Кременський, префект 

Казанської семінарії; протопіп Іван Орловський.
21

 

Наступником Луки Конашевича на Казанській кафедрі знову став 

українець, Гавриїл Кременецький (1755-1762),
22

 при котрому спротив 

іновірців до хрещення значно зменшився. Єпископ Гавриїл більше 

піклувався про духовне формування новохрещених, ніж про кількість 

навернених у православ'я. 

Останнім архієреєм з українців на Казанській кафедрі був Веніамін 

Пуцек-Григорович (1762-1775). Його діяльність тут збіглася з початком 

правління Катерини II, погляди й укази котрої зробили практично 

неможливим продовження місіонерської праці. За таких обставин необхідно 

було по-новому організувати методи місіонерської справи, що й намагався 

зробити митрополит Веніамін. 

Говорячи про засновану 1609 р. Астраханську єпархію, яка до того 

входила в Казанську єпархію, слід сказати, що в XVIII столітті там також 

успішно працювало багато українських місіонерів, особливо серед калмиків. 

Ще до XVIII століття окремі племінні вожді прийняли хрещення в степах 

навколо Астрахані. В останні роки свого правління Петро І особливо 

цікавився прикордонними областями Каспійського моря й Північного 

Кавказу та хотів поширити вплив на всіх калмицьких вождів. Тоді єпископом 

Астраханським був українець Лаврентій Горка (1723-1727).
10

 1724 р. один із 
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найвпливовіших калмицьких вождів Баксадай-Дордзи з'явився в Петербурзі й 

у присутності Петра. 

_____________________________ 

* Зважаючи на те, що для місіонерської діяльності підбирались 

грамотні монахи, то на той час їх можна було запросити практично тільки 

з України. 

  

 

 

прийняв хрещення разом зі своїм почтом, одержавши ім’я Петро 

Гайшин. Цей приїзд не випадковість, а результат праці українця Никодима 

Лінкевича. Священний Синод планував відправити місіонерів до калмиків. У 

записці до Синоду єп. Лаврентій Горка вказував, що найбільшою складністю 

буде незнання місіонерами калмицької мови. Святійший Синод послав 

ієромонаха Никодима Лінкевича, який закінчив Київську академію, з 

завданням вивчити цю мову. Зі звітів Никодима Святійшому Синодові можна 

бачити, як просувалось вивчення калмицькій мови й переклад молитовних 

текстів. 1729 р. він повідомив про 176 хрещень (40 чоловіків і 136 жінок і 

дітей). Никодим залишився у калмиків до 1731 р. й охрестив 1655 чоловік.
24

 

Після Никодима Лінкевича зі старанністю й користю ДЛЯ св. Церкви 

працював протоієрей Андрій Чубовський, який ший калмицьку   мову.   

Кількість   новохрещених   в   Астраханській-Ставропольській єпархії 

швидко зростала. 1737 р. їх було вже 3000, а 1745 р. - їхнє число зросло 

більш як удвічі. 1765 р. охрестилося тільки чоловічої статі близько 8 тис. 

осіб. Не тільки Астраханська орда, а й із Зюнгарії калмики цілими загонами 

йшли хреститись Тим, котрі приймали хрещення, давали землі між Волгою, 

Соном і Черемшалом. У Ставрополі відкрили училище для дітей новохре-

щених калмиків.
25
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Деякі дослідники,( Мова йде про радянських істориків ) відзначаючи особливі 

успіхи місіонерської діяльності на Поволжі у XVIII столітті, ставлять їх у 

залежність від державної політики того часу й від пільг, які надавалися 

новохрещеним з іновірців. Справді, російська держава, принаймні у І 

половині XVIII століття не була пасивним спостерігачем християнізації 

народів Поволжя. Імператор Петро І не раз підтверджував пільги наверненим 

до Церкви. Імператриця Єлизавета також була прихильною до місіонерської 

справи. Факти свідчать про активну підтримку місіонерства окремими 

вінценосними особами. Але ж така підтримка держави не припинялася з часу 

влаштування Казанської митрополії, тобто з 1555 р. У попередньому розділі 

вже говорилося про це. Підтримка була, але відчутного результату це було. 

Лише з приходом на ниву місіонерської справи високоосвічених, 

самовідданих і ревних українців справа настільки зрушилась І місця, що в 60-

х роках XVIII століття більшість язичників прийняли християнство, а разом 

із ними велика кількість мусульман. 
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Прот. Віталій Лотоцький,  

кандидат богословських наук,  

ректор РДС 

«КИЇВ – ДРУГИЙ ЄРУСАЛИМ» -  

ІСТОРИКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ АНАЛІЗ 

«І я, Іоан, побачив святе місто Єрусалим, 

новий, що сходив від Бога з неба, приготований, 

як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І 

почув я гучний голос з неба, який говорив: ось, 

скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними; 

вони будуть Його народом, і Сам Бог з ними буде 

Богом їхнім.» (Одкр. 21, 2-3). 

Увійшовши у світ як новий життєдайний подих Духа Святого, 

християнство внесло у серця і душі людей сподівання нового порядку і 

гармонії через єдність із Богом у Царстві Божому, де Бог буде для усіх усім. 

Символом Нового Завіту для християн став образ «нового Єрусалиму», який 

представляє Церква Христова: на землі подорожня і воююча з усяким 

началом гріха, а на небі торжествуюча і прославляюча Небесного Жениха, як 

Непорочна Його Невіста, що прикрашена добродійством і всілякими 

чеснотами. Безумовно, древній Єрусалим, часів Старого Завіту, завжди 

сприймався як священний центр світу, для християнства це місто також було 

«Богом обраним містом», де Ісус Христос віддав себе в жертву як Месія і 

Божественний Агнець заради спасіння усього людства. А тому саме 

християнство і надало Єрусалиму значення не тільки світового, а й 

космічного значення. Християнська релігійна свідомість, яка стала чи не 

найголовнішою силою, що сформувала європейську цивілізацію, прагнула 

використати цей біблійний образ і символ і перенести його на той історичний 

об’єкт чи ті доленосні події в житті народів, надавши їм сакрального змісту. 
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Властивість самопізнання є одним із дарів Божих, даних людині при її 

створенні. Цей дар проявляється як при формуванні окремої особистості, так 

і при формуванні цілого народу, який об’єднаний спільним історичним 

корінням, але що найголовніше, духовною спільністю, віровизнанні Єдиного 

Бога Творця і Промислителя. Прийняття християнства в Київській Русі 

сприяло розвитку і державотворчих процесів, і консолідації народу, і 

формуванню його духовної суті. Саме під впливом християнської віри 

людність починає шукати і пізнати свій історичний шлях у цьому світі як 

шлях до пізнання істини, шлях до Бога. Цей процес самопізнання і 

призводить до формування ідеї, яка мов головний стержень проходить через 

усю історію України-Руси і її народу, до створення т.зв. «руської ікони» 

Єрусалиму, тим самим зробивши Русь частиною світового християнського 

простору, залучивши її до загальної системи вселенської священної історії. 

Через це на Русі в церковно-народному середовищі  народжується уява про 

свій край як образ «обітованої землі», «Нового Ізраїлю», а її столицю – Київ, 

як «Єрусалим». Це демонструється в цікавому факті, що небесним 

покровителем і Єрусалиму, і Києва є св. Архангел Божий Михаїл «покривая і 

храня кровом крилов своїх, нині і присно і в будущия вєки» [18]. 

Таким чином, київські просвітителі взяли собі за основу ідею, за якою 

Київ сприймався як «другий Єрусалим», освячуючи в дусі християнського 

месіанізму свою землю, як землю «обітованну», як «Русь Святу», а її 

столицю – як духовний центр новонавернених східнослов’янських племен 

(православний києвоцентризм). Необхідно сказати, що термін «Свята Русь» 

найбільше зустрічається в народно-билинному епосі та літописах. Разом із 

тезою «Київ – другий Єрусалим», він ніс у собі ідею сакралізації 

географічного простору Київської держави, уподібнення її до образу «землі 

обітованої», «нового Ізраїля», ідеальної «небесної батьківщини». За 

визначенням православних богословів, ця назва була засвоєна на Русі не 
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тому, що люди стали святими, але тому, що народ полинув до святості. Поява 

такої назви пов’язується із прагненням новонавернених руських християн 

«поєднатись з Отцем Небесним та одержати в Ньому спасіння вічне», 

зокрема й через освячення власної землі. Як наголошує з цього приводу прот. 

Лев Лєбєдєв: «Височінь духовного життя Русі відзначилася у тому, що Русь 

прагнула облаштувати свою землю во образ горишнього світу, Царства 

Небесного. Тому вона й прозивалася Святою Руссю» [7,с.197]. «Таким 

чином, – робить висновок С. Шумило, – Київ та Русь в уявленні 

давньоруських подвижників і вірян набували сакрального 

загальнослов’янського, якщо не вселенського значення» [18]. 

«Другий Єрусалим» – історіософська ідея («київська ідея»), що 

осмислювала місто Київ як Новий Єрусалим. В історії розвитку цієї теорії 

виділяється три періоди: XI–XII ст. – розробка та формулювання ідеї 

київськими книжниками; XVII ст. (період українського бароко) – ідея 

активно популяризується українськими церковними ієрархами та 

політичними діячами; XX–поч. ХХІ ст. – ідея виступає в якості антитези для 

революційних історіософських та соціальних доктрин, а що найголовніше 

має своє втілення у трьох спробах здобути автокефалію для Православної 

Церкви в Україні. 

Розвиток ідей києворуського покликання мав пряму залежність від 

поширення на Русі християнських цінностей, моралі, віровчення, свідомості. 

Проте, на відміну від інших народів, наші пращури не піддалися спокусі 

«месіанізму матеріального», від якої вже впали єврейський, римський та 

деякі інші народи, але перейняли більше духовну його сторону, що найкраще 

відобразилося в акцентуванні народних вірувань, ідеалів і сподівань на 

біблійно-єрусалимському образі, суттєво відмінному від римсько-

неоязичницьких. В першу чергу це стосується церковно-народного уявлення 

про Київ як сакральний центр Русі та «другий Єрусалим». 
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Важливого значення в утвердженні уявлення про Київ як священне місто 

та апостольську столицю мало і поширення на Русі церковно-літописного 

сказання про благословення та посвячення міста самим св. апостолом  

Андрім Первозванним. «Бачите гори оці? На горах цих возсія благодать 

Божа, і постане град великий і багато церков Бог воздвигне тут», – передає 

слова св. ап. Андрія Первозванного «Повість врем’яних літ» [8,с.12]. За 

давньоруським літописом Первозванний апостол пророче поблагословив 

майбутні Київ і київську землю і символічно встановив тут свій хрест, тим 

самим надавши сакралізації та посвятивши Христові майбутній центр Святої 

Русі. Як відзначає проф. В. Ричка, вже саме «провіщення апостола Андрія 

про Божу благодать, яка осяє київські гори, очевидно, усвідомлювалось як 

милість і благовоління Бога, які Він дарує народу Русі. Освячені 

апостольською ходою «київські гори» стають невід’ємним політико-

ідеологічним компонентом, витвореної старокиївськими книжниками 

формули «Київ – другий Єрусалим»» [11,с.12]. 

Першим, хто у письмовій формі обґрунтував ідею сакральності Києва, 

був сподвижник преп. Антонія Печерського – св. митрополит Іларіон Русин 

(ХІ ст.), який у своєму «Слові про Закон і Благодать» не тільки освячує 

династію св. Володимира Київського, порівнюючи її засновників з 

біблійними царями Давидом і Соломоном, а також з Константином Великим 

та царицею Єленою, але й уподібнює «блистаючий величчю» стольний град 

Русі до тодішньої столиці православного світу – Царгороду та його 

сакрального первообразу – Єрусалиму [14,с.32]. У цьому творі автор 

порівнює св. князя Володимира і його сина Ярослава Мудрого з біблійними 

пророками Давидом і його сином Соломоном. Навіщо митрополиту Іларіону 

знадобилося це порівняння? Звернувшись до тексту «Слова», ми побачимо, 

що таким чином він не тільки освячує біблійним авторитетом рід 

Володимира, але й затверджує Київ як «другий Єрусалим». Пророк Давид 
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завоював Єрусалим та зробив його столицею Ізраїлю. Премудрий Соломон 

побудував головну святиню Єрусалиму – Храм. Святий Володимир був 

будівничим Києва, утвердив його як християнський град. А його син Ярослав 

Мудрий став «новим Соломоном», бо збудував храм Святої Софії. Існує вже 

крилатий вислів: «Те, що Володимир зорав – Ярослав засіяв».  

Слідом за Іларіоном цю ідею у своїй «Пам’яті і похвалі князеві 

Володимиру» розвиває Яків Мніх, який виводить її у довершеній формулі: 

«Оле чюдо! Яко Другий Єрусалим на землі явися Київ» [18]. 

Традиція сакралізації та уподібнення Києва до Єрусалиму 

простежується навіть у знаменитих словах київського літописця сер. ХІ ст.: 

«Се буди мати градомъ русськимъ». Цей вислів перегукується зі словами 

Апостола Павла: «Єрусалим вільний: він – мати всім нам» (Гал. 4,26). Це 

поняття так пояснює С. Шумило: ««Мати міст» – це розповсюджений 

біблійний епітет, що у середньовічній літературі дуже часто співставляється з 

Єрусалимом: «Єрусалим-город всім городам мати» (Голубина книга), 

«Первий град всім градам мати славний град Єрусалим» (Повість про Волота 

Волотовича)» [18]. На думку проф. В. Рички, київський літописець цей 

парафраз запозичив з грецької Хроніки Георгія Амартола, де 

словосполученням «мати міст» зветься саме Єрусалим [12,с.23-27]. За 

словами вченого, цей «знаменитий парафраз старокиївського книжника, 

покликаний до життя потребою облагочествовати святість стольного граду 

Русі і всього християнського царства, напряму співвідноситься з 

апокрифічним пророцтвом про те, що «…будетъ на Руси градъ Іерусалимъ 

начальныи, и въ томъ граде будетъ соборная и апостольская церковь 

Софии»» [13,с.146]. 

Для вираження ідеї про особливу місію Богообраного міста в той час 

було кілька можливостей. Київ можна було проголосити «новим 

Єрусалимом», або «новим Римом» . Нарешті , подібно до того , як це зробили 
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творці Константинопольської ідеї, дві формули щодо статусу міста могли 

бути суміщені, і Київ міг бути проголошений «новим Римом і новим 

Єрусалимом». Київські книжники обрали другий варіант. У містобудівній 

символіці стародавнього Києва можна знайти безліч зіставлень Києва з 

Єрусалимом. 

В центрі Єрусалиму знаходилася його головна святиня – старозавітний 

храм (пізніше, після його руйнування римлянами в 33 р. такою святинею 

стане Храм Гробу Господнього). З ним були пов'язані Золоті Ворота – ті самі, 

через які до Єрусалиму увійшов Христос. Ця ж смислова вісь – головний 

храм граду і Золоті ворота – характерна для містобудівної схеми 

Константинополя і Києва. Поглянувши на карту цих стародавніх міст, ми 

побачимо чотири подібні об'єкти: храм святої Софії, Золоті Ворота, храм 

святої Ірини і храм святого Георгія. 

Християнська середньовічна свідомість мислила місто як святиню, 

порівняти яку можна з біблійним Єрусалимським храмом. Увесь світ – це 

притвор або «двір язичників». Захищене стінами місто – самий простір 

храму. Головний храм міста – вівтар. А у вівтарі – святая святих. 

Замислюючись над філософією стародавньої київської архітектури, можна 

побачити, що Київ будувався як храм. Це місто-храм, місто, що виникає зі 

зосередження храмів (за свідченням древніх джерел у княжому Києві було 

побудовано близько 400 церков). У цього храму храмів був свій вівтар – 

собор святої Софії. А в цьому Соборі своя «святая святих» – зображення 

Оранти, тобто Пресвятої Богородиці зі здійнятими угору (у молитовному 

предстоянні за Київ та Русь) руками.  

Будуючи Київ як ікону цього таємничого міста, невідомий натхненник 

системи розписів Собору Святої Софії, дав розпорядження прикрасити 

Оранту грецьким написом з псалму: «Бог посеред нього – воно не 

захитається; Бог допоможе йому зранку» (Пс. 45,6). Переклад дещо приховує 
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сенс, що містив у собі цей напис для середньовічної людини. Адже у 

християнській традиції Пресвята Богородиця вважалася за покровительку 

міста. А саме слово «місто (поліс)» мало жіночий рід. Таким чином, 

буквальний граматичний сенс напису стосувався не тільки Богородиці, але і 

поліса-Києва: «Бог посеред неї». Тобто посеред полісу-Києва. Так, 

використовуючи тонкощі візантійської культури, наші предки затверджували 

ідею Богообраності Києва. 

Як бачимо, мова архітекторів Софії, Ярослава Мудрого і митрополита 

Іларіона була елітарною. Але це не перешкодило «київській ідеї» зберегтися 

впродовж сторіч, аби знайти друге дихання в епоху козацького ренесансу. 

«Kiovia nostra coclum est, Київ – це наше небо, – писав у 1635 р. Київський 

Митрополит Сильвестр Косів. А інший київський митрополит – Іов Борецкий 

в своєму окружному посланні (15 грудня 1621 р.) закликав вірних звертатися: 

«...до богоспасаємого міста Києва, другого руського Єрусалиму». У цьому ж 

ідейному контексті слід розуміти й ухвали Київського православного собору 

1621 р. про вшановування пам'яті св. ап. Андрія Первозванного: «Оскільки 

святий Андрій Апостол є перший Архієпископ Константинопольський, 

патріарх вселенський та Руський Апостол, і на Київських Горах ноги його 

стояли, і Русь очі його бачили, і уста благословили, і насіння віри він у нас 

посіяв, то слушною і побожною річчю буде – урочисто й нарочито празник 

його відновити; воістину, Русь нічим не менша від інших східних Народів, 

мала й вона у себе цього Апостола проповідника» [3]. Стверджуючи, що 

апостол проповідував на «Київських горах», отці собору тим самим 

затверджували апостольство Києва, його статус «богохранимого» і 

Богообраного міста. 

«У містобудівельних та храмобудівельних ансамблях давньоруських 

міст, – пише прот. Лев Лєбєдєв, – свідомо намагаються створити образи 

(символи) горишнього світу, Єрусалиму нового. Перед нами синергічна дія 
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Промислу Божого і свідомої волі православних руських людей. Історичні, 

топографічні особливості облаштування міста виявляються не випадковими, 

а усвідомлені людські рішення – природніми і відповідними духовним 

істинам і законам, закладеним Богом в порядок тварного буття. І в цілій низці 

випадків важко визначити, як виник той чи інший образ міста – 

провіденційно, чи був улаштований свідомо» [7,с.186]. 

За словами проф. В. Рички, «у народній релігійній культурі також 

збереглися уявлення про Київ – «Другий Єрусалим». За народним повір’ям, 

духовний зв’язок між Києвом і Святою Землею живився потоком вод по 

підземним рікам» [11,с.152]. 

Віра в Київ як «Єрусалим Святої Русі», «священну столицю усіх руських 

земель», «старейшинствующий во градєх» зберігалася навіть в часи занепаду 

Київської Русі та її поневолення монголо-татарськими завойовниками. 

«Розорення Києва, – пише проф. В.Ричка, – було осмислене давньоруськими 

книжниками як Боже покарання, що здійснилось над стольним градом Русі 

так само, як колись над Єрусалимом» [11,с.218]. Проте, зауважує вчений, 

«незважаючи на державну деструкцію Київської Русі й цезуру монгольського 

завоювання, її стольний град залишався найвизначнішим осередком 

політичного й духовного життя… В суспільній свідомості Київ залишався не 

тільки основним політичним і культурним центром, а й центром сакральним, 

осередком християнського благочестя… Не буде перебільшенням сказати, 

що у другій половині ХІІІ-ХІV ст. зберігалася конфесійна єдність всієї 

території Київської Русі, що живила у масовій свідомості уявлення про неї як 

про єдине етноконфесійне й політичне утворення» [11,с.215-216]. 

Такий сакралізований погляд на Київ тривалий час зберігався навіть на 

Півночі, у Московському князівстві. Цікаво, що у ХVІ ст. з під пера 

московських церковних книжників виринає теза про «преславный градъ 

Москву яко вторый Киевъ» [19,с.297]. Таким чином, як видно, ідеологи 
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Московського царства через тезу «Москва – другий Київ» намагалися 

обгрунтувати свою спадковість від Києва та Київської Русі, як і через тезу 

«Москва – третій Рим» намагалися обгрунтувати претензії вважатися 

спадкоємцями Константинополя і Риму. Ми не будемо окремо зупинятися на 

цій останній ідеї, щоб не відволікатися на другорядні речі. 

Що стосується України, то тут, після певного занепаду, нового 

особливого осмислення та значення ця віра в Київ як «Другий Єрусалим» 

набуває за часів т.зв. «києворуського ренесансу» та національно-визвольної 

боротьби українського народу проти польсько-католицького поневолення та 

проти привнесення ідей «римоцентризму» [18]. 

Духовна руїна після татаро-монгольського знищення Києва і 

переселення Київського митрополита спочатку до Володимира на Клязьмі, а 

згодом до Москви, була посилена реакцією після Берестейської унії 1596 р., 

яка виявила повне відпадіння більшості церковних ієрархів від власних 

духовних ідеалів. Про цю духовну кризу так говорить С. Шумило: 

«Характерним проявом такого відпадіння був той факт, що київські 

митрополити в Речі Посполитій вже тривалий час не проживали за місцем 

свої кафедри – у Києві. Таке забуття і занедбання власного духовного центру 

не могло не спричинити і втрати власних духовних орієнтирів, переорієнтації 

на новий і загалом чужий духовний центр (Рим), закономірним наслідком 

чого і стала Берестейська унія більшості православного єпископату України» 

[18].  

Проте боротьба за відродження старокиївської традиції та відновлення 

Єрусалимським патріархом Феофаном у Києві в 1620 р. православної ієрархії 

відкривають нову добу в історії Руси-України. З цього часу православні 

митрополити Київські назавжди перебувають лише за місцем своєї кафедри – 

у Києві, відроджуючи та стверджуючи його як духовний центр східного 

слов’янства. З цього часу набуває нової актуалізації та осмислення 
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стародавнє церковно-народне уявлення про Київ як «другий Єрусалим», як 

«богоіменитий» та «богоспасаємий град». Як слушно зауважує проф. Н. 

Яковенко, «повернення після двохсотлітньої перерви столиці митрополії до 

Києва надавало «нового дихання» старій сакральній легенді «богоспасаємого 

града»… Зринає паралель між Єрусалимом як «матір'ю церков» і Києвом як 

«матір'ю руського хрещення», тобто теж свого роду «матір'ю церков», що 

вистояла серед ворожого оточення» [19,с.303]. 

Навернення до києворуської «єрусалимської» спадщини спочатку 

відбувається в інтелектуальному колі острозьких православних 

традиціоналістів (Іов Княгиницький, Іоан Вишенський, Іов Залізо, Василій 

Суразький, Дем’ян Наливайко, Єлисей Плетенецький, Ісаія Копинський та 

інші), які згодом переносять свій духовно-освітній центр до Києва. 

Вже перший післяунійний православний митрополит Київський і всея 

Русі Іов (Борецький, + 1631) про Православну Києво-Руську Церкву 

висловлюється, що вона, на відміну від «римо центристської» унії, «на 

добрім дубовім фундаменті Сіонського благословенства єсть фондована», а  

свою кафедру називає «новим руським Єрусалимом» [19,с.309]. У своєму 

окружному посланні від 15 грудня 1621 року митрополит Іов закликав всіх 

вірних знову звертатися: «…до богоспасаємого града Києва, другого 

руського Єрусалиму». В інших своїх листах святитель називає Київ 

«святинею правдивою Ієрусалимською», «нинєшнєй из Ієрусалима 

отновленой святинею», а про свою кафедру – як «святєйший престол 

митрополии киевскоя ірусалимское». Інший київський митрополит 

Сильвестр (Косів) у 1635 році писав: «Kiovia nostra coclum est» («Київ — це 

наше небо»). Про Київ як «другий Єрусалим» згадується і у праці Афанасія 

Кальнофойського «Тератоургема», виданій в друкарні Києво-Печерської 

лаври 1638 р. [19,с.311]. У цьому ж сенсі слід розуміти вище згадану тут 

постанову Київського Православного Собору 1621 р. 
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С. Шумило подає таку відомість: «Символічно, що наступник 

митрополита Іова (Борецького) на «новоєрусалимській» кафедрі, видатний 

подвижник-ісихаст і старець-митрополит Ісаія (Копинський,+1640), 

акцентуючи увагу на потребі самостійного духовно-національного розвитку, 

до відпадлих в унійний розкол звертався такими словами: «Плаче гірко й 

Церква Божа, що ти відкидаєшся від неї… Хіба ж Рим кращий від 

Єрусалиму? Чи не там Господь наш довершив наше спасіння святою Своєю 

кровію? Чи не звідтіль віра Христова поширилась по всьому світі і дійшла до 

самого Риму? Тут намісник Ісуса Христа – патріярх, а в Римі – намісник 

апостола Петра папа, тут Гроб Христовий, а там гроб Петрів… Чому ж 

Єрусалимом, матір’ю всіх Церков, нехтують, а до Риму звертаються, 

Єрусалим принижують, а Рим підвищують?»» [18]. У цих словах святителя 

розкривається вся суть його розуміння потреби окремого духовного розвитку 

києворуського народу, збереження його безпосереднього зв’язку з 

історичним Святим Єрусалимом. Адже втрачаючи його, підпадаючи під 

протекцію інших духовних центрів Свята Русь тим самим втрачає і своє 

покликання, призначення як «другого Єрусалима». Власне, така 

«перспектива» стала реальністю тоді, коли в силу різноманітних політичних 

акцій і махінацій російське самодержавство зазіхнуло не тільки на політичну 

автономію України, а й ліквідувало церковну помісність Київської 

митрополії. 

Історична доля Єрусалиму дуже подібна на долю нашого «Другого 

Єрусалиму» – Києва: «… русини-українці занедбали власний Єрусалим – 

Київ, засліпилися величчю «старих» та «нових» матеріальних центрів, 

зреклися віри та духовних заповітів. «Під стіни власного Єрусалиму вони 

приводили орди завойовників. А байдужий натовп спостерігав, як розпинали 

Бога на тому хресті, що його названо Свята Київська Русь». Варто зазначити, 

що попри всі ті історичні поніверяння й падіння, дороги нашої минувшини 
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таки ввесь час вели до нашого Єрусалиму, осердя, престолу Святої Русі – 

Злотоверхого Києва, який на протязі всієї своєї історії неодноразово, 

здавалося б, вгибав, але по тому неодмінно являв світові своє чудо духовного 

воскресіння.» [18]. Святість і благодатність Києва, його величних святинь 

являє собою дивовижне явище. Навіть остаточно втративши своє першорядне 

культурно-політичне значення (як і в історичному Єрусалимі), вона живила 

його, перетворивши на духовний центр паломництва в дореволюційній Росії. 

Особливо роль Києва переосмислювалась в контексті розвитку ідей 

всеслав’янства (панславізму) та слов’янофільства, якими були просякнуті, 

зокрема, й сподівання кирило-мефодіївських братчиків: «Когда все 

славянские народы воспрянут от дремоты своей, прекратят пагубные 

разделения, угаснет всякая семейная ненависть, сильные обнимут слабых, 

свободные, благородные, согретые любовию ко Христу, единому царю и 

учителю, соберутся славяне с берегов Волги, Дуная, Вислы, Ильменя, с 

морей Адриатического и Камчатского, в Киев, град великий, столицу 

славянского племени, воспоют гимн Богу на всех языках своих и 

представители всех племен, воскресших из настоящего унижения, 

освобожденных от чуждых цепей, возсядут на горах сих, загремит вечевой 

колокол у св. Софии… Вот судьба нашего племени, его будущая история, 

связанная тесно с Киевом, и оттого-то твою душу наполняет чувство 

таинственно-святое и вместе с тем сладостное, как надежда, и вместе 

томительное, как долгое ожидание. Верь мне, это будет, будет, будет! Ты 

странник в Киеве и предчувствуешь будущее возрождение внуков своих – 

крови своей, и всякий славянин, кто ни прибудет в Киев, тоже чувствует: ибо 

здесь поднимается завеса тайны и явится неизвестное» [18]. 

Подібні ідеї всеслов’янського києвоцентризму сповідувалися не лише 

українськими, «кирило-мефодіївськими» братчиками. Під їхнім впливом 

ними починали перейматися і представники інших слов’янських народів. 
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Так, польський політичний діяч і письменник Міхал Чайковський (1804-

1886), прийнявши в 1873 р. православ'я, у своїх „Записках” писав про Київ, 

що «він і Богом, і людьми предназначений бути столицею всього 

слов’янства» [18]. Він переказував також загальну опінію деяких польських 

інтелектуалів: «Все зло не может быть исправлено ничем иным, как 

всеславянством, столицей которого должен быть старый Киев; что кто будет 

владеть этим городом, чьей столицей он станет, тот будет господином и 

владыкой стомиллионного славянства». І ще в іншому місці: «Старый Киев 

это всеславянская столица славянского духа» [18]. 

Вже в першій половині ХХ ст. в працях Д. Донцова, Н. Геркен-Русової, 

Ю. Липи та інших спостерігаються спроби по-новому, під кутом ідей 

націоналізму осмислити ідею києвоцентризму. Так, Д. Донцов писав, що «ні 

один слов’янський народ не пишається таким повним містики містом, такого 

велетенського впливу, культурного й релігійного, на всю Слов'янщину, як 

наше Вічне Місто, Київ» [2]. На його переконання, «ні за одне місто [...] не 

вівся такий завзятий бій між силами добра і зла – як за Київ» [18]. Слідом за 

Донцовим вважав Київ «Вічним Містом» і Ю. Липа, за його словами: «Сила 

христіянської доби Києва саме в його апостольстві»: за місіонерами ідуть 

київські люди – войовники й купці, – ставлять залоги, християнізують, 

накидають свою мову і владу. «В кожному разі образ Києва, Міста-Апостола 

й Міста-Войовника, ввійшов майже в історичну підсвідомість» [18]. 

Сьогодні нової актуальності ця ідея здобуває не тільки щодо 

утвердження незалежної України, але й щодо побудови автокефальної 

Помісної Православної Церкви в Україні. Попри різне сприйняття й 

тлумачення ролі і значення Києва в залежності від епох і політично-

історичних процесів, на протязі всіх цих часів лишалася незмінною віра в 

Київ як в особливий сакральний центр не тільки українського народу, але й 

усього слов’янського світу.  
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Ця віра в Київ як Святе і Вічне Місто, Другий Єрусалим – є своєрідним 

стрижнем як українського, так і східнослов’янського релігійного 

світосприйняття, усвідомлення свого хрестоносного поклику в цьому світі. 

Це в свою чергу викристалізувало високо духовну, шляхетну поставу в 

києворуському люді, який, на відміну від старих та нових Римів, ніколи не 

ставив собі за мету пригнічення, підпорядкування, нищення інших народів, 

адже це протирічило його істинно-православному світосприйняттю, його 

вірі. 

Сучасний Київ далеко змінився, відступивши від світоглядних ідей 

минулого. Влучно щодо цього висловлюється С. Шумило: «Звісно, нині Київ 

далеко не той, як в давнину. Особливо брутально на долі міста, як і 

українського народу та слов’янства в цілому, позначились трагічні події ХХ 

століття. Революції і війни, богоборництво, гоніння на віру, осквернення 

святинь та руйнування храмів, винищення тисячів священників та мільйонів 

людей – все це позоставило страшний і невиправний слід на нашій, колись 

святій землі. Богоборчий комунізм свідомо руйнував та перебудовував Київ, 

нищив його багаточисельні храми і святині, аби у місті не залишилося ані 

сліду від його стародавньої сакральної спадщини як «міста-храму», як 

духовного центру Святої Русі, її «другого Єрусалиму»… Нині, як і в 

совєтські атеїстичні часи, на місці стародавніх святинь, на тілі «Єрусалиму 

Святої Русі» невпинно постає «новий Вавілон». «Проте гріх, хоча й 

катастрофічно затьмарює святість, таки не згасив її остаточно. А тому 

крайньої межі іще не досягнуто». Порівняно з минулим Київ збіднів 

праведністю, але порівняно з іншими і донині він багатший за багатьох. «У 

святого коріння і гілля святе» (свят. Димитрій Туптало). Тому варто 

розрізняти «Київ совєтський», якому 70 років, «Київ сучасний, шалений», 

якому 20 років, і Київ золотоверхий, «єрусалимський» – з величними 

святинями і сотнями святих, і якому вже понад 1000 років. Ці зовсім різні 
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«міста» співіснують на одній географічній території, але не змішуються, як 

зерно і полова на одному полі. «Гріх багатьох ніколи не затьмарює святість 

обраного залишку», як не затьмарює святість Єрусалиму той факт, що 

більшість його мешканців навіть розіп’яли Самого Христа. Так само і Київ 

для всіх, як православних українців, так і слов’янських народів в цілому 

споконвічно лишатиметься «святим градом», «Єрусалимом другим», 

«матір’ю городов руських», колискою і духовним центром тисячолітнього 

києворуського православія, до величних святинь якого, як і раніше, 

вереницями йтимуть благочестиві паломники і богомольці з усіх 

слов’янських земель» [18]. Все це зобов'язує нас також проявити вірність 

традиції і заново висловити київську ідею на різних мовах: понятійному 

мовою філософії історії, мові національної культури та мовою богослів'я. І 

що найголовніше, вона має освятитися доленосним визнанням автокефалії 

Української Православної Церкви усім православним світом, якому вона 

свого часу вірно служила, як «стовп i утвердження істини » (1 Тим. 3,15).  

«Мов на небі висить 

Святий Київ наш великий. 

Святим дивом сяють 

Храми Божі, ніби з самим 

Богом розмовляють. 

Дивлюся я, а сам млію. 

Тихо задзвонили 

У Києві, мов на небі...».  

(Т.Г. Шевченко) 
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Прот. Тарас Волянюк,  

магістр богослів’я та філософії, 

проректор з науково-методичної роботи РДС 

ЛЕГАЛЬНІ УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ І ЦЕРКОВНО-

ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ У ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ ВОЛИНІ У 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

Важливу роль у розбудові українського православ’я на Волині у 

міжвоєнний період відіграли різного роду інституції. Вони не лише діяльно 

впливали на становище Православної церкви в Польщі, але й були 

своєрідними її протекторами перед державною владою Другої Речі 

Посполитої.     

Одним з перших вогнищ національного відродження в краї потрібно 

назвати просвітянський рух. Перші філії “Просвіти” були організовані у 

1918 р., і вже після встановлення польської влади існувала розгалужена 

мережа відділів у повітах Волинського воєводства [1,15]. Як інституція 

національного характеру, “Просвіта” не могла не цікавитись долею 

Православної церкви. Члени товариства – свідомі українці розуміли її роль у 

духовному та національно-культурному відродженні, а тому досить активно 

відстоювали інтереси народу в релігійному питанні. Варто зауважити також, 

що “Просвіта” дала українському національно-церковному рухові на Волині 

багатьох активних діячів. Фактично, справа “розмосковлення” церкви в краї у 

20-х рр. здійснювалась зусиллями просвітян. Сільські філії через своїх 

членів, які були парафіянами місцевого храму, боролись за українську мову у 

богослужіннях, за призначення українських священиків і т.п. Першим 

прикладом впливу “Просвіти” на церковне життя І.Власовський у праці 

“Луцька “Просвіта” назвав звернення Ради “Просвіти” до єпископа 

Крем’янецького Діонисія у травні 1920 р. [2,34]. Тоді просвітяни писали про 

повільне “розмосковлення” церкви й висловлювали побажання, щоб єпископ 

Діонисій благословив відправляти у церквах службу Божу з українською 
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вимовою церковно-слов’янського тексту, а проповіді казати українською 

мовою [2,35]. 

Національно-церковне відродження на Волині у своєму піднесенні в 

1920 р. призвело до того, що Луцьке братство бажало культурно-освітній бік 

своєї діяльності доручити “Просвіті”, даючи їй на це кошти і помешкання. На 

жаль, до реальної співпраці не дійшло. Російська церковна реакція аж до 

1926 р. не допускала “розмосковлення” братства.  

У багатьох випадках просвітяни рішуче ставали на захист тих 

православних церков, які польська влада мала намір ревіндикувати. У 20-х 

рр. до списку таких храмів потрапив Св.Троїцький собор у Луцьку. Рада 

Луцької “Просвіти” організувала тоді звернення до двадцяти трьох урядових 

установ Польщі з метою недопущення передачі собору римо-католикам.  

Архівні документи свідчать про співробітництво і взаємопорозуміння в 

питанні духовного відродження на Волині духовенства Володимирщини з 

місцевою повітовою “Просвітою”. Від імені з’їзду православного 

духовенства у Володимирі, який відбувся у лютому 1921 р., голова з’їзду 

о.Н.Абрамович запевняв просвітян у підтримці всіх їх заходів на селі 

духовенством [3,19]. Українська громадськість усвідомлювала потребу 

освіченого потріотичного духовенства. Така позиція знайшла відображення у 

відповідній резолюції з’їзду делегатів “Просвіт” Волині, який відбувся у 

Луцьку 15 лютого 1921 р. [4,33]. 

Мали місце випадки співпраці просвітян з волинським духовенством у 

рамках Українського Червоного Хреста. Активну участь “Просвіта” брала в 

роботі Волинського єпархіального з’їзду духовенства і мирян 3-10 жовтня 

1921 р. у Почаївській лаврі. “Просвіту” на ньому представляв А.Глущук 

[2,36].  

Особлива заслуга просвітян полягала в кропіткій і, можливо, не завжди 

помітній, затяжній боротьбі за українську мову в богослужіннях та проти 
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священиків-москвофілів. Промосковське духовенство, як зазначав 

І.Власовський, особливо активно боролось проти заснування просвітянських 

філій у селах, адже це вогнище національного життя рано чи пізно піднімало 

б питання “розмосковлення” церкви. 

Після невдалих спроб дерусифікувати Луцьке братство, у 1926 р. 

просвітяни стали його членами і своїми голосами домоглись прийняття 

рішення про повернення інституції до першооснов. “Просвіті” також 

належить ініціатива щодо скасування анафеми гетьману І.Мазепі [5,19]. 

Найбільшу активність просвітяни Волині продемонстрували під час 

підготовки і проведення Луцького церковного з’їзду 1927 р. Як зазначали у 

своїх звітах польські повітові старости, “Просвіта” через свою організаційну 

мережу здійснювала агітацію за “розмосковлення” церкви. Зокрема, у 

Крем’янецькому [6,16], Дубенському [7,83] та Луцькому повітах [6,16] 

просвітяни провели масштабну роботу щодо підготовки з’їзду. 

Після цього з’їзду “Просвіта” на Волині поставила вимогу перед усіма 

філіями зміцнювати й розбудовувати українське православ’я. У щорічному 

звіті місцева просвітянська організація підсумувала зроблене, у тому числі і в 

національно-церковній ділянці. Так, у звіті філії “Просвіти” у с.Романові 

Луцького повіту за 1928 р. зазначалось, що вона сприяла українізації 

впливом на церковний причт стосовно відправи служб Божих українською 

мовою. Філія також придбала на свої кошти окремі українські церковні ноти 

[8,2]. Однак не завжди “Просвіті” вдавалось позитивно впливати на 

священиків, якщо вони стояли на москвофільських позиціях [9,2].  

На початку 30-х рр. польська влада поступово закрила один за другим 

просвітянські осередки на Волині. Найдовше трималася Луцька повітова 

“Просвіта” – до квітня 1932 р. [1,24]. Влада звинуватила її у полівінні і на цій 

підставі видала розпорядження про припинення діяльності просвітянських 

організацій у краї. 
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На відміну від Галичини, Волинь взяла участь у перших парламенських 

виборах відновленої Польщі, що відбулися 1922 р. Разом з українськими 

послами і сенаторами від Холмщини, Підляшшя і Полісся волинські обранці 

утворили Українську парламентську репрезентацію в кількості 28 осіб, що, 

на думку І.Власовського, могло б відіграти важливу роль в українському 

національно-церковному русі [10,43]. Роздроблене українське парламентське 

представництво не змогло виробити спільну програму дій у питанні 

“розмосковлення” церкви на Волині, хоча окремі дії послів торкались 

церковного життя. Однак одностайний виступ репрезентації відбувався з 

міркувань політичних, тобто опозиції діям уряду. 

Українська парламентська репрезентація реагувала на церковні справи у 

випадку, коли держава порушувала майнові права православних громад або 

нав’язувала церкві свою волю [11,85], як от у випадку із запровадженням 

нового стилю [12,73-74]. Траплялись поодинокі звернення послів до вищої 

церковної влади у справі українізації богослужінь. 

Українські парламентарі інтенсивно працювали під час Луцького 

церковного з’їзду в червні 1927 р. До Луцька тоді прибули сенатори 

І.Пастернак, М.Черкавський, посли С.Хруцький, С.Козицький, 

С.Підгірський, А.Васиньчук, П.Васиньчук і О.Назарук. Позиція послів 

С.Підгірського та С.Козицького у роботі з’їзду виявилась такою, що не 

враховувала реалії українського національно-церковного руху і ледве не 

привела до зриву самого з’їзду [13,91-92]. Підсумовуючи зроблене 

Українською парламентською репрезентацією 1922 – 1928 рр. для 

національно-церковного відродження на Волині, доводиться констатувати, 

що вона не залишила значного сліду в цій важливій ділянці суспільного 

життя. 

Вибори 1928 р. і короткочасна діяльність новообраного законодавчого 

органу стали проміжним етапом в еволюції парламентської репрезентації від 
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Волині. Як і за попереднього представництва, розпорошеність сил з різних 

політичних таборів перешкодила виробленню чіткої національно-церковної 

позиції. Одним із тих, хто активно займався справами Православної церкви, 

був посол І.Власовський, який належав до Клубу Української соціалістично-

радикальної парламентської репрезентації. За згодою голови фракції 

Л.Бачинського на І.Власовського поклали обов’язки референта з церковних 

справ. 

Польський парламент 1928 – 1930 рр. характеризувався перебуванням 

українців від Волині у складі найбільшого (122 члени) Безпартійного блоку 

співпраці з урядом на чолі з полковником В.Славеком. Посли 

Є.Богуславський та В.Сегейда представляли в ББСУ Українське 

господарське об’єднання, що виникло у м.Луцьку в середині січня 1928 р. 

[14,177]. Українське господарське об’єднання варто вважати політичним 

прототипом Волинського українського об’єднання, заснованого на початку 

30-х рр. на тій же платформі співпраці з урядом.  

Підтримку національно-церковному рухові на Волині в потрібному 

обсязі і на високому організаційному рівні забезпечили посли виборчих 

каденцій 30-х рр. – прихильники співпраці з польським урядом. Після 

провалу проурядових кандидатів від Волині у виборах 1928 р., через два роки 

українці, прихильники ББСУ, здобули 8 мандатів до Сейму та Сенату [10,77]. 

Як компенсацію за політичну підтримку, посли від Волині отримали у свій 

контроль церковне життя краю. Їх пресовим органом став часопис 

“Українська нива” [15,267]. Для розбудови національної церкви на Волині 

було важливим, що посольські мандати отримали колишні діячі УНР, 

прихильники ідей С.Петлюри. 

Значним досягненням українських послів і сенаторів стала 

довгоочікувана висвята на вікарного єпископа Луцького архімандрита 

Полікарпа (Сікорського). Це дозволило парламентарям поглибити процес 
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“розмосковлення”, сприяючи впровадженню української мови в 

богослужіння. 

Депутати були ідейними натхненниками та організаторами однієї з 

найсенсаційніших подій в житті Православної церкви Волині – Почаївської 

маніфестації 1933 р. Особливу активність тоді виявив посол С.Скрипник. 

УПРВ мала підпору у власному народі, його бажанні боротись за 

“розмосковлення” церкви. На підтримку дій послів до секретаріату УПРВ на 

рубежі 1933-1934 рр. надійшла велика кількість заяв від багатьох громад 

Волині. 

Заслугою репрезентації також потрібно назвати призначення на 

Волинську кафедру архієпископа Олексія, що сприяло розбудові 

українського православ’я в краї і примусило церковне керівництво бути 

більш чутливим до потреб українців. 

Здобутки на рівні єпархіальної влади дозволили послам перейти до 

вирішення інших важливих питань церковного життя краю. Зокрема, 23 

листопада 1934 р. Міністр віросповідань і освіти В.Єнджеєвич прийняв 

послів П.Певного, С.Скрипника, М.Тележинського та сенатора М.Маслова. 

Під час розмови волинські парламентарі звернулись до міністра з рядом 

прохань, вирішення яких сприяло б повноцінному національно-релігійному 

розвитку українців. Частина з них стосувалась духовної семінарії в Крем’янці 

й перетворення її на ліцей, з’єднання Варшавської і Волинської єпархій та 

відновлення діяльності Луцького братства [16]. Частина висунутих прохань 

була задоволена протягом наступного 1935 р. А в серпні Луцьке братство 

відновило своє повноцінне функціювання [17]. 

Як представники від мирян, посли брали участь у Волинському 

єпархіальному зібранні 29-30 січня 1935 р., під час роботи якого накреслено 

напрямки розбудови українського православ‘я на Волині. 
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У вересні 1935 р. відбулись нові вибори до двохпалатного парламенту 

Польщі. За угодою з урядом перші місця у списку ББСУ на Волині зайняли 

кандидати-поляки, а друге – українці, серед яких вже відомі П.Певний, 

С.Скрипник, М.Бура, п.о. М.Волков, і С.Тимошенко [18,351]. 

Авторитет репрезентації в очах православних волинян підтверджувався 

багатьма зверненнями із скаргами на священиків-москвофілів, проханнями 

призначити українських душпастирів чи захистити їх від нападів з боку 

російських шовіністів. Збереглась значна кількість подібних звернень до 

посла С.Скрипника у Рівному. Серед них – скарги на противників 

українізації о. А.Кроткевича з с.Кобильї [19,1] та дяка А.Вороб‘я, з с.Річиці 

[20,2] Рівненського повіту, священика с.Верба Дубнівського повіту 

о.Міцевича [21,6] та на низку інших. 

В окремих випадках парламентарі після закінчення посольських 

повноважень приймали священичий сан, щоб своїм авторитетом і досвідом 

зміцнити становище церкви. Зокрема, посол до Сейму каденції 1930-1935 рр. 

М.Тележинський прийняв сан священика. Його призначено настоятелем 

Св.Василівської церкви у Володимирі після смерті її довголітнього 

настоятеля о.Д.Герштанського [22]. 

На початку літа 1936 р. відбулись організаційні зміни в середині самої 

репрезентації. П.Певний зняв з себе обов’язки керівника УПРВ. Новим 

головою 3 червня обрано С.Тимошенка. Внутрішні зніни не вплинули на 

напрямок діяльності репрезентації в церковному питанні. Коли в серпні 

1936 р. над колискою національно-церковного руху Волині, Володимиром, 

нависла небезпека призначення туди реакційного о.Дамаскина, посол 

С.Тимошенко особисто звернувся з відповідним листом до архієпископа 

Олексія [23,214]. Як продовження постійних контактів послів з єпархіальною 

владою варто розцінювати особисті зустрічі парламентарів з владикою 

Олексієм [24,225]. 
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Протягом наступних 1937-1939 рр. помітна тенденція до зміни позиції 

УПРВ: від активного сприяння “розмосковленню” церкви в краї до виступів 

на захист досягнутих позицій. Випробуванням для репрезентації стали події в 

с. Гриньки Крем’янецького повіту. Захищаючи православних українців від 

насильного приєднання до Римо-католицької церкви, посли організували 

широкомасштабну акцію протесту з виходом на закордонні засоби масової 

інформації.  

На початку 30-х рр., коли національно-церковний рух на Волині очолили 

прихильники польсько-української співпраці, виникла можливість 

заснування православного церковно-громадського об’єднання, яке взяло б на 

себе справу внутрішнього зміцнення українського православ’я на зразок 

українських братств XVI-XVII ст. У травні 1931 р. газета “Українська нива” 

повідомляла про ініціативу православних діячів Волині щодо створення 

“Товариства прихильників православної освіти та охорони традицій 

православної віри” з осідком у Луцьку. Цю ідею активно підтримала 

репрезентація й скерувала до ініціативної групи у складі І.Власовського та 

Ю.Константиніва своїх представників: Є.Богуславського, П.Певного та 

М.Тележинського [25]. Установчі збори товариства відбулись 19 листопада 

1931 р. у м.Луцьку [26,40]. На них затверджено статут та обрано керівництво 

організації. Для потреб духовного відродження товариство постановило 

видавати з січня 1932 р. свій неперіодичний орган – журнал “За соборність”. 

Планувалось відкрити філії товариства в повітових містах Волинського 

та на території інших воєводств, де проживали православні. Перша філія 

розпочала роботу на початку 1932 р. Організаційні збори відділу Товариства 

ім.Петра Могили у Рівному відбулись 28 лютого. Наступним почав діяти з 

середини весни 1932 р. відділ у Крем’янці під керівництвом Л.Данилевича. 

У тому ж році відкрились філії у Володимирі [27,27], Сарнах [28,31]. 

Організаційні збори призначено ще у двох містечках: Радивилові та 
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Новогрудку. На майбутнє планувалось відкрити відділи товариства в Острозі 

та Дубно [29,40]. Заплановані спочатку на 21 листопада [30,38], а згодом 

перенесені на 29 листопада 1932 р. загальні збори в Радивилові не відбулись, 

оскільки священики побоювались репресій зі сторони митрополита Діонисія 

та єпископа Симона [31,6]. 

Перші кроки у своїй діяльності робили сільські філії Товариства 

ім. Петра Могили. На початку 1933 р. волинська преса повідомляла, що 

4 грудня 1932 р. в селі Любиковичі Сарненського повіту відбулась урочиста 

посвята пам’ятника на могилі українських козаків, що лягли смертю героїв у 

1918 р. [32]. 

Підсумок здобутків товариства за період з 19 листопада 1931 р. по 

31 грудня 1932 р. зроблено на загальних річних зборах 2 квітня 1933 р. На 

них заслухано доповідь генерального секретаря товариства І.Власовського 

про роботу організації за звітний період. На 1 січня 1933 р. у ньому 

нараховувалось 625 членів, з них 129 осіб духовного стану і 506 мирян 

[33,34]. У лютому 1933 р. членом товариства став єпископ Полікарп. 

Протягом 1932 р. його філії відкрились у містах Рівному, Володимирі, 

Крем’янці, Сарнах та Новогрудку. Відділ у Новогрудку створено 12 липня, 

він поширив свою діяльністю на все Новогрудківське воєводство. Значною 

активністю відзначалась Рівненська філія [34,6]. Духовно-освітня праця 

товариства за цей період полягала у виданні журналу “За соборність”, 

проведенні духовних бесід. 

У церковно-громадському житті згадана інституція зайняла активну 

позицію щодо російських шовіністів у Рівному, котрі виступали проти 

єпископа Полікарпа. На Різдвяні свята 1932 р. Управа філії в Рівному провела 

благодійну акцію допомоги харчовими продуктами бідним українцям, 

мешканцям міста. У тому ж часі нею організовано новорічну ялинку для 

потребуючих дітей Рівного [35].  
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Сарненський відділ в особі голови управи інженера А.Гурандо брав 

участь у Пастирсько-місіонерському з’їзді Поліської єпархії, який відбувся з 

30 жовтня по 3 листопада 1932 р. На цьому з’їзді про фінансові справи 

товариства доповів скарбник посол М.Тележинський. Він наголосив, що за 

звітний період у касу надійшло 5290 злотих 60 грошів. Основними 

джерелами надходжень були пожертви на видавничий фонд, прибутки від 

лекцій професорів О.Лотоцького та В.Біднова, передплата часопису “За 

соборність” та членські внески [36,11]. Протокол Ревізійної комісії 

товариства зачитав О.Ковалевський. М.Ханенко повідомив присутнім, що 

справа придбання товариством садиби для єпископа Луцького завдяки 

волинським послам реалізується, що вже зібрано поважні суми. Питання 

легалізації Луцького братства підняв посол Є.Богуславський. Обговорені 

проблеми знайшли відображення у прийнятих резолюціях і рішеннях. 

Загальні річні збори увалили: 

1) звернутись до Св. Синоду з проханням прискорити розгляд 

підготовчих праць до Помісного собору Православної церкви; 

2) звернутись з меморіалом до Міністра віросповідань і освіти у справі 

відновлення соборного устрою Православної церкви; 

3) просити Українську парламентську репрезентацію Волині, а також 

усіх православних послів та сенаторів підтримати прохання товариства перед 

церковною і цивільною владою; 

4) підсилити організаційну працю товариства щодо відкриття нових 

відділів; 

5) існуючим відділам інтенсивно поширювати ідеї товариства всіма 

доступними засобами (через прилюдні зібрання, “відчити”, бесіди, духовні 

концерти, розповсюдження видання “За соборність”); 

6) закликати духовенство вступати до членів товариства і організовувати 

таким чином біля пастиря тісніші гуртки співпрацівників. 
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Окремо ухвалою вирішено придбати будинок у Луцьку для резиденції 

єпископа Полікарпа [37,56]. 

Однією з форм активного впливу на церковне життя товариство обрало 

меморіали – звернення до відповідних церковних та світських органів влади 

у справі нової унії на Поліссі, скликання собору церкви, дерусифікації та з 

критикою митрополитальних пресових органів “Слово” і “Воскресное 

чтение” [38,5]. 

На засіданні Головної управи товариства ще 22 червня 1933 р. 

повідомлялось, що державний маєток “Жидичин” здається товариству в 

оренду на 5 років з 1 січня 1933 р. до 1 червня 1938 р. [39,55]. Орендований 

маєток призначався під літню резиденцію єпископа Луцького Полікарпа. 

Одночасно управа доручила С.Тимошенку, М.Тележинському та 

І.Власовському від її імені придбати помешкання єпископу в пана 

Є.Мартиновича в Луцьку, а саме: будинок із забудовами на розі вулиць 

Бригідок та Любарта. Частину суми товариство внесло з власних фондів, а 

решту в січні 1934 р. просило у Міністерства віросповідань та освіти і 

Волинського воєводського уряду. 

Одночасно продовжувалась духовно-просвітницька акція Рівненської 

повітової філії товариства. До кінця 1934 р. Товариство ім.Петра Могили у 

Рівному провело десять духовних бесід [40]. Вони проходили на високому 

організаційному рівні, змістовні і актуальні реферати змушували слухачів не 

лише сприймати інформацію, але й обмірковувати та співставляти. Досить 

часто бесіди закінчувались українськими духовними піснеспівами у 

виконанні запрошених хорів, як от з с.Обарова чи с.Басів Кут під Рівним. Для 

кращого сприйняття інформації використовувались технічні засоби, зокрема 

“чарівний ліхтар” (діапроектор). На початку лютого 1935 р. товариство 

утворило автономну складову у вигляді Богословської секції [41,1]. 
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За період з 2 квітня 1933 р. до 9 жовтня 1936 р. Товариство видало низку 

меморіалів як до вищої церковної влади, так і до світської: 8 жовтня 1933 р. – 

до Міністерства віросповідань і освіти щодо реформування духовних шкіл та 

заснування Богословського ліцеїв у місті Крем’янці та Вільно і 13 лютого 

1935 р. – також до Міністерства віросповідань і освіти у справі правового 

становища Православної церкви в Польській державі [42,1]. 

Після загальних зборів 1936 р. товариство активізувало працю в 

духовно-просвітницькому напрямі. На початку лютого 1937 р. у Луцьку 

розпочали свою роботу перші на Волині безкоштовні курси Товариства 

ім.Петра Могили для неписьменних і малописьменних дорослих українською 

мовою. Навчальною базою для курсів слугувала Луцька українська гімназія. 

У складних політичних умовах 1938 р. товариство продовжувало роботу. 

Наприкінці січня знову організовано курси для неписьменних та 

малописьменних. На цей раз їх тривалість збільшено до трьох місяців. 

Окремо запроваджено курси ручної праці [43,14]. 

Наступ на Православну церкву польських радикальних сил консолідував 

православних. На засіданні управи товариства 1 лютого 1938 р. до нього 

прийняли нових членів. Серед них - 17 осіб духовного стану і 7 мирян [44,21-

22]. Загалом на 10 лютого 1938 р. товариство нараховувало 1009 членів. У 

квітні Товариство ім.Петра Могили заініціювало створення книгозбірні 

релігійно-філософського та церковно-історичного напрямів та архів. За 

втілення проекту в життя взявся М.Тиравський. 

Як виразник українських національно-церковних інтересів Товариство 

ім.Петра Могили підтримувало постійний контакт з вищою церковною 

владою. Зокрема, Голова управи товариства М.Ханенко брав участь у нараді, 

скликаній митрополитом Діонисієм 17 липня 1938 р., де обговорювались 

різні питання церковного життя [45,657]. 
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Отже, упродовж міжвоєнного періоду політичні і церковно-громадські 

організації Волині відіграли помітну роль в утвердженні українського 

православ’я в краї, сприяли інституційному становленню У;країнської 

церкви. 
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ТРІАДОГОЛІЯ ОРІГЕНА 

 

В даній статті розкривається вчення Огігена про святу Трійцю на 

основі його творів «Про початки» та «Проти Цельса». Спочатку подається 

загальне розуміння Огігеном природи Божої, потім розповідається про Сина 

Божого і відзначається особливість христологічного вчення Орігена. 

Ключові слова: Оріген, Бог, , Бог отець, Син Божий, Христологія. 

 

За вченням Орігена, Бог розглядається сам по собі, як чисте абсолютне 

буття, яке існує незмінно всякого іншого буття і сутності. Він є недоступний 

і незрозумілий для обмеженого людського розуму. Бог за своєю сутністю є 

невичерпний і не обійнятий [4, с. 31-32]. Все, що ми можемо знати про Бога, 

є наступне. Бог є в вищій степені просте єство [4, с. 32], чистий абсолютний 

Дух. Як Дух Він є самобутній [5, с. 38], а як самобутній Він вічний, бо не 

маючи початку буття, Він не може мати і кінця його. Як дух, Він всюди 

присутній: в світі немає місця, де не було б Бога. Як досконалий, Він 

всемогутній, є сила абсолютна [4, с. 48].  

Словом, якщо ми будемо розглядати сутність Божу з формальної 

сторони, ми повинні сказати, що Бог є абсолютний Дух, який існує поза 

простором і часом, Дух розумний і благий [4, с. 279-280]. 

Проте сутність Божа не є мертвою, безжиттєвою, недіяльною. «Назвати 

Божественну природу нерухомою, чи думати, що благо інколи не діяло в 

сторону блага… є нечестиво і нерозумно» [4, с. 279-280]. Це означало би 

допустити, що божественна природа була колись недосконала, а потім 

почавши діяти, стала досконалою [4, с. 48-49]. Але ми знаємо, що ця природа 

досконала, відповідно завжди дієва.  
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І так, виходячи з того, що Божественна природа як природа досконала, 

повинна бути завжди дієвою, випливає те, що вона повинна відкриватися «на 

зовні». Повнота життя повинна виливатися «поза себе». Її творча думка, яка 

охоплює собою все буття. Її безкінечні досконалості є окремі від іпостасі. Те, 

на що переноситься сутність і властивості Абсолютного і єдиного Духа – є 

Син, Який у всій повноті відображає Отця, найдосконаліший Його образ.  

В Синові є все те, що у Бога, всі божественні властивості. Як прояв Отця 

Син є перш за все Слово, взагалі не слово подібне людському, не слово 

проголошене, як думають багато хто на основі слів псалмоспівця (44, 1), але 

Слово, яке відкриває нам таємниці Отця. Слово, яке має в собі життя і 

Божество [2, с. 44].  

Син Божий є божественний розум і премудрість Отця, сутність якої 

полягає в тому, що вона є жива і особистісна субстанція, має в собі розум 

всіх речей і початком шляхів Божих, є ідея ідей і субстанція субстанції.  Як 

божественний розум, Він – не є Νοΰς, ідеально створений, не маючи 

самостійного буття, ні творчої сили, а є розум особистісний, живий, який має 

іпостасне буття.  

Але вказаними поняттями про Сина як про Слово і розум, не 

вичерпується вся повнота Його буття. Будучи розумом, Син разом з тим є 

істина і ні від кого, окрім Отця, не отримала свого буття. Істина єдина і вічно 

реальна. Син разом з тим є життя і абсолютний сенс, життя чисте, святе, яке 

має в собі всі духовні сили. Нарешті Він є абсолютна самодостатня правда і 

святість – αύτοδιχαιοσύνη χαί αύτός άγιασμός [2, с. 45]. 

Поєднуючи всі ці визначення сутності Сина, ми отримуємо таке 

розуміння Його: Син є самодостатнє Слово і Розум Отця, самоіснуюча 

істина, життя правда і святість. Це є найповніше визначення Його сутності з 

формальної сторони. В Синові, як першому проявові Отця, відображається 

вся повнота божественної досконалості з тією тільки різницею, що в Отці ця 
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повнота існує як дещо єдине, в Сині вона є багатосторонню, невичерпним 

багатством, в якому ми розділяємо відомі частини, які входять до Його 

складу.  

Взагалі, те що Син є так би мовити багатосторонність Отцівської 

єдності, не означає, що сутність Його ділиться на частини. Хоча для нашого 

розуму ця багатосторонність уявляється, як деяка множинність, але по суті це 

єдина повнота Божества [4, с. 361-362]. 

Все, що є властиве Богу, все це в Ньому (Христі). Христос є премудрість 

Божа, самодостатня сила Божа, самодостатня правда, святість, викуплення і 

розум Божий. Хоча це все названо різними іменами [2, с. 45].  

Ось таке розуміння мав Оріген про Отця і Сина і про Їх відносини. Тепер 

розкриємо, як він розумів народження Сина. 

Бог є не тільки абсолютний Дух, але і Отець Сина. Бог розкрив повноту 

своєї досконалості не тільки тому, що Він є особистісний, живий, вічно 

дієвий, найдосконаліший Дух, але і тому, що для Нього є велике благо бути 

Отцем Сина – благо від якого Він не може відмовитися. Тому Бог повинен 

розглядатися як Отець, який відкривається в Сині. Акт самовідкриття Бога в 

Сині в силу Його отцівства є народження.  

Як розуміти народження?  

Щоби поєднати з тим розумінням певний зміст, потрібно відкинути з 

нього всі чуттєві ознаки. Простота Божественної природи вимагає, щоби цей 

акт мислився не як щось чутливе, але в вищій степені духовне. Бог, як ми 

бачимо, є єство безтілесне, не можна думати, що Він, якесь тіло чи в якомусь 

тілі, але проста природа… Є μονάς і так сказати ένάς, розум [4, с. 67]. 

Тому, це народження Сина не можна вважати тілесним. Воно не є також 

προβολή божественного єства, чи еманація Отця, як вважають деякі. Бо, якщо 

Син є προβολή Отця, а προβολή є народження, яке властиве звичайним людям 

чи тваринам, то народжений з необхідності є суть тіла. Неприродно і 
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ненормально уподібнювати Бога Отця в народжені Єдинородного свого Сина 

кому іншому з людей чи з будь-яких інших (тварин) [4, с. 67].  

Ми не можемо також думати, що Син створений Отцем з нічого, тобто 

поза субстанцією Отця, чи народжений через відділення сутності Отця, ніби, 

як думають єретики, деяка частина субстанції Бога перетворена в Сина, так 

як природа ненародженого Бога нероздільна, і хоча деякі стверджують це, 

але вони глибоко помиляються. За єством народив Отець, тому народжений є 

єдиносущним (όμοούσιος). Бог не є тіло. Тому, не через еманацію, не через 

який-небудь рух чи щось подібне, яке можна побачити в людських тілах, 

безтілесний Бог народив Сина, народження є особисте, Син народився від 

сутності Отця. 

В видимій природі ми не можемо знайти прикладу такого народження, 

який би переконав нас, в тому, що даючи своє єство іншому, в той же момент 

залишається простим. І також те, що даючи щось своє залишається повним 

володарем його єства. Тут буває навпаки, якщо я щось забираю у когось, то 

він вже перестає володіти цією річчю. Інше ми бачимо в світі духовному. 

Моральні блага такі як мудрість, доброта, блаженство, робиться властивими 

певній сутності, не зменшуються самі по собі. Мудрість залишається в 

принципі неділимою, але і робиться надбанням багатьох індивідуумів, які 

володіють мудрістю в усій її повноті. Мистецтво, належачи якомусь 

художнику, в той же час може бути дарунком для іншого, зберігаючи в той 

же час свою простоту і неподільність. Такий спосіб деяким чином пояснює 

саморозкриття Божественного єства Отця і Сина. 

Тим не менше, зі всією точністю людський розум не може осягнути, 

яким чином ненароджений Бог робиться Отцем єдинородного Сина. Ми 

можемо лише уявити собі цей акт через аналогії людського духу. Так ми 

можемо вказати на походження волі з духа людського, а воля, виходячи з 

розуму не поділяє його на частини і сама не відділяється від Нього і не 
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ділиться в собі. Так і походить Син з сутності Отця, тільки набагато 

досконалішим образом. Взагалі, в світі фізичному є дещо могутнє, яке 

служить образом походження Сина від Отця. Так, світло сонячне чи пара, яка 

піднімається над нагрітою водою, чи як говорить Премудрий, дихання з сили 

(Притч. 7, 25). 

Зображаючи народження Сина якомога духовніше, Оріген зображає 

його, як позачасове і вічне. Ідея вічного народження витікає з розуміння Отця 

як сутності досконалості і Сина, як адекватний образ Отця і відповідно також 

досконалий. Якщо припустити, що Отець не завжди був Отцем Сина, а Син 

не завжди був Сином Отця, то необхідно вказати причину, чому Бог став 

Отцем з певного моменту? 

Причина ця могла бути в тому, що Бог не міг бути Отцем, хоча і міг, але 

не хотів. По-перше, якщо Бог не завжди міг бути Отцем, а став ним з певного 

моменту, то Він не завжди був і всемогутнім, чим відкидається Ідея Його 

досконалості. По-друге, якщо Він не хотів бути отцем, тому не можна уявити 

причини: чому Він повинен був на деякий час відмовитися від свого 

Отцівства?  

З іншого боку, припускаючи початок Отцівства, ми повинні були уявити 

Бога обмеженим, залежним від певного часу. Але думати про Бога в таких 

категоріях не дозволяє нам сама ідея Бога як сутності досконалої. «Все що 

говориться про Отця Сина і Святого Духа повинно бути існуючим перше 

всякого буття, перше всіх віків і вище всякої вічності, бо одна тільки Трійця 

вище всякого уявлення не тільки за часом, але і за вічністю. Все, що поза 

Трійцею, підлягає зміні» [4, с. 361-362]. 

Для Бога всякий час є «сьогодні». Для Нього не існує ні вчора, ні, я 

думаю, ранку, але є час який супроводжується з вічним буттям Його, день 

для нього є сьогодні, в якому народився Син.  
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Нарешті, як ми сказали, основою походження Сина від Отця, є поняття 

про Самого Сина. Якщо допустити початок усиновлення, тоді потрібно 

сказати, що був час коли не було Істини, Премудрості, Життя, так як все це 

визначає буття Отця [4, с. 361-362]. 

Але природа не може бути відділена від особистості. І так, виходячи із 

вище сказаного, потрібно визнати  народження Сина Божого позачасовим, 

вічним. 

«Ми завжди визнавали Бога Отцем Свого Єдинородного Сина, Який 

народжується від Нього Самого, без будь-якого початку, не тільки такого, яке 

може бути розділено на які-небудь проміжки часу, а навіть такого, який 

споглядає наш розум і яке усвідомлюється так сказати чистим розумом і 

духом. І так необхідно визнати, що Премудрість народжена без будь-якого 

початку» [4, с. 40]. 

І хоча в Священному Писанні говориться, що Споконвіку було Слово 

(Ін. 1, 1), але «споконвіку» має зовсім інше значення ніж те, яке ми йому 

надаємо. Можна «споконвіку» сприймати в значенні, як початок світу, але 

для кращого розуміння вжите слово πρεσβύτερος. Бо якщо спочатку створив 

Бог небо і землю, а те що було поза початком, вочевидь, раніше створеного 

спочатку, тому Слово було скоріше створеного світу. Те що було спочатку 

рівносильне тому, що було завжди, бо якщо було з самого початку, тоді коли 

його не було? 

З іншого боку, Святе Писання, говорячи про буття Слова, вказує на те, 

що Воно не має початку. Ця думка прекрасно зображена в Орігена в його 

тлумаченні на Євангеліє від Іоанна. Намагаючись вникнути в суть перших 

слів, говорить: «По відношенню до Бога, Син не був раніше чи пізніше, так 

як Він завжди з Отцем «Слово було у Бога». Воно стало сущим у Бога перед 

всіма віками» [2, с. 54].  



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 68 ~ 
 

Для пророків Син був Словом, Яке їх просвічувало світлом пізнання, 

робило здатними бачити те, чого вони, до Його одкровення, самі не розуміли. 

По відношенню до Бога Слово було Богом, тому що Воно було у Бога. Те 

саме говорить Оріген і в іншому місці: «і Слово було у Бога. Де було Слово? 

Не говориться в якому місці, а у Бога. Не сказав, що Воно було в Богові, але у 

Бога, щоби підкреслити іпостась… Він був у Бога, тобто був Богом… Він був 

спочатку, тобто завжди у Бога, у свого Отця. Як слово «спочатку» вказує на 

вічність, так і слово «Воно було у Бога» – на співвічне. Говорить це 

євангелист з цією метою, щоби показати, що Він від вічності співіснує 

причині» [2, с. 55]. 

Бог – Єство вічне діяльне і досконале, Яке відкривається «назовні». Це 

самоодкровення Бога звершується в народжені Сина. Причому, Бог не 

робиться матерією Сина, Який отримує в Останньому тільки свою форму, 

тому що Бог, не дивлячись на Своє самоодкровення в Сині, залишається 

іпостассю.  

Самоодкровення Бога є надання Сину божественного єства, без 

розділення Останнього на частини. На кінець самоодкровення Отця, тобто 

народження Сина, є Безпочатковий вічний акт, тому що безпочатковий 

Отець, Який народжує Сина і безпочатковий Син, Який народжується від 

Отця. 

З вічного самоодкровення Отця в Сині, витікає ідея єдиносущності Сина 

з Отцем. Ця єдиносущність повинна розумітися як тотожність природи Сина 

з природою Отця. Зображаючи це, в тлумачені на книгу Левит (24, 5), що в 

одному хлібі повинно бути дві десятих єфи пшеничної муки: «тільки 

справжньому пекарю так точно потрібно дотриматися міри, щоби не виникла 

необхідності в двох мірах, і щоби вийшов тільки один хліб» [67, с. 57]. 

Все це вимагає глибокого аналізу і уваги, без яких проста людина може 

легко впасти в оману. В такій омані знаходяться ті, які відділяють Сина від 
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Отця, і Останнього називають іншим за природою, всупереч цьому інші 

зображають Бога з Трьох Іпостасей, які не відрізняються між собою.  

Але хто правильно розуміє, той не визнає ніякої різниці в природі (Отця, 

Сина і Духа Святого), тому що «один живий Отець Син і Дух Святий», один 

не в наслідок злиття Трьох, а в силу однієї сутності. 

Тотожність сутностей Сина і Отця така, що ми можемо сказати: Син 

перебуває в Отці, і Отець в Сині. Отець невіддільний від Сина. Бог є, так би 

мовити, місце Сина і Син сущий в образі Божому. Син є Джерело, про яке 

говориться в книзі Притч: «Пий воду з твоєї водойми і ту, яка тече з твого 

колодязя» (5, 15), де множинність водойм означає різницю іпостасі Отця, 

Сина і Святого Духа і одне джерело, тобто одна природа і сутність Тройці.  

Тому несправедливо супротивники християнства вказували на те, що 

християни в особі Сина Божого вказували на іншого Бога. Це звинувачення 

прямо суперечить словам, які є істиною для кожного християнина: «Я і 

Отець одне» (Ін. 10, 30). Не можна навіть припустити, що християни 

шанують Сина поряд з Отцем, тому що подібна думка вказує на деяку 

різницю між Отцем і Сином, не поряд, а в Отці шанують Сина. 

Ця єдність вказує на повну тотожність, яку гарно пояснює премудрий, 

говорячи: «Вона є подих сили Божої і чисте світло слави Вседержителя: тому 

що ніщо осквернене не ввійде у неї» (7, 25).  

Ідея єдиносущності в Орігена виражається як образ Отця: Син є образ 

Отця, як найповніше відображення всього того, чим є Отець. Єдність 

природи Отця і Сина, в силу якої все, що робить Отець, робить і Син. 

Апостол називає Його не тільки образом Божим, але образом сутності Отця 

(figura substantiae). Син Божий не випадково називається образом сутності і 

іпостасі Отця, тому що Він є Син Божий, Слово Отця і Премудрість і один 

тільки знає Отця і відкриває кому хоче [2, с. 61]. 
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Син також володіє всіма духовними якостями, які є властиві природі 

Отця. По-перше, Він є такий самий Бог, як і Отець, тобто від вічності і за 

природою. Не можна сказати, що Син зробився Богом в якийсь визначений 

момент часу. Вже одне те, що Син, будучи Словом Божим, спочатку був у 

Бога, показує, що Він був Богом. Тому його не можна ставити поряд з тими 

богами про яких сказано: ви боги (Пс. 81, 6), тому що ці боги отримують своє 

божество від Сина, який дає їм буття і робить їх Богами. Для них є певний 

визначений момент часу, раніше якого вони не були богами. Син є Богом від 

вічності [5, с. 279]. 

З іншого боку, вони називаються богами, тому що стають причасниками 

божества. Син називається Богом, не внаслідок причасності, але по суті. І так 

Син є Богом, Богом від вічності, Богом істинним, Богом за природою. 

Дивлячись на божество Сина,  відносно божества Отця, ми повинні сказати, 

що божество Отця не знищує божества Сина.  

«Дивуюсь тому, – говорить Оріген, – яким чином деякі, читаючи слова 

апостола: «але в нас один Бог Отець, від Якого все, і ми для Нього, і один 

Господь Ісус Христос, через Якого все, і ми через Нього» (1Кор. 8, 6), щоби 

не подумали, що вони сповідують двох богів, відкидають божество Сина 

Божого. Але, що вони скажуть на інші слова апостола, в яких Христос 

зображується Богом над всім. Господа нашого Ісуса Христа не для того 

називають одним Богом, щоби Отець вже не називався Богом, і не для того 

Отця називають одним Богом, щоби заперечити божество Сина. Істинне  

Писання говорить: «Знайте, що Він Господь Бог наш, Він створив нас» 

(Пс. 99,3)». Основою таких відносин божества Отця і божества Сина служить 

єдине джерело божества для всі Іпостасей Пресвятої Тройці [2, с. 64]. 

І так, якщо Син є Богом, який знаходиться в єдності зі своїм Отцем, то 

неправильно думають і ті, «які насмілилися говорити, що Єдинородний, 

Певороджений є Бог. Якщо проклятий всякий, який надіється на людину 
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(Єр. 17, 5), то прокляті і ті, які надіються на людину (тобто ті які бачать в 

Христі тільки людину). Від себе я би сказав, що я надіюся не на людину. 

Надіюся на Ісуса Христа, а не визнаю, що Він є людиною, але визнаю, що Він 

є Премудрість, Правда, Людина, через яку створено все, що знаходиться на 

небі і на землі, видиме і невидиме. Проклята людина, яка надіється на 

людину. Хоча Спаситель вказує, що Той, якого Він носив (έφόρεσεν), був 

людиною, але якщо Він і був людиною, то тепер Він не людина. А коли, – 

говорить апостол, – й знали Христа за плоттю, то тепер уже не знаємо 

(2 Кор. 5, 16). Ось чому апостол, говорить: «Сповіщаю ж вам, браття, що 

Євангеліє, яке я благовістив, не є людське; бо я прийняв його і навчився не від 

людини, а через одкровення Ісуса Христа» (Гал. 1, 11-12). Говорячи, що 

Євангеліє, не є людське, а Христове, він вочевидь вказує, що Ісус Христос не 

є людиною, а якщо не людина, то без сумніву Бог. З іншого боку, відкидаючи 

Його божество, і сприймають Його як просту людину, не звертає уваги на те, 

що прийшовши на землю і прийняв людську плоть. Його божество 

перебувало в тісному зв’язку з людством, так що можна сказати: зробившись 

людиною, Він не переставав бути Богом. Доказом цього служить все земне 

життя Його, від моменту народження до останніх днів Його перебування на 

землі. Вся вона поряд з приниженням і смиренням, являла і ряд таких дій, які 

можливі лише Богу» [5, с. 10]. 

Також Син, як образ Отця є Розум, Думка, Слово Отця. Як розум не 

може бути відділений від того, хто ним володіє, так і Син не відділимий від 

Отця. Як Слово є виразом наших думок, так і Син є відображенням думок 

Отця. Отець є думаючий – Син сама думка. Отець є Той, Хто говорить – Син 

Слово Того, Хто говорить. 

Син знає Отця, так як і Отець знає Сина. Тобто, як знає Отець, так і знає 

Син. Причому, Син, будучи одне з Отцем, знає Отця не через навчання, а 

через споглядання Його божественної сутності. Виходячи з цього логічного 
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принципу, можемо сказати, що Отець розуміється і пізнається Ним (тобто 

Сином)… як і сказано: «ніхто не знає Сина, тільки Отець; і Отця ніхто не 

знає, тільки Син, і той кому Син схоче відкрити» (Мф. 11, 27) [2, с. 67]. 

І є деякі (Цельс), які говорять,  що Бог не може бути пізнаний Словом, то 

тут потрібно сказати наступне: «Якщо говорити про те слово, яке в нас, буде 

воно внутрішнє чи проголошене (είτε ένδιάθετψ είτε προφοριχψ), тоді і ми  

скажемо, що Бог недосяжний для слова, якщо розуміти Слово, яке споконвіку 

було в Бога, то визнаємо , що для такого Слова Бог έφιχτός» [5,с. 23]. 

Син не тільки знає Отця, але постійно споглядає Його. Можна сказати, 

що його знання є споглядання, а споглядання є знання. «Один тільки Христос 

знає Отця. Бо, якщо і говориться, що чисті серцем побачать Бога, то тільки 

тоді, коли Він їм відкриється» [2, с. 67].  

Таким чином, на противагу тим, які бачать Отця через одкровення Сина, 

Син споглядає Отця безперестанно. Як ми можемо сказати про людей, які 

бачили Спасителя спочатку (Лк. 1, 2), так і про Сина можна сказати, що Він 

самовидець Отця, тому і сказано: «і хто є Отець знає тільки Син» 

(Лк. 10, 22).  

Єдність Сина з Отцем простирається і на єдність Їх діяльності. Син 

робить все, що робить Отець і так, як робить Отець. Основою для такої 

узгодженої діяльності є єдність Їх волі. Воля Сина не є відміною від волі 

Отця. Тому Спаситель говорить: «Моя їжа є творити волю Того, хто послав 

Мене, і звершити діло Його» (Ін. 4, 34).  

Ця єдність волі і була причиною для Сина сказати: «Я і Отець – єдине» 

(Ін. 10, 30). «Один тільки Син виконує всю волю Отця, тому Він і є Його 

образ», в святих не відображується вся воля Божа. Про цю єдність говорив 

Спаситель: «Син нічого не може творити Сам від Себе, якщо не побачить, 

як творить Отець; бо що Він творить, те так само творить  і Син» 

(Ін. 5, 19). 
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Син в жодній дії не відрізняється від Отця, і діло Сина не є відмінне від 

діла Отця, тому премудрий і назвав Його чистим образом Отця, щоби цим 

відігнати думки про відмінність Сина від Отця [4, с. 52]. 

Проте ми не повинні упускати і діяльність кожної з Осіб Пресвятої 

Трійці окремо: Богу Отцю властива деяка особлива діяльність, окрім тієї, що  

Він дарував всім буття, і Господу Ісусу Христу є перевага в служінні, окрім 

тих, яким природно бути розумними… і інша є благодать Духа Святого. Хоча 

цю різницю в діяльності не потрібно ділити, бо у справі освячення, яке 

звершується Духом Святим, за посередництвом Христа, і діяльністю Отця, 

беруть участь всі іпостасі Пресвятої Трійці. Кожна іпостась діє в свої області. 

І як говорить Апостол: «Дари різні, а Дух один і той же…» (1 Кop. 12, 4-6). З 

чого ясно простежується, що в Трійці немає розділення, бо те, що 

називається даром Духа, засвідчується Сином і дією Отця. 

Як отець є Бог Всемогутній Творець світу видимого і невидимого, так і 

Син. Поняття про Сина, як про Творця витікає з того, що Він є Премудрість і 

Розум Отця, який має в собі основи і ідеї всіх речей. Тому можна сказати, що 

світ знаходиться в Сині. З невидимих духовних образів Премудрість 

створила світ видимий, чуттєвий. Можливість зробила дійсністю, духовному 

дала форму, ідеальне зробила реальним. Тому пророк і говорить: «Все 

премудро створив Ти» (Пс. 103, 24).  

Син може бути названий Творцем в такій степені, в якій і Отець. Отцю 

належить воля створити світ, Син виконав її. Він, за словами Премудрого, 

«початок шляхів Божих». Син співдіяв Отцю у всьому, бо все через Нього і 

не тільки все творіння, але закон і пророки. І так, Син є Творець і Він не міг 

не бути Творцем, тому що Він всемогутній, як і Отець. «Всемогутність Отця і 

Сина є одне і теж» [4, с. 50], про це і говорить Іоан в своєму Апокаліпсисі: «Я 

є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, Який є і був і гряде, 

Вседержитель» (1, 8), бо хто гряде як не Христос?  



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 74 ~ 
 

І так, ніхто не повинен принижуватися тим, що, якщо Отець є Бог, то 

Спаситель також Бог (cum Deus sit Pater, etiam Salvator est Deus), так, якщо 

Отець називається всемогутнім, тому ніхто не повинен принижуватися тим, 

що і Син Божий також називається всемогутнім. Бо, таким чином, буде 

істинно те, що Він говорить Отцю: Все Моє – Твоє, і Твоє Моє; і Я 

прославився в них (Ін. 17, 10). Якщо все, що належить Отцю, належить  і 

Сину, а Отець всемогутній, то без сумнівів Єдинородний Син, також повинен 

бути всемогутнім, щоб Син мав все, що має Отець. Можна, навіть, сказати: 

всемогутність Отця обумовлюється всемогутністю Сина: «Отець всемогутній 

через Сина» [4, с. 50].  

Поняття про Сина як Промислителя витікає з ідеї, духовних якостей 

досконалої природи Отця, відображенням якої Він є. Як Божественний 

Логос, Син є початок всього розумного в природі, Який розподіляє і 

приводить в порядок ті елементи, з яких складається весь світ розумних 

істот. Він є джерело розуму в кожному з розумних істот, тому може бути 

названим «першим Розумом, прототипом всього розумного» [2, с. 72].  

Ми тому розумні, що є причасниками Вишнього Розуму. І хоча 

розумних істот багато, але, насправді, один тільки розум, який є джерелом 

розуму для ангелів, людей і всього, що має розум. Тому, ніхто не може 

сказати, що інший розум у Бога, інший у ангелів, інший у людей. І розум, 

який в нас є однаковий з тим, який був спочатку у Бога і був Богом, як про це 

говорить апостол: «Близько до тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, 

тобто слово віри, яке проповідуємо» (Рим. 10, 8), даючи зрозуміти, що 

Христос, як Розум чи Слово, знаходиться в кожному з нас [4, с. 60]. Хоча 

Слово і живе в кожному із нас, але не у всіх однаково. Чим ближче людина 

стоїть до Слова, тим більша ступінь розумності належить їй, і навпаки. 

З поняттям абсолютного Розуму, яким є Син, тісно поєднується поняття 

істини. Будучи єдиним Розумом і початком всього розумного в світі, Син 
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тому істиною, яка служить основою для всякого знання розумних істот. 

Тільки в Ньому розумні творіння досягають істини і знання [4, с. 41].  

Ось чому на час до пришестя Христа ми повинні дивитися, як на 

одкровення Слова. Все, що було істинне в дохристиянському світі, належить 

одкровенню Слова. Воно являлося пророкам і благочестивим мужам, які 

звіщали роду людському істину. Його рукою і силою був даний закон. Він 

відкрився язичникам і готував їх до прийняття Божественої Істини. І взагалі, 

Син просвіщає кожну людину і весь світ. Він є Сонце, Яке відкриває великий 

день Господній. Тільки за Його посередництвом ми маємо можливість 

духовно пізнавати Бога, бо той, хто бачить і знає Сина, знає і Отця. Спочатку 

потрібно пізнати Істину, щоби досягнути знання і природи Абсолютного. 

Син є не тільки Розум всіх речей, але і життя всього сущого, як сам Він 

говорить про Себе: Я є життя і податель її другим. Він один є джерелом 

істинного і чистого життя. Тільки живучи з ним, святі і праведні стають 

причасниками істинного життя. 

В силу єлиносущності любов Отця і Сина тотожна, і Син настільки 

благий, наскільки благий Його Отець. Якщо Він би не походив з єства Отця і 

не був би Сином того Отця, про Якого сказано: «Ніхто не благий, тільки 

один Бог» (Мф. 10, 18), то Він не міг би явити, нам таку благість. 

Говорячи про відносини між Сином і Отцем, ми повинні триматися тієї 

думки, що в Пресвятій Тройці нічого немає більшого чи меншого, нічого 

чужого чи суперечливого. В Ній все рівне, одне відповідає іншому. Тому, і 

про Сина ми повинні сказати, що Йому належить все, що має Отець. «Все 

моє Твоє і Твоє Моє» (Ін. 17, 10) [4, с. 50].  

Отець  і Син мисляться Орігеном як два різних Лиця, з яких кожне має 

своє власне іпостсне буття. «Одна воля і одна сутність, але два положення, 

тобто дві особисті властивості. Ми називаємо Отцем Того, Хто не є Син, а 

Сином Того, Хто не є Отець». На цю різницю вказує і євангеліст, говорячи, 
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що Слово було спочатку у Бога: «Бо він не сказав, що Слово було в Богові, 

але у Бога, щоби тим самим підкреслити іпостасність». Він показує, що Син є 

дещо інше, яке існує саме по собі, і Отець, у якого було Слово також є інший 

[2, с. 76]. 

На це вказує Премудрий в наступних словах: Пий воду з потоків джерел 

твоїх, під одним джерелом можна розуміти ненародженого Отця, а під 

другим – Його Єдинородного Сина, бо Син є інший, ніж Отець, і Син не те 

Саме що Отець, як сам Він говорить в Євангелії: «Я Сам свідчу про Себе, і 

свідчить про Мене Отець, Який Мене послав» (Ін. 8, 18).  

Таким чином ідея іпостасності Сина була розкрита Орігеном настільки 

ясно, наскільки розкрита ним ідея єдиносущності. Монархіанство, яке 

відкидало особисте буття Сина Божого, було визнане Орігеном настільки 

шкідливим, як євіонітство, яке не визнавало єдиносущності Сина з Отцем. 

У вченні Орігена про Спасителя простежується вплив філософів, 

особливо Платона. Він і сам визнає, що у цьому вченні дозволив собі деяку 

свободу, пояснюючи слова Священного Писання алегорично [4, с. 77]. 

Залишаючись вірним своїй думці про предіснування душ, Оріген 

допустив проміжок між створенням душі Христа і поєднанням її з Словом. 

Душа Христова, на його думку, була створена разом з іншими душами і була 

вільною, тобто могла обирати між добром і злом.  

Вона постійно направлялася до Бога, і тому зробилася добром. Такою, 

що вже не могла впасти в спокусу. І внаслідок цього свого подвигу з нею 

поєдналося Слово. Проте коли прийшов призначений час, то поєдналася і з 

тілом. Але не так, як поєднуються інші душі, тобто за благодаттю, а 

субстанціально, тобто особисто. І настільки сильно, що душа і тіло 

поєдналося одним духом. Обожнилися настільки сильно, що «деяким чином» 

перейшли в Слово.  
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В порівняння можна навести приклад заліза і вогню, коли залізо 

настільки закаляється, що переймає в себе вогонь. Відповідно таке внутрішнє 

єднання двох природ в Христі було communicatio idiomatum [4, с. 365-366]. 

Оріген неодноразово говорить у своїх творах про душу Христа: «так як 

внаслідок свободи душі різнилися поміж собою (одні направлялися до Бога, 

інші навпаки відходили від Нього), тому душа, яка найближче була до Бога, 

стала Христовою, про неї Христос сказав: «ніхто не забирає в Мене душу 

мою». Тобто душа за свої заслуги сама наблизилася до Творця і сприйняла, 

наскільки могла, всю премудрість Слова Божого, перетворюючись на світло і 

сіяння. Тому вона, як душа розумна природного могла сприйняти Бога. Але, з 

іншого боку, Син Божий, Яким все створено, іменується і Сином Людським. 

Тому, говорячи, про смерть Христа, ми розуміємо, що Він помер тільки тією 

природою, яка могла померти… це нероздільне єднання душі з Богом, було 

наслідком її добродійства і прагнення, а не випадком чи необхідністю. Як 

говорять пророки «полюбив правду і зненавидів беззаконня, ради цього 

помазав тебе Бог єлеєм радості, більше ніж спільників Твоїх» (Пс. 44, 8). 

Вона одна не була причасна гріху, тому і зробилася вмістилищем Сина 

Божого» [6, с. 308]. 

Вінценці  доводить, що під словами ab initio cleaturae Оріген не міг 

розуміти «від початку створення світу», бо душа Христова не могла 

поєднатися з Ним до Його втілення. Так як cleatura часто вживається в 

Священному Писанні замість creatio. Проте в Орігена cleatura, як показує 

навіть той текст, який приводить Віценсі, не вживається замість creatio. І 

Оріген вважав, що Син Божий став Христом ще до створення світу. 

Звідси випливає зустрічне питання: коли ця душа заслужила бути 

прийнятою до божественно  іпостасної єдності? Коли вона могла доказати 

Творцю любов свою? 
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Також про тіло Спасителя, за вченням Орігена, воно повинно 

відрізнятися вищою досконалістю. Бо, якщо визначати ступінь досконалості 

тіла за досконалістю душі, тоді воно повинне бути досконаліше за інші тіла. 

«Запитую, – говорить він, – греків і особливо Цельса: чи міг мати негоже 

народження Той, Хто посилає душі в тіла, хто вчинив величне, дав людям 

істинне вчення? Неймовірно, як говорять Піфагор, Платон, Емпідокл, на яких 

часто посилається Цельс  – неймовірно говорю і я, що душа Його поєдналася 

з тілом таємничим чином, і при тому в силу заслуг і добродійств?  

Не важко уявити, що душа, яка більше інших служила спасінню роду 

людського, мала необхідність в такому тілі, яке не тільки було досконаліше 

за всі людські тіла, але і звеличене перед іншими» [6, с. 310]. 

Оріген  вважає тіло Христове ефірним, тобто таким, яке може змінювати 

свій вигляд. Воно до такої ступені було духовним, що не прив’язувалося до 

якогось одного місця, а швидко переходило з одного місця на інше. І сильно 

було обожнене Словом, що Христа не можна було б і назвати людиною. Але 

це не значить, говорить він, що тіло Спасителя не було чутливе до страждань. 

Якщо було б так, то Христос не міг би постраждати, померти і викупити нас. 

Хоча Він і міг змінити свій вигляд за бажанням, але попри це все його тіло 

було за природою подібне до нашого, як і душа – наші душі [6, с. 310]. 

Слідкуючи за цією думкою Орігена, ми можемо побачити, що вона в 

деяких місцях не відповідає православному вченню про спасіння. Свята 

Церква, розкриваючи вчення про таїнство втілення, вказує на головну мету, 

тобто безкінечну любов Божу до грішної людини. Син Божий залишає 

«небеса», щоб спасти людину. А за Орігеном виходить, що людська природа 

своїм добродійством сама заслужила собі спасіння. 

Ця думка Орігена суперечить єдності іпостасі Боголюдини. Оскільки 

вона до втілення поєдналася з Сином Божим, значить вона повинна була 

пожертвувати своєю особистістю як говорить Фома Аквінат це привело би до 
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знищення її природи. Якщо ж вона поєдналася зі Словом до Втілення, 

значить втілення вже не є єднання двох природ в одній особі, а поєднання 

двох природ внаслідок їх злиття. Чим і скористалися в майбутньому 

несторіани. 

Нарешті, в думках Орігена про надзвичайні властивості людської 

природи Ісуса Христа протестанти вбачають підтвердження свого вчення про 

всюдиприсутність тіла Христового (хоча вони помиляються, бо Оріген 

говорив не про всюдиприсутність, а тільки про духовність тіла). Але все одно 

важко поєднати цю думку Орігена з вченням Церкви, де говориться, що 

тілесна природа Ісуса Христа, всім окрім гріха, подібна нашій. 

Проте  Оріген не хотів йти проти вчення Церкви. Не дивлячись на свою 

думку про напередіснування душі Христової, він глибоко вірив в єдність 

двох природ в Христі, і ясно вчив про те, що божественна природа не 

змінилася, поєднавшись з людською. «Прийнявши смертне тіло і людську 

душу, –  говорить він, – Слово безсмертний Бог не змінився, але перебуває 

субстанціально Словом, не потерпів нічого такого, що терпить тіло чи душа» 

[5, с. 412].  

Така христологія Орігена. Чим же вона відрізняється від христології 

його попередників? Тільки однією теорією предіснування душ. Якщо 

знищити цю теорію і сказати, що людська душа Спасителя розвивалася і 

народилася разом і одночасно з людським тілом, тоді можна прийняти його 

христологію як церковну. Але чи можна знищити цю теорію? Неандер і Баур 

заявляють, що вся христологія Орігена ґрунтується саме на цій теорії, але в 

цьому випадку допускається чисте непорозуміння, тому що в дійсності теорія 

предіснування душ не мала ніякого впливу на христологію Орігена. 

Єдиний факт цього впливу можна було би вказати в тому, що Оріген з 

неба звів людську душу Спасителя. Але на цей факт, в даному випадку, ми не 

маємо права посилатися. Оріген нічого не допустив особливого по 
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відношенню до людської природи Христа, він звів Його людську душу з 

неба, тому що всі людські душі посилаються звідти. Інакше і народитися 

людина не може. І якщо Христос повинен був народитися людиною, то Він 

народитися так само, як і всі люди: плоть Його з утроби, а душа послана з 

неба. Єдиний виняток, якого припустився Оріген на користь людської 

природи Христа, є те, що людська душа Його послана не з грішних, а з 

праведних душ, але це виключення не пов’язане з його теорією 

предіснування душ, а ґрунтується на загальному вченні одкровення і церкви 

про безгрішність Христа.  

Твердження Орігена, що Христос отримав людське тіло, утворене в 

утробі Матері, і людську душу, послану з неба, – є твердженням 

антропологічним і до христології відношення не має. Христологічне вчення 

його повинно бути виражене таким чином: Христос є істиною людиною, яка 

має розумну душу і тіло. Це твердження залишиться правильним, яким би не 

було вчення про походження людських душ, тому що тут важливо зовсім не 

те, звідки людська душа втіленого Сина Божого, а те, що ця душа за своєю 

природою така сама, як у всіх людей.  

Якщо христологічна основа Орігена стверджує повноту людської 

природи Христа, тотожну з загальною людською природою, тоді чим його 

христологія відрізняється від христології його попередників? По суті нічим. 

Оріген вчив так само як і його попередники. Але за справедливим 

зауваження Томазіуса, його христологія відрізняється від христології його 

попередників тим, що він висунув вчення про розум людської душі в Христі. 

Всі його попередники говорячи: Λόγος ήν σάρξ, Θεός ήν άνθρωπος, Χριςτός 

έλαβε ψυχήν χαί σώμα, не визначали точно, що саме вони розуміли під словом 

ψυχή, тоді як Оріген, трактуючи про предіснування душ взагалі і про людську 

душу Спасителя, визначив, що людська душа, як і душа Спасителя є по своїй 

природі ψυχή λογιχή, з якою особисто поєдналося божество [3, с. 478]. 
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Це вчення Орігена було прийняте отцями церкви IV століття. Його 

успадкували св. Афанасій, Григорій Богослов і Григорій Ниський, хоча 

жоден з них не визнав теорії про передіснування душ. Але якщо вони 

приймали христологію Орігена, то це зовсім не означає, що вони відступили 

від церковного вчення до-орігенівського часу. Оріген і його попередники 

мислили однаково щодо людської природи Христа, і той, хто намагався 

більш точніше пояснити, ніж Оріген, ніскільки не заперечував самого вчення, 

яке було не зовсім точно виражене у попередників.  

За свідченнями Феофіла Олександрійського та Ієроніма Оріген думав, 

що Слово не тільки зробилося людиною, але й  прийняло природу ангелів, 

викупило не тільки людей, але і демонів, або принаймні своїми новими 

стражданнями викупить їх. Хоча критики Орігена, вказують, що він не 

говорив подібних думок, але вони самі собою розуміються, виходячи з його 

поглядів на Бога і світ. 
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Прот. Василій Рудніцький, 

кандидат богословських наук, 

викладач РДС 

 

СТОСУНКИ ВІЗАНТІЇ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ  

ПІСЛЯ ХРЕЩЕННЯ 988 р. 

У статті розглянуто взаємовідносини Візантії та Київської Русі після 

прийняття Руссю християнства у 988р. 

Ключові слова: Візантія, Київська Русь, перший митрополит, хрещення Руси 

Прийняття християнства істотно змінило характер зовнішньої політики 

Русі внісши важливі корективи. Перш за все воно привело до встановлення 

міцних союзницьких відносин з Візантією, які пережили захоплення 

Константинополя хрестоносцями і татарське ярмо на Русі. 

Однак, згідно Повісті Минулих літ,  між ними все ж  відбувся єдиний 

військовий конфлікт: “послав Ярослав Володимира, сина свого, на греків і 

дав йому воїнів многих, а воєводство доручив Вишаті” [1, с. 93]. Хоча ця 

подія, яка відбулась в 1043 р., дещо і виходить за рамки нашого дослідження, 

проте ми повинні хоча б коротко описати цей конфлікт, який привів до 

поновлення  військових дій між Візантією і Руссю. До того ж це єдиний, 

відомий з літопису, конфлікт між Константинополем і Києвом відомий після 

хрещення 988 р. 

Літопис не висвітлює причини таких несподіваних дій кн. Ярослава. 

Князь, котрий споруджує Новий Константинополь на Дніпрі, здавалося б, 

мав демонструвати більше респекту до імперського Константинополя. Згідно 

з візантійською версією, привід до конфлікту був досить дрібним: на 

константинопольському ринку спалахнула сварка купців, в якій було вбито 

одного “знатного скіфа”.  

Очолений найстаршим сином Ярослава новгородським князем 

Володимиром Ярославичем і воєводою Вишатою вийшов у море. В його 
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складі був норвезький принц Гаральд з гвардійцями, які вирвалися з 

Константинополя.  

Воєвода Вишата Остромирич хотів рухатися від гирла Дунаю 

суходолом, але перемогла думка Гаральда, та інших вікінгів, які радили на 

лодіях ввійти в Мармурове море і відразу напасти на столицю. Флоту 

Володимира Ярославича вдалось без проблем дійти до Константинополя. 

Після довгого протистояння від візантійського строю відділились З трієри під 

командою Василя Феодорокана і пішли на прорив, використовуючи метальну 

артилерію і “грецький вогонь”. Однак їх відразу оточили човни, почавши 

балками пробивати високі борти, ламати весла і зближуватись до 

абордажного бою. Тоді імператор, який з берега спостерігав за битвою, кинув 

на Володимира весь свій флот. Греки масово викидали через сифони 

запальну суміш. Крім того на допомогу їм прийшла і природа. Штормовий 

вітер підняв хвилі і погнав їх на човни Володимира Ярославича. Стрій було 

порушено і легкі лодії почало кидати на скелі. Човен князя Володимира 

Ярославича теж розбився об скелю, тому сам князь врятувався тільки 

дякуючи мужності командира однієї з лодій Івана Творимирича. Про 

продовження битви вже не могло бути і мови. Частина екіпажів розбитих 

лодей опинилась на березі. Щоб зібрати їх і вивезти Вишата добровільно 

висадився слідом за ними. Володимир продовжив відступ морем. Костянтин 

IX послав навздогін йому 14 дромонів, але ця ескадра була розбита при 

зустрічі з руським флотом, рештки якого князь Володимир Ярославович 

вивів назад. Воєвода Вишата зібрав екіпажі розбитих суден і рушив 

суходолом до Дунаю. Біля Варни його оточив стратиг Кекавмен. Сили були 

нерівні. Вишата і близько 800 воїнів потрапили в полон, їх привели в 

Константинополь і більшість осліпили [6, с. 242]. 

Візантійські джерела, ближчі до подій, малюють дещо іншу картину. У 

липні 1043 р. цілком несподівано для імператора, який щойно майже чудом 
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був врятований від заколоту Георгія Маніака, руський флот з’явився під 

стінами Константинополя. Візантійський флот перебував у плачевному стані 

й при тому був розпорошений уздовж узбережжя. Втім, “русь” не була 

настроєна надто агресивно: практично всі візантійські джерела повідомляють 

про переговори між греками і “руссю” й про майже прихильну реакцію 

останньої на пропозицію владнати справу миром. Михаїл Пселл, який описав 

цю битву, стверджує, що все, чого хотіли руси, були гроші, і за умови 

контрибуції вони готові були не розпочинати війни. Володимир вимагав по 

тисячі статерів на кожний корабель. [2, с. 97] Битва усе ж таки відбулася, 

частину руського флоту було знищено “грецьким вогнем”, а буря на Чорному 

морі довершила справу. Щоправда, навіть після цього Володимир спромігся 

в наступному морському бою знищити шістнадцять трирем візантійців, однак 

загальний підсумок був більш ніж невтішний для Русі . 

Похід 1043 р. був цілком несподіваний на загальному тлі добрих 

стосунків. Напад був тим несподіваним, оскільки до цього Русь і Візантія 

перебували в мирі й злагоді, торгуючи і взаємно обмінюючись купцями. На 

жаль, численні гіпотези і домисли, висловлені з цього приводу, не наблизили 

нас до розуміння того, що насправді відбувалося між Руссю і Візантією 1043 

р. Напад цей залишається єдиною справді антивізантійською акцією кн. 

Ярослава.  

На думку Михаїла Пселла, причиною руського походу на Візантію 

1043р., була стара ворожнеча: “Це варварське плем’я, − пише він, − весь час 

кипить ненавистю до Ромейської держави і, постійно придумує то одні, то 

інші підстави для війни з нами” [2, с. 95]. Такий вислів візантійського 

історіографа породив цілі дебати навколо проблеми можливого васального 

статусу Русі щодо Імперії і логічно вів до висновку, що протестом проти 

подібного приниження якраз і був похід Володимира Ярославича 1043 р. 

Проте навіть у тому разі, коли слова Пселла треба розуміти буквально, вони є 
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свого роду “архаїзмом”. У такий спосіб через 20 років історик зміг помістити 

подію в контекст візантійського політичного ландшафту, в якому, звичайно 

ж, усі варвари повинні були покорятися владі ромеїв і, звичайно ж, були 

через це невдячні. Для константинопольського інтелектуала було цілком 

природно використовувати стандартну картину світу складену 

Багрянородним для пояснення “причин”, але те, що так думав візантієць, 

зовсім не означає, що в тотожних категоріях мислив і руський князь.  

Про те, конфронтація з Візантію тривала до 1046 р. і закінчилася новою 

угодою, скріпленою шлюбом Всеволода Ярославича з Марією, племінницею 

Костянтина IX. Імператор відпустив полонених, і з цього часу було 

відновлено чинність попередніх угод. Київський корпус знову з’явився у 

візантійському війську. В 1046–1047 рр. з його допомогою було придушено 

бунт Льва Торніка. В 1047 р. корпус воював проти норманів в Південній 

Італії, в 1050 р. захищав від печенігів Фракію і Македонію, а у 1053 р. вже 

брав участь у війні проти грузинського царя Баграта IV. Мир, як ми бачимо, 

було відновлено досить швидко, всього за 3 роки і вже ніколи не 

порушувався. Тому для так би мовити “офіційної” точки зору щодо відносин 

Візантії і Київської Русі використаної інформації достатньо. Але в нашому 

початковому літописі є ще один цікавий момент, який лежить безпосередньо 

в площині нашого дослідження і можливо, що саме цей вищезгаданий 

конфлікт є віддзеркаленням того протистояння між імперією та Києвом, яке 

мало місце під час Хрещення Русі. Це питання першого руського 

Митрополита, його особи, часу і діяльності. Важко припустити, що преп. 

Нестор, будучи людиною церковною міг так наплутати в літописі про 

київського першоієрарха, внісши незлагоду в його ім’я, час прибуття до 

столиці і навіть сам час хрещення русичів відносно хронології 

Константинопольських патріархів. 
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Перш за все, для нас є цікавою одна деталь відмічена російським 

істориком Ф. Фортинським, який спеціально дослідив можливі згадки про 

Хрещення Русі в 988 році в європейських історичних хроніках і нічого ніде 

не знайшов за винятком хроніки Тітмара Мерзенбургського, який говорить 

про особисте хрещення князя в зв’язку з його одруженням. Жоден з 

європейських і в тому числі візантійських та болгарських сучасників св. 

Володимира про хрещення цілого народу не говорить. [10, с. 38]. Це можна 

пояснити постановою Константинопольського патріарха Олексія 1029 року, в 

якій вказується на протизаконність хрещення людей поза храмом.  Скоріш за 

все, ця постанова була спрямована саме проти самочинних дій Церкви 

Київської держави. Таїнство Святого Хрещення виконувалося у Візантії 

лише в храмі й до того ж суто індивідуально. Масове хрещення киян у водах 

Дніпра не міг вчинити жоден візантійський священнослужитель і таке 

хрещення не могла визнати Константинопольська Церква. Факт масового 

хрещення киян у річці може свідчити лише про те, що Русь хрестилася 

самочинно. Про це Є. Голубинський зазначає, що Церква Київської Русі мала 

право на те, щоб бути самостійною та незалежною. [3, с. 253]. 

Візантійські джерела, які освітлювали  події кінця X століття, не 

згадують про цю подію, обходячи її повним мовчанням. Деякі дослідники 

вважають, що в цьому мовчанні позначилося прагнення греків приховати ряд 

неприємних для їх національного самолюбства моментів, пов’язаних з 

хрещенням Русі. [4, с. 419] Загальний історичний фон, на якому розгорталися 

ці події досить різноманітний. Це складні відносини Русі з 

Константинополем, переможний похід кн. Володимира на Херсонес, його 

одруження на сестрі візантійського імператора Анні, тобто все те, що 

супроводжувало офіційне затвердження християнства на нашій Батьківщині. 

Історична значущість іноземних – і перш за все візантійських джерел в 

даному випадку безперечна. Також можливо, що греки офіційним хрещенням  
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Русі вважали хрещення 865 р., при київських князях Аскольді й Дірі. В цій 

даті хрещення Руси пізніше був переконаний Констянтин Багрянородний, 

який склав близько 950 року життєпис імператора Василія I. Таким чином, 

візантійські історики X–XI століть могли розглядати хрещення 

св.Володимира і нашого народу як приватне явище, в цілому продовжуючи 

сприймати Русь як країну давно вже християнську. [9, с. 47]. 

Говорячи про першого Митрополита, слід відзначити що літописні 

свідчення, які описують це, поділяються на двоє. За свідченням “Літопису 

новгородських владик” яку написав безіменний учень другого по рахунку 

архієпископа Новгородського Єфрема, першим руським Митрополитом був 

Леон, привезений князем Володимиром з Корсуня в 991 році: “У літо 6499 

(991р.) хрестився Володимир і взяв у Фотія патріарха Царгородського 

першого митрополита Києву – Леона і Новгороду архієпископа Іоакима 

Корсунянина…”. [7, с. 147]. Це цікаво в першу чергу тим, що літописець, 

говорячи про Константинопольського патріарха при якому відбулося 

хрещення Русі, іменує його Фотієм, який був патріархом в 858-867 рр. та 877- 

886рр., тоді як насправді константинопольську кафедру в цей час займав 

Миколай ІІ Хрисоверг (979-991рр.). Що це? Чергова помилка літописця, чи 

підмінна вставка? Ця неточність у роках повторюється в багатьох інших 

літописних текстах.  

Вище вже говорилося, що подібна “редакція” може бути поясненою як 

бажання греків затушувати неприємні для них події, що супроводжували 

хрещення Русі: похід Володимира на Корсунь, вимога одруження з сестрою 

імператора (у чому до речі трохи раніше візантійці відмовили германському 

імператору Оттону І), самочинний перехід частини корсунського духовенства 

до Києва. Суміщення св. патр. Фотія і св. кн. Володимира розділених 

століттям, міцно вводило Київ в орбіту візантійського впливу. Попри таку 

неточність Іоаким і Леон - фігури цілком реальні. За А.В. Карташовим 
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другий міг бути архієпископом Охридським і тому очолював Руську 

Митрополію номінально, а перший будучи корсунянином і, що цілком 

вірогідно слов’янином, без вагань перемінив місце служіння.  Цим 

пояснюється їх легкий перехід на Русь, а також той значний вплив який мав 

на князя пресвітер Анастас, перший настоятель Десятинної церкви, так як 

Митрополит був відсутній в Києві. Про це також і свідчить “Церковний 

статут князя Володимира”: “Прийняв хрещення від Фотія патріарха 

Царгороду і взяв першого митрополита Києву Леона” [8, с. 542]. 

Якщо погодитись на версію викладену в літописі, то все ж один факт, 

який також задокументований преп. Нестором дозволяє нам говорити про 

деяку самочинність дій св. Володимира. Херсонеська виправа яка не 

принесла ніяких вигод Русі, а подібно до дій попередників св. Володимира – 

Олега, Ігоря та Святослава, лише загострила конфлікт з імперією. Печеніги, 

вірні союзники Візантії надовго відтіснили Русь від Причорномор’я, 

змусивши Київ збудувати цілу систему укріплень побудовану з фортець та 

валів, втягнувши слов’ян у невигідну війну з кочівниками. В цьому світлі 

орієнтація Києва на Болгарію і версія про болгарське походження митр. 

Леона стає зрозумілою. Цей конфлікт міг бути вичерпаний лише після 1018 

р., коли той же Василій ІІ. який був заочним восприємником київського 

князя, завоював Болгарію, а його наступник Костянтин ІХ Мономах розбив 

війська князя Ярослава Мудрого, чим змусив Русь відновити церковний союз 

тільки з Константинополем.      

На думку історика Православної Церкви Є.Голубінського сучасником 

кн. Володимира був саме митр. Леон, а не Михаїл. [3, с. 277], доповнивши 

Карташова тим, що  уточнює дату коли було зроблено можливе доповнення 

до “Новгородського літопису” (в XIII ст.), яке внесло плутанину в імена 

митрополитів. В зв’язку з цим він ставить під сумнів посилання на грецьких 

хронографів тих літописців, котрі підтримували цю версію. Діяльність митр. 
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Михаїла як можливого першоієрарха Русі, за версією Голубінського,  

повинна була розпочатися із заснування єпископських кафедр, чого той не 

зробив на відміну від Леона. Затримку останнього на три роки у Візантії він 

пояснює необхідністю зібрання необхідної кількості церковного начиння і 

духовенства для організації церковної структури на новонавернених 

територіях.  

Для нас цікавою є також думка Київського Митрополита Євгенія 

(Болховітінова), відомого знавця історії і київських старожитностей, який 

притримувався думки про те, що саме Михаїл  був першим нашим 

єпископом. На кафедрі він міг перебувати на думку митр. Євгенія 

безпосередньо перед Леоном, тобто в 988–991 роках. Митр. Євгеній був 

першим, хто намагався науково обґрунтувати цю версію побудовану на 

“Степенній книзі”, Никонівському літописі та “Палінодії” Захарії 

Копистенського. Причому зробив він це настільки вдало, що ряд  

послідуючих церковних істориків цілком прийняли його версію [6, с. 278].  

Отже, картина прибуття на Русь першого митрополита може бути 

слідуючою: після хрещення свв. братами одного із колін руського народу під 

час їх подорожі до Херсонесу (т. зв. Хрещення Кирила та Мефодія), 

християнство вже вкотре пустило свої корені на Русі. Похід Аскольда під 

Царгород і його завершення хрещенням князя та певної кількості 

дружинників примножили число русичів-християн. Ця громада була  вже 

настільки великою, що потребувала пастирської опіки в особі єпископа, так 

як віру Христову прийняв сам князь. Тому патр. Фотій і послав до 

новонавернених митрополита, про що повідомив в своєму окружному 

посланні Східних патріархів. Чудо з Св. Євангелієм котре відбулося по 

прибутті митрополита на Русь пояснює те, що більшість народу не була 

готова до зміни віри і вимагала підтвердження. Влада ж Аскольда не була 
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міцною настільки, щоб не оглядаючись на супротивників, як при св. 

Володимиру, хрестити весь народ.   

Але як би там не відрізнялися між собою історичні джерела та 

свідчення про першого митрополита Київського Михаїла, ми достовірно 

можемо сказати, що саме цей святитель був першим Київським 

митрополитом. Що ж до такої нечіткої інформації про перші кроки 

Православної Церкви на теренах  Руси-України, то як вже нами говорилося 

вище, винуватцем є те пасіонарне напруження котре відчували в собі наші 

предки і завдяки якому ми маємо змогу не тільки вірувати в Христа, але й 

славити Його на рідній мові, в своїй Помісній Церкві.  

Той славний період взаємовідносин Русі і Візантії, який завершився 

хрещенням нашої Батьківщини дозволив нам отримати Божу благодать, 

котра перевела буйну енергію наших предків від руйнації на будівництво, із 

загарбницьких воєн на братнє співіснування з оточуючими нас народами. І як 

би там не було, той факт, що наші предки прийняли православну віру, 

традиційним осередком якої була Візантія, говорить про той великий по часу 

і об’єму зв’язок, що існував між обома країнами. Без конфліктів можливе 

лише завоювання, а не тривале і рівноправне партнерство та співіснування. 

Наші предки доклали всіх зусиль, щоб саме така (рівноправна) модель 

відносин між обома потужними державами Х ст. згодом переросла в тісну 

дружбу та взаємовиручку.  
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Прот. Сергій Лучанін, 

  кандидат богословських наук, 

член національної спілки  

журналістів   України,завідувач кафедри 

 «Богослів’я» РДС 

 

БОГОСЛОВСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТУТУТУ ПАСТИРСТВА 

В КОНСТЕКСТІ МІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СВЯТОЇ 

КАФОЛИЧНОЇ   ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЇ 

 

 «Отже, йдіть, навчайте всі народи, 

Хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина і  

Святого Духа, навчаючи їх зберігати 

Все, що Я заповідав вам …» 

 (Мф. 28: 19-20). 

 

 Місія Кафоличної Христової Церкви немислима без пастирства. За 

божественною концепцією спасіння людства, кінцевою метою місії Церкви є 

приведення кожної людини в спасительну огорожу Церкви, яка є « … стовп і 

підвалина правди» (1 Тим. 3:15). В Церкву ж земну можливо увійти лише 

через благодатне духовне народження – Таїнство святого Хрещення, бо за 

словом Спасителя: «Коли хто не народиться водою й Духом, не може увійти 

в Царство Боже» (Ін. 3:5).  З точки зору психологічної, цілком очевидно, що 

в місійній діяльності Церкви Христової, окрема людина,  до  якої  звернена  

така  увага,  прекрасно  відчуває,  як  сам  дух  пастиря – наставника  входить  

в  її  душу.  Однак  такі  духовні  відносини, рівно ж як і успіх місії,  можливі  

лише  за  умови  свободи  та  духовного  рівенства.   

Секуляризація  суспільного  і  церковного  життя,  на  сьогодні, 

прийняла  глобальні  масштаби.  Як  апостасійне  явище,  вона  зародилась  

ще  в  IV ст.  і  має  катастрофічні  наслідки.  Таке  патологічне  явище  мало  
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свою  передісторію,  котра  асоціюється  з  визнанням  християнства  

державною  владою,  і  як  наслідок, - масового,  формального  прийняття 

християнства  людьми,  які  не  за  духом,  ні  за  прикладом  життя не  мають  

нічого  спільного  з  християнською  вірою. Ціль місії стає реалізованою не 

завжди одразу. Іноді цей процес стає досить тривалим. Чи міг, наприклад св. 

Григорій Богослов знаходити смисл своєї місії, котра в той час була, власне, 

боротьбою з аріанством, чи св. Іоан Золотоустий в боротьбі з столичним 

розтлінням, якщо б мислили себе окремими, власними борцями за істину в 

значенні їхнього місійного служіння   

Зрозуміло, що при постійному пануванню в суспільстві гріха, сівача 

морального добра в світі є пастир Кафоличної Церкви Христової. Місія ж, 

для останнього, як сівача морального добра в соціумі, буде успішною тоді, 

коли він, бачачи себе одиноким, може устояти в своєму подвизі місії, 

усвідомлюючи себе ратником великого воїнства, носієм не своєї, але Божої 

сили  [2, с. 8].  

Для  спасіння  людини  необхідно  було  не  лише  навчати  її  

істинному  шляху  спасіння,  але  й  відновлювати  втрачений  через  гріх  

союз  спілкування  між  Богом  і  людиною.  Втілившись  в  людське  тіло,  

Єдинородний  Син  Божий  звершив велику  справу  примирення  Бога  з  

людиною  і  людини  з  Богом,  безпосередньо  через  своє  служіння  роду  

людському,  прообразом  котрого  в  Старому  Завіті  було  служіння  

первосвященика.  Ісус  Христос,  як  Пастиреначальник,  прийняв  на  Себе  

гріхи  усього  людства  і  світу,  та  приніс  Самого  Себе  в  жертву  правді  

Божій,  як  жертву  милостиву,  очистительно,поєднуючу  .  Ця  жертва  є  

життєво необхідною  і  по  нинішній  день,  адже,  секуляризоване,  сучасне  

людство,  і  надалі  свідомо  грішить  проти  Бога.  Саме  тому,  Свята  

Церква,  заснована  Самим  Христом,  невидимо  стала   Животворчим  Тілом  
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Господа,  про  що говорить св. ап.  Павло : «Христос – Голова  Церкви  і  

Спаситель  тіла» ( Еф. 5:23). 

 Таким  чином,  Ісус  Христос  стає  центром духовного життя кожної 

віруючої людини, завжди  перебуває  в  Церкві  і вічної  Своєї  влади  над  

Церквою  Він  не  передає  нікому  іншому – вікарію  чи  наміснику,  адже  

Він -  Пастиреначальник  свого  стада  овець  словесних.  Апостоли  завжди  

використовували  рукоположення  при  поставленні  в  ступінь  священства. 

Кафолина Церква  Христова  не являється  установою,  але  є новим  життям  

з  Христом  і  в  Христі,  котре  живиться  Духом  Святим. Саме  це  і  

явилось,  в  першу  чергу,  причиною  усім  відомого  явища,  як  «царське  

священство» [ 8, c. 480].  

 За  вченням  отців  Церкви,  вічне  життя,  яке  нам  дає  Христос  у  

Своїй  Церкві,  Главою   Якої  Він,  будучи,  заключається  в  тому,  щоби : « 

… пізнавати  Тебе - Істинного  Бога,  і  посланого  Тобою  Ісуса  Христа » ( 

Ін. 17:3).  Це  вічне  життя  розпочинається  вже  тут,  в  дочасному  житті,  на  

землі,  а  вічність,  яка  очікує  людину,  є  суть  дотику  Божественного  

життя  в  лоні  самої  Церкви.  В  цьому  аспекті,  в  Церкві  усе  невидиме  і  

таємниче  виливається  в  грані  видимого  світу,  але  і  все  стається  

видимим,  коли  вчинки  людства  стають  реальними,  дієвими,  котрі  

обов’язково  виражаються  в  наслідках  реальних  дій.  Безперечним  

залишається  і  той  факт,  що  вчинки  людини  залишаються  в  духовній  

скарбниці, котра  невидима  для  людини,  але  видима  Богом [ 6,с.39]. 

 Справді,  Церква  для  людства  і  в  самому  людстві,  водночас.  Вона  

має  свої  закони,  котрі  мають  назву  «канони»,  відповідні  ознаки  і  

допустимі  границі.  Церква  Христова  має  власну  історію,  оскільки  усе 

існуюче  в  світі  має  свою  власну  історію.  Таким  чином,  вічне,  

непорушне,  Божественне  буття  Церкви  в  житті  цього  світу  являється  як  
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історичне  відкриття  і  здійснення,  а,  отже,  наслідком – історичний  

початок. 

 Церква  заснована  Господом  Ісусом  Христом,  Який каменем  її  

непорушного  сповідання  і  життя  визначив  бути  віру  апостола  Петра,  

котра  є  наглядною  і  для  решта  святих  апостолів ( Мф. 16:18 ).  Останні  

були  послані  Ним  після  Воскресіння  на  проповідь та  утвердження  

Церкви  Христової  по  всій  Вселенній,  котра  отримала  новозавітнє  буття  

після  Зішестя  Святого  Духа. 

 В  довершенні  спасіння  Господь  не  залишив  Церкву  на  самоплині,  

але  лише  Він  Сам,  при  співдіянні  Святого Духа  перебуває  в ній  завжди.  

Ісус  Христос,  як  Голова  Церкви,  не  тільки  являється  історичним  

засновником  християнської  релігії  на  честь  Свого  Імені,  але,  він,  

водночас,  являється,  також,  істинним  джерелом  святого  життя  кожного  

послідовника  Його  вчення. Про  це  Він  Сам  говорить : «Я  є  виноградна  

лоза … Без  Мене  нічого  робити  не  можете  ви» ( Ін. 15:1-6 ).  Господь діє  

на  Церкву  не  ззовні,  а  реально  живе  в  ній, як  у  Своєму  Тілі.  Він Сам  

сказав  про  це : «Перебувайте  у  Мені,  а  Я  у  вас.  Як  вітка  не  може  

вродити плоду  сама  з  себе,  коли  не  позостанеться  на  лозі,  так  і  ви  в  

Мені  перебувати  не  будете» ( Ін.15:4 ).        

 Таким  чином, стає  зрозумілим, що Головою інституту душпастирства, 

котре, в першу чергу звершує місійне служіння в Кафоличній Церкві 

Христовій, є Сам Господь Ісус Христос.  Ця  аксіома  залишиться  незмінною  

повіки,  доки  існуватиме  цей  видимий,  земний  світ  і  людство.  Апостол  

Павло  також  говорить  по  Христа  наступне : « … І  все  впокорив  Він  під  

ноги Його,  і  дав  за  найвище  над  усім – за  Голову  Церкви» ( Еф. 1:22-23 ; 

4.15-16) [1,c.107]. 

 Христос  завжди  перебуває  в  Церкві,  і  цієї  влади  Він  віддати  не  

може,  рівно  ж  як  і  піклування  про  Своє  Тіло. Господь  Ісус  Христос  є  
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джерелом  життя  кожного православного  християнина,  але  це  життя  

поширюється  по  тілу  Церкви  виключно  силою Утішителя – Духа  Святого.  

Христос  поєднує  в  Собі  через  Святого  Духа  усю  повноту  Свого  Тіла,   

тому  і  являється  джерелом  благодаті ( Ін.1:14 ).  Ця  благодать  виливається  

на  віруючих  лише  через  Святого  Духа ( Ін.7:37 – 39 ).  Апостоли  також  

навчали  про  Святого  Духа,  що  тільки  через  Нього  можлива  віра  у  

Христа,  бо : « Ніхто не  може  назвати  Ісуса  Господом,  як  тільки  Духом  

Святим» ( 1 Кор.12:3 ). 

 В  посланні до  єфесян,  апостол  Павло  говорить,  що  лише  через  

Духа  Святого  вселяється  Христос ( Еф.3:16-17 ).  Святий  же  Дух  роздає  

віруючим  надзвичайні  дари ( 1 Кор.12:4-11 ),  котрими  являються : 

«…любов,  радість  і  мир,  довготерпіння,  благість,  милосердя,  віра,  

смирення,  стриманість» ( Гал. 5: 22-23 ). 

 Ідеальною ціллю місії Церкви Христової є приведення людства у вічну 

благодатну огорожу  Царства Слави, про що  Спаситель  навчав говорячи  

про  одне стадо і  одного  Пастиря ( Ін.10:36 ),  про  одну  виноградну  лозу 

(Ін.15:1-7 ),  встановив  одне  хрещення  для  спасіння  і  вічного  життя 

(Еф.5:25 ; Гал.3:28 ). 

 Дуже  прикрою  являється  нинішня  статистика,  котра  говорить  про  

те,  що  сучасне,  духовно-омертвіле  людство,  не  бажає  користуватися  

благодатними засобами Церкви  Христової,  не  хоче  поєднуватися  з  Її  

Головою – Сином  Божим.  Навпаки  ж, секуляризація  заполонила  душевний  

простір  багатьох  християн,  котрі  обирають  земну,  гріховну  насолоду,  

замість  боротьбу  і  терпіння  за  місце  у  Царстві  Божому,  Царстві  вічної  

слави  і  благодаті  з  усіма  святими  і  преподобними. Коли  ми  говоримо  

про  пастирство,  пастиря  чи  його  служіння  або  про вірних,  то  ці  слова  

для  нас  звучать якось  по-богословському.  За ширмою  міської,  

урбаністичної,  сучасної,  cекуляризованої  культури,  на  сьогодні вони  
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втратили  свою  першорядну  свіжість  та актуальність, з  якими  вони  

проголошувались  серед  православних  вірних  попередніх  поколінь.  На  

древньому  Сході,  самі  царі  називали  себе  пастирями,  у  зв’язку  з  

покладеними  на  них  звище обов’язками – піклуватися  про ввірених  їм  

підданих  і  рабів [7, с.82]. 

 Такий образ  часто  зустрічається в  Старому  Завіті,  допомагаючи  

зрозуміти  і  прийняти  те  значення,  яке  поєднує  Божий  народ  з  Самим 

Господом через  Христа  і  Його  посланників – пороків, царів,  суддів.  Образ  

пастуха,  котрий  веде  свою  отару,  доглядає  та  обороняє  її  від  нападів  

диких  звірів, - глибоко  відображається  в  образі  подорожуючих  арамеїв 

(Повт. 26:5 ),  якими  в  прообразній  ідеології  були  праотці  Ізраїля  в  

умовах  пастушого  життя.  Цей  образ  також  ідеально  виражає  дві  сторони  

влади,  котра  розповсюджується  над  людьми.  Пастир,  одночасно,  

являється  і  керівником,  і  співтоваришем  своїм  вівцям.  Ця  людина  

обов’язково  повинна  бути  сильною,  здатна  захистити  своє  стадо  від  

хижаків ( 1 Цар.17:34-37). 

Концептуально, старозавітній  пастир,  уважний  до  своїх овець,  

прекрасно  їх  знає ( Притч. 27:23 ),  та  завжди  шукає  вихід  з  скрутного  

положення ( Бут. 33:13 ).  Саме  тому,  ідеологія  існування  пастирства  

тісно  пов’язана  з  буденними  та  нагальними  проблемами  своїх  пасомих.  

Під  час  важкого  часу,  пастир  бере  на  свої  рамена  овець,  і  так  носить  

їх  на  грудях ( Іс. 40:11 ).  Пастир,  своїм  найголовнішим  завданням при 

здійсненні місії, має найперше,  бережливо  проводити  серед гострих  

каменів  кожну  свою  вівцю,  шляхами,  лише  йому  відомими.  Про  

батьківську  любов,  як  невід’ємну  складову  ідеологічного обґрунтування  

уваги  пастирства  до  кожної  окремої  вівці,  наглядно  повіствує  Друга  

книга  Царів (2 Цар. 12:2-3). Влада  пастиря  не  піддається  ніяким  

оскарженням,  тому  що  це  є  влада  взаємної  любові  і  відданості [7,c.89]. 
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 У  Старозавітніх  Писаннях  Сам  Бог  називається  пастирем.  Напевно,  

це  найменування  залишається  виключно  за  Тим,  Хто  повинен  прийти  

вдруге.  Не  дивлячись  на  рідкісність  цього  алегоричного  найменування  

Бога  в  книгах  Старого  Завіту,  відношення  Його  до  народу  можуть  бути  

співзвучні  з  відносинами  Доброго  Пастиря  і  Його  стада.  Так,  під  час  

виходу,  Ізраїль  був  народом «… пастви  Його  і  вівцями  Його» ( Пс. 94:7 ),  

і  Бог «… повів  народ  Свій,  як  овець,  і  вів їх,  як  стадо,  пустинею : вів  їх  

безпечно  і  вони  не  боялись» ( Пс.77:52-53). 

 Господь  продовжує  бути   «Проводирем» у  відношенні  свого  народу 

( Пс.79:2 ). Недаремно, тому, Першосвятительське служіння Господа нашого 

Ісуса Христа називається місійним, в контексті до Викуплення людства і 

засвоєння останнім плодів Викуплення, а Сам Христос – Месія, про що 

говорить майбутній апостол Андрій Первозванний, коли вперше зустрів 

Спасителя на землі (Ін. 1:41). Як  Пастир  Він  буде  брати  на  руки і  носити 

на  грудях  Своїх  ягнят ( Іс. 40:11 ).  Правда,  як  «Вперта  телиця  впертим  

став  і  Ізраїль,  тому  чи  буде  тепер  Господь  пасти  їх  на  просторому  

пасовиську ?» ( Ос. 4:16 ).  З цієї  причини,  пророк  Єремія  пророкує,  що  

стадо,  яке  не  послухається  голосу  Пастиря,  буде  відведене  в  полон 

(Єрем. 13:17 ).  Але  Господь  Милосердний  знову  буде  їх  вести  і  приведе  

до  джерельних  вод ( Іс. 49:10 ),  подаючи  знак  розпорошеним  вівцям ( Зах. 

10:8),  збираючи  їх  у  стадо [15,c.540]. 

 Не завжди проповідь Спасителя була сприйнята грішною людиною, що 

мало місце, наприклад з євангельськими гадаринцями, тому і інститут 

пастирства, в ході тієї чи іншої місії Церкви зустрічається з подібним 

невдоволенням. За оцінкою «Пастирського богослів’я» це є ні що інше, як 

«хрест» від Бога. Натомість, слід пам’ятати слова псалмоспівця: «… мене 

чекають праведні» (Пс. 141:8), тобто ті, які співчувають пастирям і бажають 
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визволити їх від такого смутку, чим приносять останнім духовну утіху [11, с. 

124]. 

 Не зважаючи ні на що, св. Ісаак Сирін наголошує на вдосконаленості 

духовного життя пастиря при несприятливих умовах звершення місії, 

говорячи: «Хто  всіх  рівно  любить  за  співстражданням  і  без  розрізнення, 

- той  досяг  досконалості»  [67,c. 81]. 

  Надзвичайно  важливе  місце  в  пастирському  настрої  займає  

містичний  момент.  Проповідь  пастиря  не  повинна  обмежуватись  одним  

лише  сірим  і  безплідним  жалем  за  вчинений  гріх,  але  і  вказівкою  на  

вчинення  нової,  протилежної, доброї  справи,  для  віднайдення  Тіла  

Христового, - ось  той  зміст,  котрий  повинна  охоплювати  пастирська  

діяльність  православного  священика.  Ця  місійна діяльність  повинна  стати  

стилем  усього  його  пастирського  життя,  найголовнішою  і  найпершою  

концепцією  у  справі  свого  втілення  і  реалізації.  Пастир  повинен  стати  

перш  за  все – теургом,  будівничим  Таїн  Божих.  По – суті  справи,  

священство – Євхаристійне  служіння, де відбувається єдання з Всевишнім 

[68,c.39]. 

 По  суті  справи,  спираючись  на  вищесказане,  ідеологія  існування  

пастирства, як  інституту, в контексті місійного служіння Кафоличної 

Церкви, має  право  на  своє  буття,  тому  що  прообразом  «Доброго  

Пастиря»  є  сам  Бог – Творець,  Котрий  на  прикладі  усього  Старого  

Завіту  показує  людству  шлях  до  єднання  з  ним – виконанні  Його  благої  

волі,  котра  сумісна  з  Його  наперед визначенням про  людину.  Якщо  ж  

вівці  не  слухають  голосу  свого  пастиря,  то  вони обов’язково  потраплять  

до  пащі  звіря,  котрі  погублять  їх  життя і  не  дадуть  можливості  

поєднатися  з  своїм  пастирем.  Син  Божий – Христос,  стає  Пастирем Своїм  

вівцям  у  Новому  Завіті.  В  подальшому,  Господь  доручає  пасти  отару  

Своїх  овець  апостолам,  а  через  них – пастирям  Православної,  
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апостольської Христової  Церкви,  так  як  це  Він  робив  ще  в  Старому  

Завіті  руками  Мойсея  та  Аарона ( Пс. 76:21 ),  і  тому,  щоби  спільнота  

Господня  не  залишилась  осиротівшою,  як  вівці,  у  котрих  немає  пастиря.  

Сам  Бог, після  Мойсея,  в  Старому  Завіті,  вказує  на Ісуса  Навина,  як  на  

нового  провідника  і  пастиря  Ізраїля ( Числ. 27:15-20 ). 

 В  свій  час  Господь  бере  Давида  з  дому  овець  ізраїлевих,  щоби  

доручити  йому  пасти  Свій  народ.  Однак  звання  пастиря  ніколи  не  

застосовувалось,  безпосередньо,  до царів  Ізраїльських,  хоча роль  пастирів  

їм  приписується ( 3 Цар. 22:17 ; Єрем. 23:1-2 ; Єзек. 34:1-10 ).  Це  звання  

давалось,  також,  і  суддям,  які  керували  Ізраїлем  в  часи  

віровідступництва ( 2 Цар. 7:7-12),  народним  вождям ( Єрем. 2:8 ),  а  також  

князям  народів  язичницьких ( Єрем. 25:34;  Наум. 3:18;  Іс. 44:28 ). 

 Довічне  найменування  пастиря  немов  зберігається  і  для  Нового  

Завіту, таким  чином  стаючи  одним  з  прообразів  есхатологічної  надії.  

Таким  являється,  наприклад,  благовіствування  старозавітніх  пророків.  В  

останні  ж  часи,  Господь  знову  візьме  на  Себе  керівництво  над  Своїм  

стадом  і  доручить  Його  Месії [21,c.71]. 

 За  своїм  жорстокосердям,  пастирі  Ізраїля  виявили  невірність  

своєму  призначенню.  Вони  зробились  безумними  і не  шукали  

Господа(Єрем. 21:10),  піклувались про  земне   благоденство,  тому  і  

відпали  від  Нього ( Єрем. 2:8.),  піклуючись  не  про  стадо,  а  пор  самих  

себе ( Єзек. 34:3 ),  розганяючи овець (Єрем. 23:1 ).  Таких  пастирів «Понесе  

вітер» – порокував  пророк  Єремія (Єрем. 22:22 ).  За  словами  пророків,  

Господь  візьме  вруки  Своє  стадо (Єрем. 23:3 ),  збере  його  до купи  і  

поверне  Ізраїль  на  пасовисько  його  Єрем. 50:19 ),  і  там  буде  оберігати  

його ( Єрем. 31:10; Єзек. 34:11-22 ) [17,c.64]. 
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 Після  всього  цього,  пастирство  буде  вибраним  згідно  сердечного  

рішення  Господнього, і  це  будуть  ті  пастирі  овець  із  знанням  та  благо 

розумністю ( Єрем. 3:15 ),  і  вони  будуть  більше  боятись  і  жахатись,  не 

будучи  розгубленими  говорити  Господеві ( Єрем. 23:4 ). 

 Накінець,  згідно  пророцтва  Єзекіїлеві,  має  бути  лише  один  Пастир, 

- Новий  Давид ( Єзек. 34:23-24; 30-31 ).  Пастирі  общини  і  після  полону  

не  відповідають  сподіванню  Господа,  і  тому  пророк  Захарія  знову  

починає  їх  викривати.  Він  пророкує,  що  цих  невірних  і  не  щирих  

пастирів  Господь  покарає  в  гніві  Своєму ( Зах. 10:3; 11:4-17 ).  Обітниця  

ж  про «Доброго  Пастиря»  виконалась  з  приходом у  світ  Сина  Божого – 

Господа  Ісуса  Христа.  В  час земного  Його  життя,  нашого  Спасителя,  

про  пастухів  вже  говорили  по –іншому,  адже  завдяки  своєму  кочівному  

життю  вони  не  мали  можливості  дотримуватись  і виконувати  Закон,  то  

декотрі  люди  прирівнювали  їх  до  злодіїв  і  убивць [18,c.59]. 

 Згідно  тексту  Священної  Євангелії  від  Іоана,  проповідь  про 

«Доброго  Пастиря» розпочинає  історію  буття  інституту  пастирства.  Після  

Воскресіння  Христового,  коли  апостоли  отримали  харизму  пастирства в  

Церкві,  на  кожного  з  них  був  покладений  обов’язок  духовно  

бадьоритись,  піклуватись  пор  свою  паству.  Пізніше,  апостоли  передали  

цей  священний  обов’язок  єпископам  і  пресвітерам.  За  прикладом  

Господа,  їхній  обов’язок  по  віднайденню  заблудлих  овець ( Мф. 18:12 ),  а  

також  бути  уважним  до себе і до всього стада , в котрому Дух Святий  

настановив їх  пасти  Церкву Господа  і  Бога ,  яку  він  набув  Собі  Кров’ю  

Своєю ( Дії. 20:28 ) [22,c.34]. 

            Ідеологічне  обґрунтування  пастирської  діяльності в контексті 

місійного служіння, складають  два  найголовніших  чинники : молитовне  

спілкування  та  Євхаристійне  єднання  з  Пастиреначальником  і  Главою  

Церкви – Сином  Божим – Ісусом  Христом.  Світ  завжди  має  потребу  в  
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молитві,  як  засобі  спілкування  з  Господом.  Саме  тому  пастир – 

найперше  молитвеник.  Він  стоїть  немов  би  посередині  між  Богом  і  

людиною.  Силою  благодатної  любові  його  одна  рука  покладена  на  

доручену  йому  паству,  а  інша,  за  даром  священства, - стрімко  здійнята  

до  Бога,  щоби  безперестанно  Його  благати  про  життєво – необхідну,  

кожній  людині  Його  допомогу  звище.  Тим,  хто  просить  у пастиря  

молитовного  клопотання  перед  Господом,  він  випрошує  благодатне  

підкріплення,  і  за  своїм  молитовним  стремлінням,  возносить  таку  

молитву  за  всіх,  без  вийнятку  людей  на  землі,  живих  і  померлих,  за  

кожну  особистість. 

 Благодать  Святого  Духа,  котра  завжди  робить  серце  православного  

пастиря  здатним до  сприйняття  такого  життя,  яким  воно  являється  

насправді,  але  й  особливо  чуттєвим  до  виявлень  волі  Божої,  завжди  

святої  і  спасительної.  Яку  б  священнодію  священик  не  звершував  б,  то  

він,  тим  самим,  не  лише  свідчить  про  Істину  Христову,  але  й  

відповідає  за  цю  істину  явлення  життя  правдиво – християнського  

людині, яка  приймає  те  чи  інше  Таїнство [23,c.264]. 

 Своєю  щирою  молитвою,  котра  являється водночас  і  сердечною,  

повинен  спрямовувати  віруючих  в  Царство  Христової  Слави.  Саме  тому  

основною  ідеєю  пастирської  діяльності  являється  розкриття  душі  

віруючого  християнина  для  можливості  сприйняття потоку  невичерпної  

благодаті.  Священнодіями  кожного  Богослужіння,  пастир  скріплює  цей  

дотик  Божественного – Святого  до  людського – грішного.  Тому  Новий  

Завіт  Бога  і  людини  і  встановлений  для  того,  щоби  кожна, небайдужа  

до  свого  спасіння  людина,  могла  б  в  будь – яку  мить  розпочати  нове  

життя  з  Господом в  дусі євангельських  істин  та  моралі.  З  цієї  миті, під  

духовним  контролем  пастиря  людино,  повинне  розпочатись  життя,  в  

якому  християнин  почав  би  бути  носієм  святощів  божих,  володарем  
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благодаті  Господньої,  тайно видцем  і  учасником  радості  Царства  

Небесного,  істинним  чадом  Христовим,  проповідником  вчення  

Богочоловіка – Христа,  Спасителя  нашого [23,c.301]. 
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Прот. Петро Мартинюк,  

магістр богослів’я, викладач РДС 

 

МІСІЯ СВЯТИХ БРАТІВ КИРИЛА І МЕФОДІЯ ДО МОРАВІЇ, ЯК 

НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДЛЯ ХРИСТИЯНІЗАЦІЇ РУСІ 

«Увесь наш люд охрещений, але ми так і не 

маємо вчителя. 

 Не розуміємо ні грецької мови, ні латини (...)  

Зовсім не знаємося на літерах; тож 

пришліть нам когось, 

 хто оповістив би слова зі Святого Письма 

та розтлумачив їх». 

 (Ростислав, князь Моравії, 862 рік н. е.).[13] 

 

З цього прохання Моравського князя Ростислава, можна сказати і 

розпочалася безпосередня просвітительна діяльність святих братів Кирила і 

Мефодія на територіях, які знаходиться у безпосередній близькості з нашими 

землями.  

Звичайно досліджуючи перекладацьку спадщину рівноапостольних не 

можна не торкнутися, тих історичних джерел, які проливають нам світло на 

існування ще раніших перекладів Святого Письма на тодішню зрозумілу 

мову тих народностей, що населяли північне Причорномор’я про це зокрема 

говорить відомий історик М. Ю. Брайчевський: «Русь ще до Аскольда (860 

р.) вважалася греками країною християнською. І, найімовірніше, вона мала 

на той час свою християнську писемність і переклади Святого Письма. 

Повідомлення про це знаходимо в оригіналі житія святого Кирила, відомого 

як винахідника слов'янської писемності – кирилиці, де зазначено про 

знаходження ним "руської" азбуки в Херсонесі: "Знайшов же тут [Кирил] 

Євангеліє і Псалтир, написані руськими письменами"».[1,2] Можна згадувати 

і про згадку у проповіді святого Іоана Золотоустого, коли він одного разу на 

Пасху дав можливість говорити проповіднику з Готії, а після нього сам 

виголосив проповідь, сказавши, що вчення християнське: «не тільки в Юдеї, 
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а й мовою варварів, як ви чули сьогодні, сяє світліше сонця, і скіфи, і 

фракійці, і сармати, і народи, які оселилися на крайніх земних просторах 

Всесвіту, перевели це вчення на свою мову і з добрим розумом вимовляють 

такі промови, які навіть елліни не можуть собі уявити». [6] Однак Слідом за 

мит. Іларіоном (Огієнком) [12] та деякими іншими вченими, багато 

дослідників притримуються погляду, згідно з яким кирилиця виникла 

внаслідок поступового пристосування грецького алфавіту до фонетичних 

особливостей старослов’янської мови. Цей процес був в основному 

завершений завдяки Кирилу та частково Мефодію незадовго до початку їх 

моравської місії. 

Коли ж виникла ідея створення слов'янської писемності та перекладу 

Святого Письма на слов'янську мову, і кому вона належить? 

Професор Є.Є. Голубинський стверджує, що ця ідея вперше осінила 

св. Кирила в той момент, коли він, за указом імператора Михайла III повинен 

був відправитися до Моравії, щоб вчити моравських слов'ян істинам віри 

Христової про що ми вже згадували вище.[13] 

Погодитися з тим, що думка про створення слов'янської азбуки 

належить св. Кирилу можна, однак, навряд чи ця думка виникла у Кирила 

раптово, перед поїздкою до Моравії. Неможливо в такий короткий термін 

винайти слов'янську абетку, тим більше зробити деякі переклади. Італійська 

легенда прямо стверджує, що св. Кирило приніс до Моравії вже готовий 

переклад Євангелія. Коли ж він встиг зробити цей переклад, якщо в Моравію 

святі брати відправилися після тижневої підготовки? Невже все це вони 

зробили по дорозі до Моравії?[13] 

Винайти грамоту в одну мить, за замовленням, випробувати по дорозі 

і перейти зі свіжими перекладами до Моравії немислимо. Думка про 

створення слов'янської писемності, ймовірно, з'явилася під час місії до 
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агарян, куди святий був направлений для дискусії про істини віри, оскільки 

його шлях пролягав через слов'янські землі.[15] [7] 

Св. Кирил з самого дитинства був дуже близький слов'янському 

народу, бо жив у місті, яке було в основному населене слов'янами. З болем у 

серці майбутній просвітитель слов'ян усвідомлював, що цей численний народ 

знаходиться в темряві, не знаючи Слова Божого, істин віри Христової. І хоча 

багато слов'яни були хрещені, вони не мали можливості споживати від 

живого джерела Слова Божого, по-перше, тому, що не мали писемності, по-

друге, богослужіння відбувалося на чужому, ще не зрозумілою для них 

мовою. Слов'янські народи представляли собою поле, готове до жнив. Це 

поле можна було жати серпом Слова Божого, переведеного на рідну мову. Це 

добре розумів св. Кирил.[4] 

Відомо, що після цієї місії св. Кирило віддалився на гору Олімп, в 

монастир Поліхрон, де разом з братом Мефодієм проводив час 

удосконалюючись у книгах. Можна припустити, що саме в цей час в 

монастирі Поліхрон, святі Кирил і Мефодій працювали над створенням 

слов'янської абетки. Їхня працю, ймовірно, вже близьку до завершення, було 

перервано до моменту їх другої місії до хазарів, куди вони були направлені за 

розпорядженням імператора Михайла. Місія до хазарів тривала більше року, 

а саме з 860 по 861 р. Після повернення до Константинополя святі брати 

продовжили розпочате ними справу – створення слов'янської азбуки. Отже, 

до 863 р., а саме до часу звернення моравського князя до візантійського 

імператора, праця святих братів була фактично завершена. 

Таким чином, створення слов'янської азбуки можна віднести до 863 р. 

по Різдві Христовому, згідно Олександрійським літочисленням, що 

вживалась у той час болгарськими літописцями. І посольство моравського 

князя не було приводом для створення слов'янської писемності, а лише 
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послужило до прискорення і як найшвидшому завершенню вже 

започаткованої раніше справи. 

Відомо, що морави були хрещені ще на початку IX століття 

німецькими місіонерами. Вони були зараховані до Пассавської єпархії, яка 

входила в юрисдикцію Римської Церкви, отже, там були священики, були і 

проповідники. Чому ж князь Ростислав звернувся до Візантійського 

імператора, а не до Римського папи? Вочевидь німецькі священики 

користувалися латинським перекладом, що не відоображав духовних запитів 

для просвітлення населеня Моравії. 

Не випадково це велика справа було покладено на святих братів. 

Імператору Михаїлу III, а також патріарху Фотію (хоча про участь патріарха 

Фотія в життєписі святих Кирила і Мефодія не згадується), мабуть, було 

відомо, що Кирил вже давно займається "слов'янськими письменами" . 

Прибувши до Моравії, св. Кирило "незабаром переклав весь 

церковний чин і навчив йому своїх учнів", як кажуть в рукописному житії св. 

Кирила. Що потрібно розуміти під виразом "весь церковний чин"? Які саме 

богослужбові книги перевели святі брати? По-перше, Євангеліє і Апостол, 

але переклад був зроблений не повністю, а лише "избор", тобто переведені 

були тільки ті читання, які вживалися за богослужінням, як свідчить про це 

Іоанн, Екзарх Болгарський.[16] 

Необхідно зауважити, що святі Кирило і Мефодій поставили собі мету 

насамперед перевести те, що відноситься до богослужіння. Тому, з Святого 

Письма Старого Завіту вони перевели "Паремійник", в який входили 

частково і новозавітні читання. Були також переведені на слов'янську мову 

служебник з требником, вкрай необхідні для здійснення Божественної 

Літургії, молитов і різних треб. У житії слов'янських Апостолів, вміщеному в 

Мінеї, є пряма вказівка на те, що вони перевели "літургіарій", а у греків саме 

так називався служебник з требником. На підтвердження переведення цих 
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книг свідчить також і рукописне житіє Кирила, де йдеться про те, що св. 

Кирил навчив своїх учнів раньої і вечірньої. Це місце житія підтверджує й 

інше, те, що святі брати перевели ще й Часослов з Псалтирем, тому, що без 

цих книг неможливо здійснювати богослужіння добового кола. У преп. 

Нестора ми знаходимо свідчення про переведення Октоїха, причому Октоїх 

був переведений саме в тому вигляді, в якому він вживався в Грецькій 

Церкві, тобто містив лише твори преп. Іоанна Дамаскіна. Перекладена була 

також і Загальна Мінея, яка по праву називається творінням св. Кирила, тому 

що такої окремої книги не існувало у вживанні за богослужіннями в Грецькій 

церкві. 

Треба думати, що був переведений і Церковний Устав. Ймовірно, це 

був короткий статут. Ось той перелік богослужбових книг, які були 

перекладені св. рівноапостольними Кирилом і Мефодієм за чотири неповних 

роки, проведених в Моравії, тобто з 863 по 867 р. Так була створена основа 

для здійснення богослужіння слов'янською мовою. У 869 році, коли святі 

брати перебували в Римі, за вказівкою папи Адріана були висвячені в 

священний сан учні св. Кирила. Св. Мефодій також отримав священний сан. 

У Римі св. Кирил тяжко захворів і в тому ж 869 році помер. Перед смертю він 

благав свого брата продовжити розпочате ними справу, а також молився про 

знищення "тримовний єресі". Через рік, навесні 870 р., св. Мефодій був 

возведений в єпископський сан з титулом єпископа Паннонського і 

Моравського. Це відкрило св. Мефодію більш широкі можливості в справі 

утвердження богослужіння слов'янською мовою, а також у продовженні ним 

роботи над перекладом Святого Письма. Св. Мефодій виховав цілу плеяду 

учнів, створив кілька культурних центрів в Моравії, причому його діяльність 

поширилася і на сусідні князівства, такі, як Чехія і Польща. 

В останній період свого життя, а саме на початку 80-х років, св. 

Мефодій разом з учнями здійснив переклад всіх книг Святого Письма. У 
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Іоана, Екзарха Болгарського, в одному з слов'янських прологів XIII століття 

читаємо: "... а великий Божий Архієпископ Мефодій преложил вся уставния 

книги від виселенців між мови, тобто грецької, в словенська". А у преп. 

Нестора Літописця сказано навіть і про те, за який період часу це було 

зроблено. Житіє оповідає : "від учень своїх посаджено два попи скорописця 

зело, преложи вборзе вся книги виконаю, хіба Маккавей ... шостого місяць, 

начен від березня місяця і шести дні жовтня місяця; помер ж гідну хвалу і 

славу Богу віддасть ...". Ясно, що тут мова йде не про богослужбових книгах , 

а про книги Святого Письма. Свідоцтво про те, що переклад священних книг 

був зроблений в настільки короткий період часу, говорить про великий 

досвід перекладацької діяльності св. Мефодія та його учнів. 

Потрібно врахувати ще й те, що більша частина книг Святого Письма 

була перекладена ще за життя св. Кирила (Євангеліє, Паремійнік, Апостол, 

Псалтир). Дуже важливий і цікавий питання про говірку, на яку було 

переведено Святе Письмо та інші богослужбові книги. Життєпис Климента, 

архієпископа Болгарського, який жив у X столітті, прямо говорить, що 

переклад здійснювався на болгарську мову. Більшість дослідників також 

стверджують, що переведення здійснений святими братами і на болгарське 

наріччя. Але чому саме на болгарську мову був зроблений переклад? 

Митр. Макарій, зокрема, вважає, що переклад на болгарську мову був 

зроблений з тієї причини, що, здійснюючи свою місію до Моравії, брати 

проходили через Болгарію і спочатку до віри Христової навернули болгар, 

тому й переклад спочатку був зроблений для болгар.[9] 

Ймовірно, під словом "болгарська говірка" слід розуміти ту мову, про 

яку було добре відомо святим Кирилу і Мефодію, тобто говірка тих слов'ян, 

які жили в Солуні, на якій говорили ченці – слов'яни монастиря Поліхрон, де 

і почали здійснюватися перші переклади. Крім цього, під виразом 
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"болгарська говірка" потрібно розуміти якесь загальну слов'янську мову, яка 

було знайома всім слов'янам. 

Кончина св. рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського і 

Паннонського, наступила в квітні 885 року. Треба сказати, що в останні роки 

свого життя св. Мефодій переклав Грецький Патерик, складений преп. 

Іоанном Мосха в 7 ст., А також Номоканон Іоанна Схоластика. Після смерті 

св. Мефодія в Моравії було 200 священиків, дияконів і іподияконів, як про це 

оповідає Болгарська легенда. Між учнями св. Мефодія і німецьким 

духовенством почалася жорстока боротьба, що закінчилася усуненням в 

Моравії і Паннонії богослужіння слов'янською мовою. Послідовники св. 

Мефодія були вигнані. Одні з них бігли в Далмацію, інші до Болгарії. 

У Болгарії, яка до того часу прийняла Хрещення, учні святих. Кирила 

і Мефодія продовжували розпочату ними справу. У 893 році на помісному 

соборі Болгарської Церкви в місті Преславі було вирішено перейти до 

загального використанню на богослужіннях слов'янської мови. На цьому ж 

соборі один з учнів святих Кирила і Мефодія був возведений в сан 

архієпископа Болгарського. З Болгарії слов'янська писемність поширилася в 

інші слов'янські країни. Саме з Болгарії Русь, яка в цей час приймала 

хрещення  отримала необхідні богослужбові книги слов'янською мовою. 

Таким чином, насіння християнізації слов'ян, посаджені святими Кирилом і 

Мефодієм не тільки проросли, але й принесли рясні плоди.[8] 

Неможливо переоцінити праці слов'янських апостолів. Вони зробили 

Святе Письмо надбанням численного слов'янського світу. Створили не тільки 

слов'янську писемність, але і слов'янську культуру. Слов'янську мову, на 

думку філолога Архангельського, "став тією духовною зв'язком, яка зберігає 

в собі зародок майбутньої національності народу". Святі Кирило і Мефодій, 

"працюючи над слов'янською мовою, працювали над народним 
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самосвідомістю слов'янських племен. Цього заключилось майбутнє і 

історичне значення праці святих першовчителів слов’янських". 
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Прот. Миколай Капітула,  

магістр богослів’я, викладач РДС 

ЛІТУРГІЯ І МІСІЯ 

Ця стаття планує відобразити безпосереднє місіонерське значення 

богослужіння, а також катехізаторські методи, що дозволяють проводити 

роботу з воцерковлення людей, не укріплених у вірі через богослужіння. 

Ключові слова: місія, літургія, богослужіння, катехізація 

Божественна Літургія (з грец. спільне діло) – основне із суспільних 

богослужінь, під час якого відбувається головне таїнство Церкви – Таїнство 

Причастя або Євхаристія (грец. «подяка»). 

Святий праведний Іоан Кронштадтський говорить: «...в нас немає 

справжнього життя без джерела життя – Ісуса Христа. Літургія є скарбницею, 

джерелом істинного життя, тому що в ній Сам Господь. Владика життя 

покладає Себе Самого для їжі та пиття тим, хто вірить в Нього і в надлишку 

дає життя причасникам Своїм... Наша Божественна Літургія, і особливо 

Євхаристія, є найбільшим і постійним одкровенням для нас любові Божої» 

[3]. 

Першу Літургію звершив Господь наш Ісус Христос в Сіонській 

світлиці і кожна Літургія є таємничим продовженням цієї події.  

Служіння Богові і справжнє, заповідане Богом служіння людині, 

нерозривно пов'язані одне з одним. Саме через служіння людині ми стаємо 

здатними прийти до служіння Богові. Але, разом з тим і навпаки, через 

служіння Богові, через укорінення в Ньому, Божественна любов до свого 

творіння виливається через нас, членів Його Церкви, до всіх меж створеного 

світу, і в цій любові має своє джерело наше служіння бідним і убогим, 

нещасним і знедоленим, наше служіння людині. 

Звичайно, саме літургійне життя Церкви є серцевиною церковного 

буття. Але загальне діло членів Церкви Христової, має своє вище втілення в 
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євхаристійному, літургійному житті, в нашому соборному єднанні з Христом 

Спасителем, проте, не обмежується Євхаристією! 

Наше спільне діло, до якого закликає нас Христос Спаситель, полягає в 

нашому спілкуванні, спілкуванні членів церковних, об’єднаних любов’ю, яка 

єднає всю природу людини, долає старі межі людського індивідуалізму і 

самолюбства. І якщо Євхаристія є джерело і підсумок, початкова та кінцева 

точки християнського шляху, літургійного діла Церкви в самому широкому 

сенсі, то сам цей шлях представляє собою наше людське християнське життя 

з усіма його труднощами, випробуваннями, боріннями – з усіма тими 

обставинами, в яких ми покликані показати наше справжнє уподібнення 

Христу, наше ставлення до Бога і ближнього, покликані виконати заповіт 

святого апостола Павла: «Носіть тягарі один одного і так здійсните закон 

Христа» (Гал. 6, 2). Все життя християнське, життя кожного християнина 

покликане бути нашим спільним ділом! 

На цьому шляху нашого спільного діла, нашого літургійного життя, 

найперше стоїть Сам Бог, Творець нашого світу, Який є для нас зразком 

наших добрих діл, нашого служіння людині. «Із усім зусиллям і готовністю 

поспішімо робити всяке добре діло, – закликає нас сщмч. Климент Римський, 

– тому що Сам Творець і Владика всього веселиться за Свої діла» [4, c. 47]; 

сотворивши світ і людину, Він подає нам в цьому найпершому благому ділі і 

перший зразок для наслідування, зразок для всіх наших добрих діл. «Добре 

воно» (Бут. 1, 31) – це вигук Божий, який виходить від надлишку 

Божественної любові і є для нас закликом до того, щоб було добре для 

кожної людини і кожного творіння, щоб наше християнське загальне діло 

було продовженням в історії діл рук Божих. 

Господь Ісус Христос, будучи Богом і людиною, подає нам гарний 

приклад такого нашого людського діяння, любові до ближнього і турботи про 

нього. Все земне життя Спасителя було невпинним свідченням Його 
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служіння бідним і убогим! Свідчення про Бога і вираз Його Божественної і 

одночасно досконалої людської любові до людини – такі дві складові Його 

суспільного служіння і, перш за все, Його по-справжньому добрих діл, 

спрямованих на зцілення страждаючої людини. Сам Господь пояснює нам 

істинне значення нашого спільного діла в притчі про доброго самарянина 

(Лк. 10, 30 – 37), в заповіді: «Блаженні милостиві, бо вони помилувані 

будуть» (Мф. 5, 7), в наступних словах: «Бо голодував Я, і ви дали Мені їсти; 

спраглим був, і ви напоїли Мене; був подорожнім, і ви прийняли Мене; був 

нагим, і ви зодягли Мене; був недужим, і ви відвідали Мене; у в'язниці був і ви 

прийшли до Мене... істинно кажу вам: зробивши це одному з цих братів Моїх 

менших, Мені зробили» (Мф. 25, 35 – 36, 40). 

Церква Христова покликана нести в світ образ свого Спасителя, 

продовжувати Його діло, бути світлом для світу (Мф. 5, 14 – 16) – свідчити 

про Бога не тільки своїм вченням, а найперше, своїми ділами – ділами, які є 

плодом Божественної любові в нас. Таким чином, соціальне служіння 

Церкви, служіння бідним і убогим, яке випливає з самої сутності церковної 

місії, є одна з невід'ємних складових церковного служіння Богу, один з 

найважливіших проявів самої природи Церкви, істинної природи людини. 

Але, разом з тим, наше служіння бідним, убогим і знедоленим є для нас 

самих сходинкою до Бога, щоб ми плекали в собі істинного християнина. 

Лише наслідуючи Христа Спасителя в Його ділах, служачи Богові і людям, 

ми стаємо здатними сприйняти в істинній мірі і Його найвище вчення, і, 

нарешті, з'єднатися з Ним у таїнстві Євхаристії. 

Таким чином, наше християнське життя покликане бути як умовою і 

запорукою нашої літургійного життя, так і його благодатним результатом, 

плодом, тим потоком любові до кожної людини і навіть всього творіння, який 

виливається з живоносного джерела богоспілкування. 
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Історично, з самих перших своїх кроків, Церква здійснювала це своє 

покликання. Книга Діянь апостольських оповідає нам про початок 

дияконського служіння, в основу якого лягло піклування про незаможних 

(Діян. 6, 1 – 6), оповідає про допомогу голодуючим (Діян. 11, 27 – 30), про 

атмосферу взаємної турботи між християнами, так що «не було між ними 

жодного вбогого» (Діян 4, 34). 

Подальша історія Церкви Христової дає нам безліч яскравих і 

дивовижних прикладів християнської турботи про стражденних людей. 

Боговгодне життя таких святих як Іоан і Філарет Милостиві (так само як і 

багатьох інших святих і подвижників Церкви), показує нам найвищі 

приклади повного самозречення, служіння бідним і знедоленим. Полум'яні 

проповіді таких святих, як Іоан Золотоустий, так само як і багатьох інших, 

свідчать про ту величезну увагу, яку завжди приділяла Церква соціальному 

служінню. Традиційно саме Церква містила і облаштовувала лікарні для 

бідних, сирітські установи та школи, займалася зборами коштів і теплих 

речей для ув'язнених і нужденних. Більше того, історія Церкви знає приклади 

того, коли не тільки церковні кошти, а й майно, і навіть священні предмети 

приносилися в жертву заради знедоленого і голодуючого людства (саме про 

це оповідає, наприклад, житіє святителя Кирила Єрусалимського) [2, с. 168]. 

Чудовим та яскравим для нас є приклад з короткого життєпису невідомого 

святого, який, віддавши на потреби нужденних все своє нечисленне 

надбання, приніс у жертву любові єдине, що у нього залишилося – Святу 

Біблію, таким чином показавши слово Боже написаним на скрижалях 

власного серця. 

Це служіння людині, з якого починається і яким закінчується наше 

служіння Богу, триває в Церкві Христовій і в наші дні. 

Літургія – це наша спільність у Христі, це наша проповідь про Нього 

для тих, хто ще далекий від Церкви, це допомога для тих соціально 
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знедолених, з якими утотожнює себе Христос (Мф. 25, 40). Будь-яке діло 

може стати для нас «літургією», якщо ми сприймаємо його як дане Богом, а 

найбільш непримітні обов'язки будуть воістину прекрасними, якщо ми 

виконуємо їх для Бога. І, нарешті, наше християнське життя досягає своєї 

вершини в найбільшому Таїнстві – Євхаристії. У ньому ми єднаємося з 

Христом, не просто «задовольняючи наші релігійні потреби», але видимим 

чином висловлюючи нашу причетність до Нього і співпричетність один 

одному – споживаючи від загального Хліба і п’ючи загальну Чашу. 

  «Є ще один вимір, якого надає євангельському благовістю літургія... Це 

розповсюдження православної віри завдяки літургії, за допомогою літургії і 

для того, щоб літургія звершувалась згодом по всьому світу. Або, іншими 

словами, у літургії міститься мотивація місії, метод місії та її мета» [12, С. 

254 – 255] . 

Роль богослужіння в житті Церкви не обмежується лише вузьким, 

зовнішньо-місіонерським значенням. Якщо розглядати місію як рух до 

порогу храму, то богослужіння, з яким людина стикається вже за храмовим 

порогом, має безпосередньо катехізаторське значення, оскільки православне 

богослужіння відрізняється високим ступенем навчальної і духовної 

мотивації до життя у Христі: «...Перевіреною століттями формою була 

катехизація через богослужіння. Вона давала прекрасну систему 

богословських знань, систему не схоластично-абстрактну, не зазубрену, не 

вимучену бездумним повторенням, а таку, що органічно пронизує весь 

життєвий уклад людини. У центрі богослужіння знаходиться Євхаристія – 

основа будь-якого справжнього духовного розвитку особистості. Навколо 

неї, навколо Живого Христа, концентруються корисні для душі знання і 

християнський досвід» [15, с. 233] . 

Значення і роль православного богослужіння в катехізаторській 

роботі 
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«Церква, як Тіло Христове є свідченням і місією відносно 

стражденного світу і людини. Осередком життя і словесного служіння 

Церкви являється Євхаристія, яка є актуалізацією Царства Божого, яке 

прийшло в силі, є служінням Самого Ісуса Христа, Який «не відступив... все 

творячи, аж поки не підніс нас на небо і дарував Царство Своє майбутнє» [6, 

с. 147]. 

«Внутрішня віра і духовність християн сьогодні, як і в часи 

Стародавньої Церкви, визначається, в першу чергу, тим, що вони пізнають і 

переживають у богослужінні» [10, с. 200]. 

Історично християнське богослужіння було призначене до навчання 

основ християнського віровчення людей, що приходять в Церкву. Слова 

молитов, інтер'єр храмів, прикрашених іконами з біблійним змістом, були 

головною підмогою в розумінні християнства, особливо для неписьменних 

парафіян. Ця ж роль богослужіння знаходить нову актуальність у наш час, 

після багатьох років атеїзму і настання неоязичництва. «Вчення про 

сокровенні таємниці віри, настанови в молитві і благочестивому способі 

життя, розповідь про різноманітні лики святості – все це може бути 

почерпнуто з текстів православних молитов і співів» [15, с. 233]. 

Особливе значення, яке можна назвати і навчальним і виховним, тобто 

катехізаторським, мають євангельські та апостольські читання, річні постові 

та святкові кола, а також проповіді, що коментують їх, живою мовою 

доносять до прихожан всю глибину мудрості, даної в Одкровенні Богом і 

накопиченої в досвіді Церкви. «У проповіді також важливо ненудною мовою 

застосовувати глибинні основи слова Божого і вчення святих отців до 

сьогоднішнього життя» [13, с. 67] . 

Добове, тижневе і річне кола християнського богослужіння, 

концентруючись на суті християнської проповіді, «вводять християнина в 
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Таїнство боголюдської єдності і роблять його причасником Христового 

спасіння і вічного життя» [10, с. 204]. 

Самі по собі богослужіння виступають в ролі мотиваційного фактора, 

коли в гімнографічних текстах по відношенню до християн звучать заклики 

до правильного сповідання і прославляння Бога, до боротьби з гріхом, до 

допомоги ближнім і прийняття заповідей Христа у своє життя. «Молитва за 

оголошених, наприклад, дає можливість сконцентрувати увагу сучасної 

церковної громади на місіонерській традиції Православ'я...» [12, с. 265]. 

Про біблійний характер православних богослужінь каже грецький 

богослов Яків Стамуліс, який наводить статистичні дані, де показано, що в 

семи дослідженнях богослужбового чину 25 % припадає на прямі біблійні 

тексти. При використанні непрямих вказівок на Біблію і біблійних алюзій 

відсоток збільшується [12, с. 261] . 

Успішність внутрішньої місії через богослужіння обумовлюється 

спільною участю в молитвах і в Таїнстві Євхаристії. Початково задана 

общинність Церкви є подарунком для будь-якого активного місіонера, який з 

Божою допомогою може згуртувати цю громаду та спрямувати її активність 

для благовістя за межами храму. 

Практика служіння «дитячих» Літургій, служіння Літургій у місцях 

ув'язнення, лікарнях, військових частинах служить для об’єднання в громади 

певних груп людей і також має велике місійне значення. 

Величезне катехізаторське значення має «матеріальність» 

православного богослужіння. На відміну від сект, православне богослужіння 

дає нам можливість не обмежуватися символічним значенням подвигу 

Христа, але, головне, дає можливість реального прилучення до Нього через 

Таїнство Євхаристії [10, с. 205]. 

Місіонерською є і спрямованість Божественної Літургії як головною 

складовою православного богослужіння. Спрямованість до Небесних 
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обителей, можливість здобуття Божого Царства не тільки після смерті, але і в 

цьому житті, при належному донесенні до людей, служать спонукальними 

мотивами до входження в життя у Христі. Для стомлених в буденній суєті 

людей храмове служіння Богові дозволяє знайти спокій і радість в залученні 

до іншого світу. «Євхаристія – це зв'язок з минулим, більше того, це зв'язок з 

іншим типом реальності, що знаходиться в різкому контрасті з матеріальним 

світом. Літургія несе свідоцтво про інший порядок речей» [12, с. 281] . 

Існують і інші місіонерські аспекти православного богослужіння, які в 

тій чи іншій мірі служать справі воцерковлення людей. 

Місіонерська Літургія 

Для свідомого входження людини в Церкву необхідно, щоб збіглася 

маса обставин, і було виконано безліч умов. Але за великим рахунком це 

таїнство залучення людини до Господньої благодаті в більшій мірі залежить 

від позиції служителів Церкви. Особливо актуально постало питання про 

розуміння сучасною людиною богослужіння. В силу складності 

богослужбового уставу та історичних нашарувань в чинопослідуванні і 

текстах богослужінь, навіть переклад на українську мову цю проблему не 

вирішує. Тому все більш актуальними стають заклики до введення в 

загальноцерковну практику так званих «Місіонерських Літургій», тобто 

богослужінь з поясненнями. 

Місіонерські Літургії є тією буферною формою, де не відбувається 

реформація духовної спадщини і одночасно творчо втілюється в життя 

наявний досвід. 

Так, досвід місіонерської Літургії можна пов'язати зі служінням звичної 

Літургії св. Іоана Золотоустого, яку можна супроводжувати коментарями. На 

самій літургії робилися коментарі. Їх було шість: перед початком 

проскомидії, після часів, після читання Святого Писання, перед Великим 

Входом, перед Євхаристійним каноном і після закінчення служби. Коментарі 
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давав місіонер-катехізатор з богословською освітою. Практика показує, що 

проведення подібних місіонерських літургій є корисним навіть для постійних 

прихожан» [9]. 

Існують пропозиції не обмежуватися в поясненнях тільки на 

Божественних Літургіях. Відомий сучасний російський богослов 

протодиякон Андрій Кураєв пропонує проводити на парафіях з певною 

періодичністю Всенічну з коментарями, де за 1-2 хвилини коментатор 

повинен пояснювати всі самостійні частини богослужінь аж до коментарів 

для єктенії. Такі богослужіння, на думку автора ідеї, доречніше проводити в 

містах, де розташовані кілька храмів, щоб люди мали можливість вибору. 

Також він зазначає, що дані богослужіння повинні проходити за заздалегідь 

спланованим розкладом, про який повинні знати люди. «Устав, як відомо, на 

одній Всенічній вказує до 7 випадків, коли треба звертатися до народу з тими 

чи іншими повчаннями» [7, с. 349]. Сам о. Андрій на практиці виступив у 

ролі коментатора на місіонерській Літургії в Ісаакієвському соборі Санкт-

Петербурга [8]. 

Пояснення у богослужіннях не обов'язково повинні вклинюватися у 

чинопослідувания, – за 10-15 хвилин до початку богослужіння священик чи 

катехет можуть коротенько розповісти про житія святих, яких вшановує 

Церкава в той день, розкрити тему денного Євангелія, розкрити сенс 

найважливіших змінюваних молитов [15, с. 234] . 

Також слід зазначити, що існує практика проведення чинопослідування 

Таїнства Хрещення, де «кожне священнодійство пояснюється священиком, і 

охрещувані повністю усвідомлюють все те, що над ними звершується» [14, с. 

130] . 

Для посилення розуміння суті звершуваних чинопослідувань, 

богослужіння в більшості парафій нашої Церкви проводяться зрозумілою 

українською мовою. Катехізаторська користь від богослужінь доступною, 
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зрозумілою мовою очевидна. Завдяки звершенню таких богослужінь 

знімається головна проблема не тільки неофітів (з древньо-грецької νεόφυτος 

— недавно насаджений; новопросвічений), що стали членами нашої Церкви, 

а й проблема нерозуміння богослужбових текстів та священнодій. 

Місіонерські експедиції 

Після років атеїстичної радянської влади Українська Православна 

Церква в даний час стоїть ще перед одним викликом – відсутністю храмів, а 

як наслідок – відсутністю православних богослужінь в малих і віддалених 

населених пунктах (особливо на сході і півдні нашої держави) її канонічної 

території. Вихід з цієї ситуації можна знайти у проведенні так званих 

місіонерських експедицій, однією з складових діяльності яких є проведення в 

польових умовах повноцінних богослужінь і звершення Таїнства Євхаристії.  

Практика місіонерських експедицій в основному у віддалені населені 

пункти була відроджена в другій половині 90-х років XX ст. зокрема 

сусідньою Російською Православною Церквою. Основні аспекти (в тому 

числі і літургійний) та принципи місіонерських подорожей до теперішнього 

часу відображені в спеціальній літературі. 

  З 11 серпня по 4 вересня 1996 Місіонерським відділом РПЦ спільно із 

Свято-Тихонівським Богословським інститутом на прохання єпископа 

Якутського і Ленського Германа було направлено місіонерську групу з 16 

осіб (6 священнослужителів і 10 студентів Свято-Тихонівського 

Богословського інституту) в республіку Саха (Якутія). В результаті цієї 

місіонерської експедиції було охрещено понад півтори тисячі осіб, які 

проживають в селищах вздовж річок Колимі, Алдану і Вілюю. Місіонери 

здійснювали богослужіння, Таїнства і треби на стійбищах і в селищах. А в 

особливо пам'ятних і видних місцях встановлювали поклонні хрести і навіть 

споруджували імпровізовані каплиці. Подібних експедицій з 

катехізаторськими бесідами, хрещеннями і богослужіннями до теперішнього 
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часу було здійснено досить багато, що дозволяє вже систематизувати 

накопичений досвід. 

Практикуються місіонерсько-катехізаторські виїзди також в ті населені 

пункти, де сформувалися громади, але немає священиків і храмів. У таких 

виїздах звершення богослужіння є вже головною метою. Регулярною 

практикою подібного роду є так звані місіонерські походи. Протягом тижня в 

певному географічному ареалі священики служать Божественну Літургію в 

зруйнованих храмах для того, щоб привернути увагу жителів до своїх храмів, 

посприяти якнайшвидшому відродженню сільських святинь. 

Крім «сухопутних» місіонерських виїздів практикуються місіонерські 

виїзди на спеціальному кораблі-церкві, що зупиняється в населених пунктах, 

розташованих на узбережжі річок та інших водойм, де запланований виїзд. 

Однією з головних складових «водних» місіонерських поїздок є 

богослужіння [11]. 

Хоча на теренах України православна віра після безбожницького 

більшовицького панування збереглася в більшій мірі, аніж в Росії, і проблема 

воцерковлення та просвічення стоїть менш гостро, проте Українській 

Православній Церкві слід також приділяти особливу увагу місіонерській 

діяльності.  

Велике катехізаторське та місійне значення мають паломницькі 

поїздки, які активно проводяться паломницькими центрами, що діють при 

єпархіях Української Православної Церкви Київського Патріархату. Відомо, 

що паломництво є дуже корисним в житті людини-християнина, оскільки 

через прощу до святинь паломник знайомиться з християнством, пізнає саму 

суть його і, що найголовніше, воцерковляється і знаходить для себе спасіння 

через єдність з Христом в огорожі Святої Церкви Православної. Тому 

паломництво без перебільшення можна прирівняти до апостольської 

проповіді, бо саме через участь в прощах до святих місць багато людей 
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змінюється, виправляють своє життя і стають насправді церковними 

людьми.  

 

Літургійне навчання 

Елементом катехізації через богослужіння може бути літургійне 

навчання як дорослих, так і дітей. На заняттях Недільних шкіл або 

Катехізаторських курсів, що діють на парафіях, проводяться спеціальні 

заняття, на яких тлумачиться Священне Писання, розглядається значення 

єктеній та гімнографічних текстів, даються літургійні та богословські 

коментарі до певних частин богослужіння. Нагальним завданням 

Православної Церкви є сприяння у відродженні вікових традицій викладання 

у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах «Закону Божого» та 

богословських дисциплін. У вирішенні цього питання не завадило б і 

сприяння державної влади. 

З благословення і під головуванням Святійшого Патріарха Київського і 

всієї Руси-України Філарета богословською комісією Української Церкви для 

полегшення розуміння і просвічення православних вірних здійснено 

переклад більшості богослужбових текстів та продовжується копітка праця з 

перекладу святоотцівської спадщини. Це також значним чином сприяє 

розвитку вітчизняного богослів'я, а значить і благодатного життя Церкви в 

Україні. 

Для більш повного розуміння того, що відбувається під час 

богослужінь прихожанам рекомендується ознайомитися на перших порах зі 

спеціальною літературою, де розписано чинопослідування богослужіння з 

перекладом і коментарями. В інших варіантах вивчення богослужіння за 

допомогою допоміжних посібників є можливим прямо під час богослужінь. 

 

«Інформаційна підтримка» богослужінь 
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При висвітленні теми місіонерських богослужінь необхідно 

враховувати, що велика кількість населення, яка ототожнює себе з 

Православ'ям, досить рідко заходить до храмів, і особливо на богослужіння. 

Але, багато хто з тих, що «потрапили» на богослужіння, почали свій шлях 

воцерковлення саме після духовного та інтелектуального впливу 

богослужінь. 

Допомогу в цьому випадку можуть надати інформаційні оповіщення та 

запрошення до храму через оголошення, розвішані в друкованому вигляді, 

що публікуються в місцевих періодичних виданнях, транслюються через 

ефірні засоби масової інформації. 

Гарною інформаційною підтримкою є церковна преса, на шпальтах якої 

можна дізнатися про анонси архієрейських візитацій, святкових богослужінь, 

урочистостей. В якості методу «інформаційної підтримки» православних 

богослужінь використовуються церковні інтернет-ресурси, офіційні веб-

сторінки єпархій, монастирів, храмів. На деяких парафіях використовуються 

стенди, де розміщується інформація про значення майбутнього свята, короткі 

житія святих і т.д. Також інформація може розміщуватися у вигляді 

парафіяльних стінгазет та листів. У такому випадку використовується спосіб 

«пасивного» літургійного навчання.   

 

Узагальнюючи описану вище практику катехізації через богослужіння , 

слід зробити ряд висновків: 

1. Богослужіння в Українській Православній Церкві є не завжди 

доступним для первинного розуміння невоцерковлених християн і неофітів. 

Для розкриття глибини духовного змісту православних богослужінь можуть 

послужити Місіонерські літургії. Це допоможе поглибленню розуміння сенсу 

Євхаристії і богослужіння в цілому. В сучасних умовах секуляризованого 

суспільства великою є необхідність створення спеціальних місіонерських 
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храмів, де богослужіння могло б проходити з різними елементами навчання 

прихожан основ богослужбового Уставу і літургійного богослів'я. Такі 

місіонерські храми стали б тоді шлюзом. Невоцерковлені християни, 

відвідуючи богослужіння в цих храмах, через деякий час отримували б певні 

навики молитви і розуміння богослужіння і потім вже повноцінно могли б 

брати участь у звичайних парафіяльних церквах.  

2. У вирішенні проблеми розуміння богослужіння необхідно задіяти 

сили всієї Церкви. Принципово важливим в освоєнні богослужіння є 

усвідомлення потреби доступного і детального тлумачення богослужбових 

текстів і символів, створення в храмах певного середовища, що сприяє 

з'ясуванню ідейно- богословського змісту богослужіння. 

Мобілізація сил повинна проходити на всіх рівнях, починаючи від 

використання можливостей синодальних та єпархіальних відділів, 

православних видавництв і закінчуючи парафіяльним рівнем, де необхідно 

проводити літургійне навчання, яке у всьому розмаїтті його форм може стати 

майданчиком для освоєння християнських віроповчальних істин. У Духовних 

навчальних закладах нашої Церкви  вирішенню цієї проблеми має сприяти 

поглиблене викладання літургіки, щоб отримані знання майбутній 

священнослужитель міг передавати для своєї пастви. 

3. З катехізацією через богослужіння нерозривно пов'язаний общинний 

спосіб життя Церкви. За винятком чинопослідувань деяких Таїнств і обрядів 

(«треб»), практично все православне богослужіння направлене на згуртовані 

колективи людей, які моляться єдиним серцем і єдиними устами». І в 

принципі навіть найменше відхилення в сторону індивідуалізму здатне 

просто зруйнувати існуючий богослужбовий устрій Церкви. При належній 

організації богослужбового життя, на парафії набагато легше створювати 

громаду, де найкращим чином актуалізується необхідність життя у Христі. 

«Індивідуалізм вихолощує людські відносини; богослужіння здатне 
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наповнити ці відносини глибоким змістом християнського братства» [10, с. 

204]. 

4. «Ми, християни, віруємо в непорушність обітниці Господа і 

Спасителя: «Де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них» (Мф. 18, 

20). Реальна присутність Божа серед молільників, богонатхненність 

церковної богослужбової традиції, побудованої на правій вірі і живому 

зв'язку з Господом Ісусом, – ось той наріжний камінь, на якому тільки й може 

будуватися справжнє духовне просвітництво. І якщо підвалину народної 

християнської школи буде покладено на цьому камені – споруджена нами 

будівля повік не зруйнується». [15, с. 235]. «Бо ніхто не може покласти 

іншої основи крім покладеної, яка є Ісус Христос» (1 Кор. 3, 11). 
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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ 

ВОЛИНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ 

АКАДЕМІЇ 

 «бо кожен, хто просить – 

одержує, хто шукає – знаходить, а хто 

стукає – відчинять йому» 

Св. Матвія 7.8 

Науковий термін методологія – грецького походження, складений з двох 

слів: «метод» – спосіб пізнання дійсності, прийом або система прийомів для 

досягнення наукового задуму, «логос» - наука, розум, вона є вченням про 

науковий метод пізнання, сукупність прийомів, способів дослідження, 

застосовані до об’єкту пізнання [1]. 

Як наука, методологія, свої витоки бере ще з давньогрецьких часів, в 

продовж віків вона вдосконалювалася, набирала нового змісту і форм, 

ширшого, глибшого застосування методів пізнання до об’єкту, але первинна 

головна її суть залишалась незмінною. 

Складовою частиною методології як науки є методика ( від грецького – 

методичний) – являє сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів 

виконання певної наукової праці, в нашому випадку – самостійної 
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студентської, здатністю студентів під керівництвом свого наставника 

дослідити об’єкт пізнання [2, с. 479]. 

Наукове дослідження ними певного об’єкту є також метод пізнання в 

церковно-історичній, богословських науках і на думку та з досвіду автора, 

являються науковим пошуком і знахідкою. 

Перед початком наукового дослідження, пошуку, необхідно знати що, як 

і де шукати, тобто виробити для пізнання об’єкту дослідження свою власну 

методологію пошуку, застосовувати певні прийоми і способи [3, с. 130]. 

Волинська православна богословська академія є молодий духовний 

навчальний заклад, який два роки тому, постав на базі реорганізованої 

Волинської Духовної семінарії і, властиво увібрав в себе не лише її 

навчально-матеріальну базу, традиції, способи, уклад студентського життя, а 

й певну, вироблену методологію наукової праці, яку започаткувало в 90-х 

роках минулого століття Наукове Товариство імені митрополита Полікарпа, 

наукова-видавнича діяльність якого стала не лише доброю школою для його 

членів, а й залишила по собі цінну духовну спадщину. Наукове Товариство, 

яке діяло при Волинській Духовній семінарії не повних два роки, виховало 

ряд священиків – науковців, які й до тепер продовжують свою науково-

дослідну, видавничу діяльність: ректор Рівненської Духовної семінарії прот. 

Віталій Лотоцький, проректор Київської православної богословської академії 

прот. Віталій Клос, священики Юрій Толочний, Олександр Кулик, Михайло 

Бучак, Андрій Артемчук і інші. Двоє вихованців Товариства тодішні 

викладач семінарії, Володимир Борщевич, студент о. Віталій Клос – нині 

доктори наук, і мені, як їх колишньому науковому наставнику приємно 

наголосити, що в їх наукових досягненнях є і моя часточка праці. 

Власне наукова праця студентів ВПБА, є продовженням їх попередників 

з Наукового Товариства імені митрополита Полікарпа, дещо доповнена і 

поглиблена в нових умовах, і нині вже є складовою частиною академічного 
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науково-дослідного процесу церковно-історичних дисциплін, носить 

устійнені наукові традиції доповнені автором в своїх студіях з часу 

включення його до штату викладачів оновленого духовного закладу та 

молодими студентами науковцями, які прагнуть, як і їх попередники, 

поєднати майбутнє своє священство з наукою, а прикладом для них є наші 

випускники, які в складних тогочасних умовах ставали на шлях наукових 

пошуків і знахідок, продовжують їх нині на своїй священичій ниві [4]. 

Першими кроками студентів до наукового пізнання певного об’єкту є 

теоретичне засвоєння способів і прийомів з допомогою яких, можна 

дослідити тему своїх перших наукових надбань: реферат, проповідь, курсова, 

бакалаврська, магістерська роботи, написання статей, доповідей, повідомлень 

на науковий форум, до часописів, збірників, спеціальних журналів, 

підготовлення виступу на радіо, телебачення [4]. 

Згідно академічної програми навчання, теоретичним фундаментом для 

наукового пізнання об’єкту дослідження є предмети – Джерелознавство ( 

загальне і церковне ), Методика самостійної наукової роботи, які введені до 

програми не лише для розширення ерудиції майбутнього кандидата в 

священство, а глибшого пізнання теми свого наукового зацікавлення, 

опанування прийомами, способами дослідження для досягнення поставленої 

мети. 

Оволодівши теоретично знаннями цих та інших навчальних дисциплін, 

студенти засвоїли певну суму необхідних їм знань для наукової праці і вже 

самостійно під керівництвом свого наставника можуть практично приступати 

до написання своїх науково-дослідних робіт. 

 - Священик мусить любити освіту, - писав митрополит Іларіон, - бо без 

освіти він не може працювати, не може навчати, - не може священиком бути 

таким, як треба (Осія 4. 6). І тому освіта священика – це діло доживотне [1, с. 

5]. 



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 131 ~ 
 

За методологією наукової праці для дослідження певного об’єкту (теми) 

необхідно чітко визначитися з метою і предметом, накреслити саму 

методологію праці, тобто що і як досліджувати. Кожна тема має бути не 

лише визначена, науково обґрунтована, зазначити її актуальність, але й 

охоплювати певні хронологічні рамки дослідження, мати відповідну 

структуру. 

- Кожна ваша праця, кожен реферат і кожна проповідь, - повчав 

митрополит Іларіон, - нехай будуть монографією. Там мусять бути початок, 

зміст, кінець. Тобто мусить бути вступ, найголовніше – це зміст, а тоді вже 

закінчення. Вступ і закінчення мусять бути короткі. 

Зміст – найголовнішу частину праці – треба поділити на окремі 

заголовки, тобто – частини. Кожну свою повну працю вважайте величиною 

на десять десятих (10/10). З того одну десяту повинен займати вступ, вісім 

десятих зміст і одну десяту закінчення. Це найкраща пропорційність частин 

праці [1, с. 15-16]. 

Для кожного дослідження, тобто наукового пізнання об’єкту, в нашому 

випадку теми вибраної студентом, для повного, глибокого і всестороннього її 

розкриття, висвітлення необхідно створити певну джерельну базу, яка 

складається з документальних першоджерел та історичних джерел, в який 

першоджерела відіграють головне значення. Тобто, студенти для створення 

необхідної джерельної бази для пізнання об’єкту їх наукового дослідження 

стають на шлях пошуку і знахідок.  

Маємо підкреслити, навчальною програмою з предмету 

Джерелознавства передбачено дві (по одній в кожному семестрі) в 

навчальному році практичних робіт в Держархіві Волинської області – 

найбільшої джерельної бази нашого краю, в фондах якого зберігається біля 

1,5 млн. справ документальних та більше 100 тис. одиниць історичних 

джерел. 
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Перша практична робота студентів у Держархіві Волинської області 

передбачає загальне системне ознайомлення з фондами документів та 

історичними джерелами, найперше – церковними, які охоплюють період 

XVI-XX ст. Студенти 2 курсу навчання мають змогу не лише отримати там 

необхідні інформації поповнення. комплектування, зберігання і використання 

документальних джерел, серед яких і документи особового походження [5, с. 

47-49], з рукописними богослужбовими книгами, першодруками, безцінними 

науковими працями наших вчених з історії церкви, рідної землі. Як правило, 

до практичних занять студентів, працівники Держархіву влаштовують 

відповідні виставки з історії рідної церкви, до ювілейних дат визначних 

особистостей України, Волині, серед них першоієрархам УАПЦ першого і 

другого відродження: митрополиту Василю Липківському, митрополитам 

Полікарпу (Сікорському), Никанору (Абрамовичу), архієпископам Степану 

(Орлику), Ігору (Губі) і іншим. Студенти мають змогу також ознайомитися 

тут із документальними, історичними джерелами виставок присвячених 

Тарасу Шевченку, Олені Пчілці, Лесі Українці, вічно живій темі голодомору-

геноциду в Україні 1932-1933 рр., ознайомитися на виставках з життям і 

працею української діаспори, зокрема Інституту дослідів Волині і Товариства 

«Волинь» у Вінніпезі, Канада, Товариство волинян імені Лесі Українки в 

Сіднеї, Австралія, запізнатися з колекціями, збірками наших визначних 

земляків на заході – Степана Радіона, Наталі Тиравської, Максима Бойка, 

Пилипа Шайди і іншими. 

Друга практична робота студентів присвячена виключно виявленю 

документальних та історичних джерел до конкретних об’єктів дослідження, 

праці з ними. Студенти особисто працюють з описами, алфавітними і 

особовими каталогами, каталогами на електронних носіях, покажчиками до 

фондів, архівними довідниками, вчаться самостійно працювати з 

відповідними фондами, колекціями, збірками документів, а також з 
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найціннішими історичними джерелами: енциклопедіями, словниками, 

статистичними збірниками, періодикою і т.д. [6]. 

Вони роблять нотатки з найважливіших інформацій, які несуть ці 

джерела, з найцінніших, з дозволу адміністрації архіву та за порадою свого 

наставника роблять ксерокопії, фотокопії, виробляють свою власну методику 

праці з архівними джерелами. 

Ознайомившись з методикою наукової праці, засвоївши необхідні 

способи і прийоми пізнання об’єкту дослідження, студенти ВПБА самостійно 

беруть участь в пошуковій роботі по виявленню і опрацюванню необхідної їм 

джерельної бази в Держархівах Волинської, Житомирської Рівненської, 

Тернопільської областей.  

Так, студенти третього курсу брати Андрій і Назар Дуда, працюючи над 

своїми курсовим роботами на тему «Монастир Різдва Пресвятої Богородиці в 

Страклеві Дубенського повіту», разом з своїм науковим керівником виявили 

цілу низку джерел з історії цієї святої обителі в фондах Держархіву 

Рівненської області. Вони старанно опрацювали Фонд №639 Оп.1, Клірові 

відомості церков і парафій Дубенського повіту за 1799 – 1918 рр., та зібрали 

цілу низку необхідних документальних джерел з життя помонастирського 

храму Різдва Пресвятої Богородиці в Страклеві, про стан самої святині, 

парафії, настоятелів, активних вірних, ремонти і добудови (дзвіниці, будинку 

парафіяльного священика), наявність церковного начиння – ікони, 

богослужбові книги, церковні дзвони і інше [7]. 

Студенти ВПБА під керівництвом свого викладача з джерелознавства і 

методики самостійної наукової роботи, автора цих рядків, оволодівши 

необхідними теоретичними і практичними знаннями  виробляють в собі 

власні способи і прийоми пізнання об’єкту, який досліджують – тобто власну 

методологію наукової праці з документальними та історичними джерелами в 

Держархівах, краєзнавчих музеях Волинської і Рівненської областей. Так, в 
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Рівненському обласному краєзнавчому музеї виявили необхідні для своєї 

наукової праці документальні та історичні джерела студенти ВПБА – 

Михайло і Федір Устимчуки, Андрій та Назар Дуди, Роман Третяк, Юрій 

Мазурчук, Роман Кобрій і інші. 

Студент Роман Третяк для своєї бакалаврської роботи зібрав в 

Держархівах Волинської, Рівненської областей, в Рівненському обласному 

краєзнавчому музеї, в музеї Пересопниці цілу низку документальних, 

історичних джерел, фотодокументів та зробив ряд публікацій у співавторстві 

з своїм науковим керівником [8]. 

Для глибшого пізнання своїх наукових об’єктів дослідження студентів 

Сергій Панащук, Володимир Малярчук під керівництвом свого наставника 

викладача з Джерелознавства виявили, опрацювали матеріальні історичні 

джерела в Історико-культурному заповіднику м. Дубно. Вони дослідили, 

науково опрацювали експонати цього музею, зокрема: стародавні церковні 

дзвони, підсвічники, воскові свічки XVI-XIX ст. і інші, створили необхідну 

джерельну базу фотодокументів, які пізніше використали в своїх наукових 

публікаціях. 

Магістерські роботи студентів Михайла, Федора Устимчуків, як також їх 

публікації з історії рідної церкви, доповненні виявленими документами і 

фотодокументами з Держархівів Волинської, Рівненської, Тернопільської 

областей, музеїв Луцька, Рівне, Крем´янця. 

На окрему увагу заслуговує методологія наукової праці студентів 3 

курсу ВПБА Івана і Юрія Мазурчуків над темою свого дослідження 

«Пам’ятні Шевченківські місця і пам’ятники Великому Кобзареві в 

Крем´янці і на Крем´янеччині», присвяченій 200-річчю з дня народження 

національного Пророка Тараса Шевченка [9]. 

Молоді науковці студенти під керівництвом свого наукового керівника 

виявили і опрацювали ряд документальних та історичних джерел в 
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Держархівах Волинської, Тернопільської областей, Крем´янецькому 

краєзнавчому музеї для пізнання об’єкта свого дослідження. Серед них 

оригінальні документи про перебування Тараса Шевченка на історичній 

Волині, Крем´янеччині, зокрема в Почаєві, Вишнівці, м. Крем'янці, паспорти 

пам’ятників, погруддя Великого Кобзаря в цих населених пунктах, низку 

фотодокументів, інших важливих історичних джерел з цієї тематики та 

використали їх для написання статті виголошеної на науковій конференції в 

Рівненській Духовній семінарії 20 травня 2013 року [9]. 

Складовою частиною методології студентської наукової праці є пізнання 

тобто дослідження – огляд, опис, вивчення об’єкту на місцях під час науково-

пізнавальних прощ, наукових подорожей з своїми наставниками, які 

здійснили вихованці, молоді науковці ВПБА 2010-2012 рр. Студенти нашого 

вищого духовного навчального заходу змогли побувати в науково-

пізнавальних прощах та пізнавати наукові об’єкти на місцях: музей поля 

Берестецької битви в с. Пляшевій, монастир св. Юрія, храм-пам´ятник, 

церкву св. Михайла, 1650 р., саркофаги з козацькими черепами та кістками; 

Свято-Успенська Почаївська Лавра, Божа гора, Богданова каплиця в с. 

Підлісці, святині Крем´янця, Стракліва. Ця науково-пізнавальна проща дала 

змогу нашим студентам оглянути, глибше пізнати церковно-історичні 

пам’ятки, зібрати про них усні джерела під час зустрічей з священиками 

нашої церкви о.о. Іваном Мазурчуком, Іваном Дудою, які поділилися своїми 

думками про минули й сьогодення цих пам’яток. Їх огляд, глибше наукове 

пізнання, зокрема Свято-Успенської Почаївської Лаври, святинь Божої гори, 

Богданової каплички і козацьких поховань біля неї, козацькі могили на 

П'ятницькому цвинтарі в Крем´янці, зокрема могила козацького кобзаря на 

ньому і інші духовні скарби нашої історії не лише збагатили знання студентів 

про них, а й в такий спосіб вивчення дали змогу глибше і ширше пізнати їх, 

провести години виховної національно-патріотичної роботи, дати цілу низку 
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в переліку тем для близьких їх серцю наукових досліджень, як от для 

студентів Івана і Юрія Мазурчука Богданова каплиця в селі Підлісці, а 

Андрію і Назару Дудам монастир та по монастирський храм Різдва Пресвятої 

Богородиці в їх рідному селі Страклів [10]. 

Наступну науково-пізнавальну прощу здійснили студенти ВПБА з 

першим проректором о. Василем Лозовицьким, автором цієї науково-

методичної розвідки до святинь Олеська, Підгірців, Пліснеська, історичного 

містечка Верба під час якої вони мали змогу не лише оглянути відомі в 

цілому світі пам’ятки архітектури – Олеський, Підгорецький замки, глибше 

запізнати духовні і матеріальні цінності, які вони зберігають, побувати на 

місці літописного Пліснеська, оглянути все те, що від нього залишилося: 

земляні вали, святе джерело, церковно-археологічні знахідки, пізнати 

прадавні римо-католицькі, греко-католицькі святині, зокрема монастир 

Благовіщення Пресвятої Богородиці з чудотворним образом Божої Матері 

Пліснеської, Голубицької, Підгорецької, костел св. Йосафата і Воздвиження, 

1752-1766 рр., церковице з прадавніми кам’яними хрестами біля спаленої 

унікальної пам’ятки дерев’яної архітектури волинських зодчих церкви св. 

Михайла 1720 р. з високомистецьким іконостасом в стилі українського 

бароко [11, с. 159-172]. 

В монастирі Благовіщення пресвятої Богородиці у Пліснеську, с. Верба 

на Дубенщині наші вихованці, молоді науковці мали змогу доторкнутися 

душою і серцем до слідів перебування національного Пророка Тараса 

Шевченка в жовтні 1846 року на історичній Волині. Тоді волинські дороги 

Великого Кобзаря простелилися через містечко Верба, в якому нині біля 

Шеченкового джерела стоїть пам’ятник поету, а в Плісненську на 

монастирському храмі знаходиться меморіальна дошка з барельєфом і 

текстом: «Тут у Підгорецькому храмі о.о. василіан 1861 року відбулась 
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перша на західно-українських землях панахида за упокій Тараса Шевченка» 

[12, с. 8, с. 151-154]. 

Молоді науковці ВПБА в своїй методології з церковно-історичних 

досліджень використовують для пізнання об’єкту на місцях ще й наукові 

подорожі під керівництвом свого наставника – викладача академії. Саме 

завдяки цій  складовій частині методології пізнання об’єкту на місцях, автор 

разом з студентами Михайлом і Федором Устимчуками досліджував святині 

глибокого Полісся – чудотворний образ Божої Матері в храмі св..Миколая в 

с. Бучин, давні церкви-пам'ятки дерев’яної монументальної архітектури 

поліських зодчих - Успіння Пресвятої Богородиці, 1779 р. в с. Велика Глуша, 

св. Йосипа, 1769 р. в с. Борки, св. Михайла, 1790 р. в с. Хотишів, тут же на 

місцевому кладовищі могилу замордованого на Великдень 1943 р. 

московсько-комуністичним катом Василем Науміком о. Олександра 

Білецького (01.04.1900-25.04.1943) та виявили і зібрали фотодокументи, 

матеріальні, усні джерела [13, с. 304], оглянули і дослідили прадавнє 

монастирище, кладовище в с. Черче і інші святині, а також городище IX-XI 

ст. в заплавах Прип’яті, рештки земляних валів, археологічні знахідки граду 

Ветли [14]. 

З студентом Федором Устимчуком досліджували могили новітніх 

мучеників в містечку Острожець де поховані в братській могилі на місцевому 

кладовищі помордовані енкеведистськими катами в червні 1941 року отець 

Іларіон Денисевич з сином Євгеном, шваґром Сергійом Марковським, 

іконописцем Олександром Жомером, парафіянином Іваном Репетухою [13, с. 

236], а в смт. Степань могилу Івана Гаськевича [15]. 

Автор науково-методичної розвідки досліджував церковні дзвони 

історичної Волині в своїх наукових подорожей для пізнання об’єкту на місці 

в с. Липно з студентами Валерієм Громиком, Віталієм Шевчуком, Романом 
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Третяком [16, с. 92-107], Андрієм, Назаром Дудою, Сергієм Панащуком в с. 

Страклів біля Дубно [17, с. 17]. 

Молоді науковці студенти ВПБА Роман Третяк, Микола Случик, 

Валерій Громик, Віталій Шевчук здійснили разом з викладачем академії, 

своїм науковим керівником дві науково-пізнавальні прощі-подорожі в 

середню літописну Погорину: Постійно, Деражно, Бичаль, Липно, Великий і 

Малий Мидськ, Великі і Малі Стидині, Тростянець, Золотолин, Комарівку, 

Степань. 

Під час першої наукової подорожі-прощі 29 травня 2011 року ми 

вивчали об’єкти наших спільних досліджень Божі храми: св. Михайла, 1770 

р. в с. Липно, Воздвиження Чесного Хреста Господнього, 1824 р. в смт. 

Деражне, Покрови Пресвятої Богородиці, 1779 р. в с. Бичаль, мали зустріч з 

визначним народним краєзнавцем Рівненщини вчителем-пенсіонером 

Деражненської СШ Лесею Бас, яка передала нам багато цінних 

фотодокументів, поділилася своїми науковими знахідками з минулого 

селища, ми також глибше запізнали через матеріальні пам’ятки (дзвони, 

хрести, могили і т.д.), усні джерела минуле церковно-релігійного життя тих 

поселень давньої Погорині [18, с. 22-23]. 

Наша друга науково-пізнавальна проща-подорож до літописної 

Погорині відбулася 28 серпня 2011 року на свято Успіння Пресвятої 

Богородиці, під час якої ми мали змогу помолитися в давніх храмах Степаня 

– Св. Троїці, 1523 р., св. Миколая, 1775 р., св. Михайла, 1752 р., в с. 

Тростянець, св. Димитрія, XVIII ст. в с. Золотолинь, Покрови Пресвятої 

Богородиці, 1768 р. в с. Великий Стидинь, побували біля хреста-памятника 

на місці Степанського монастиря св. Михайла, XVI- поч. XVII ст. під с. 

Комарівкою. 

- Із Золотина їдемо до Комарівки, - писав автор цих рядків. Нас цікавить 

прадавнє монастирище на насипній граді, на якій стояв монастир св. 
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Михайла. Монастирище видно на значній віддалі. Його з заходу увінчує 

масивний деревяний хрест – фігура. Ми не лише сфотографувалися на 

монастирищі, а й виміряли його довжину із заходу на схід – 210 м., західна 

ширина – 32 кроки, висота до 3-ох метрів… 

Наша спроба оглянути сліди печерного монастиря на березі Горині не 

увінчалася успіхом, до печери, викопаної в глині правого берега, добратися 

можна було лише човном, а ми приїхали возом [19, с. 153-154]. 

Незабутнє враження залишилося в нас після детального огляду храму св. 

Михайла, 1752 р., в с. Тростянець, настоятелем якого є випускник 

Волинської Духовної семінарії о. Андрій Андрухів. Ми мали змогу оглянути 

святиню, її величавий іконостас, зроблений волинськими майстрами 

церковно-художньої обробки деревини, з давніми мистецькими св. образами, 

воскові свічки сукані місцевими селянами з воску тростянецьких пасічників, 

а на дзвіниці дзвони XVIII ст. місцевих людвісарів, студенти виявили біля 

церкви оригінальні надмогильні кам’яні хрести з XIII ст. перенесені сюди 

вірними з надгоринських могил курганів [19]. 

Одночасно ми отримали дуже цінний виховний урок національної 

свідомості. На хуторах с. Тростянець 1943 р. знаходився штаб УПА, 

старшинська школа «Дружинники», відбувався вишкіл медсестер. Тоді тут 

кипіло повстанське заповнене навчанням, боями життя, серед якого були в 

місцевому храмі урочисті служби Божі для вояків ОУН – УПА, місцевих 

вірних. Ці пам’ятні місця для виховання української національної свідомості 

увінчані нині величавим пам’ятником героям України, який було побудовано 

і відслонено з ініціативи світлої пам’яті Василя Червонія, залишаються для 

всіх свідомих українців нашими святощами, а для студентів, викладачів 

ВПБА, особливими, бо наш вищий духовний навчальний заклад готую 

кандидатів у священство не для московської, а для Української Помісної 
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церкви і цю незаперечну аксіому ми повинні всі викладачі і студенти 

сповідувати в щоденній нашій праці. 

З цих науково-пізнавальних прощ-подорожей ми винесли разом тверде 

наукове переконання – пізнання об’єкту на місцях є складова незаперечна 

частина методології церковно-історичних досліджень студентів і викладачів 

ВПБА. Саме завдяки огляду, пізнанню і глибокому вивченню історичних 

джерел – пам’яток матеріальної церковної спадщини, збору усних джерел від 

старожилів, вивчення місцевих топонімів і інше, можна всесторонньо, 

глибоко вивчити об’єкт дослідження. 

В історичному джерелознавстві постсовєтські науковці методологію 

вивчення, тобто пізнання об’єкту на місцях, називають польовими 

дослідженнями, ми ж в українському церковному джерелознавстві 

визначаємо їх термінами, науково-пізнавальні прощі, подорожі, і це для 

багатьох незвична, а можливо загадково незрозуміла термінологія посідає в 

наших дослідженнях глибоко обґрунтованій науковий термін у методології 

науково-пізнання об’єкту на місцях. 

Подібні науково-пізнавальні прощі, подорожі відбули наші студенти до 

Малої і Великої Іловиці, княжих літописних градів Данилів, Стіжок, с. 

Антонівці на Крем´янечині і інші [20, с. 12]. 

Для поглибленого вивчення і дослідження об’єкту наукового пізнання 

методологію наукової праці студентів передбачено зустрічі з видними 

вченими, науковцями, дослідниками нашого, в першу чергу церковно-

історичного минулого. Заплановані зустрічі з професором Миколою 

Тимошиком, випускником Волинської Духовної семінарії і її викладачем, 

нині доктором історичних наук Володимиром Борщевичом, священиком-

краєзнавцем о. Олександром Куликом та іншими, дадуть можливість 

студентам ВПБА глибше пізнати їх методологію церковно-історичних, 

історичних досліджень, наукової праці з документальними та історичними 
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джерелами, одночасно вони поділяться досвідом методики написання своїх 

праць та способом їх видання. 

Складовою частиною методології наукової праці студентів є не лише 

написання, а й виголошення результатів своїх досліджень. Блаженної памяті 

митрополит Іларіон вчив своїх вихованців у колегії св.. Андрія у Вінніпезі, 

Канада наступному. 

- Кожну працю, - повчав владика, - треба продумати і писати дуже 

уважно. Написане треба перечитати, дещо доповнити, дещо оминути, щоб у 

всьому показати логіку і красу душі своєї. А тоді працю можна друкувати чи 

виголосити людям. 

Коли виголошуєш свою працю: реферат, промову чи проповідь, - ніколи 

не спіши, бо того, хто спішить трудно розуміти. Кожне слово вимовляй ясно, 

і ніколи не ковтай. У виголошенні дуже важливим є правильний наголос чи 

акцент, бо він дає мові милозвучності. Велике значення психологічного 

моменту… [1, с. 16]. 

Студенти ВПБА, а до того Волинської Духовної семінарії в 2010-2012 

рр. виголошували свої наукові праці на науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, круглих столах в Київській православній богословській 

академії, Рівненській Духовній семінарії, Рівненському обласному 

краєзнавчому музеї, музеї «Пересопницька Євангелія» в Пересопниці, 

нашому вищому духовному навчальному закладі, друкували їх в збірниках, 

журналах, газетах, виступали з проповідями в храмах, виголошували на 

уроках з джерелознавства, методика самостійної наукової роботи, ділилися 

своїми знаннями і досвідом пізнання з рідними, близькими і друзями. 

Ми коротко висвітлили основні напрямки методології наукової праці 

студентів ВПБА, які прагнуть глибше пізнати церковно-історичні 

дисципліни, розширити і збагатити свої знання власною науково-дослідною 

працею, і в різні способи передати їх іншим, тим самим вносять вони нові 
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притаманні лише кожній душі свої штрихи до цієї важливої і відповідальної 

науки, а ті з них, хто глибоко опанує методологію наукової праці, поєднають 

в майбутньому своє священство з церковно-історичними дослідженнями. 
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АРХІМАНДРИТ СЕРАФИМ І ПРОТОІЄРЕЙ ЙОСИП ВАСИЛІВ 

СЛУЖИЛИ БОГОВІ Й УКРАЇНІ 

 Архімандрит Серафим - мій дідуньо, у світському житті Степан Кутас-

Василів, народився в невеликому містечку Тишівці 1859 року над чудовою 

рікою Гучва (доплив ріки Бугу). Тишівці своїми розкиненими хуторами, 

полями та лугами розтягнулися на віддалі 4-х км. біля Червенських валів. 

Колись з столиці Червень розходилися державні розпорядження про 

податкові та господарські обов’язки по Холмських та Забужанських землях. 

Тому мешканці Тишівець не забували свою історію та жили гордістю 

“престольного” містечка, зберігаючи свою українську - дулібську культуру, 

звичаї та вміння виготовляти взуття “чоботи - тишов’яки” для княжої столиці 

та всієї Західньої України.  

 Роки народження та освіти архімандрита Серафима припали на часи, 

коли на тих землях ішла велика боротьба поміж уніятськими та 

православними церквами, після третього поділу Польщі в 1795 році. 

Накинена силою уніятська церква в 1596 році розпадалася під впливом 

московської окупації та невдоволеного населення з полонізації Холмського 

народу. 

 У Тишівцях навіть за уніятських часів була одна православна церква, 

так що для людей події насильної унії на Холмщині були добре відомі. Тому 

заборона уніятської церкви московським урядом в 1875 році не викликала в 

людей великої боротьби чи спротиву .  Навпаки, з оповідань мого тата, 

отця протоієрея Йосипа Василіва, я знала, що найстарші церкви були ще 

побудовані перед 1510 роком. Люди доглядали ці церкви, знали, що унія від 
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них дві церкви забрала, та мали надію, що вони повернуться. Тому населення 

Тишівець підтримало Православну церкву та навіть, якщо були хрещені в 

уніятських церквах, поверталися до Православної церкви. Поміж міщанами, 

які також мали землю та господарки, народилося п’ять великих служителів 

церкви: о. Іван Левчук - архіпротопресвітер Холмщини і рідний його брат о. 

Григорій. Це були рідні брати моєї бабуні Катерини, мами мого тата. Отець 

Григорій загинув під час голоду в Одеській в’яниці за те, що ховав 

помираючих людей від голоду на Полтавщині. Також народився в Тишівцях 

єпископ Амврозій Гудко 28 грудня 1867 року, а митрополит Анатолій 

Грисюк народився в Ковелі 20 серпня 1880 року, але з Тишовецької родини . 

Обидва єпископи були між собою двоєрідними братами та двоєрідними 

братами моєї бабуні Катерини. Це трагічні постаті нашої Української Церкви, 

які стали жертвами комуністичного, московського панування. УПЦ МП 

разом з московською патріархією піднесли їх до лика святих.  

  У тих часах жив, як найстарший віком поміж своїми рідними, мій 

дідуньо - архімандрит Серафим. У слідуючому поколінні народилися два 

священики: мій тато отець Йосип та отець Михайло Трохимович (двоюрідні 

брати). Отець Михайло канонізований церквою в Польщі як перший 

священик жорстоко замордований поляками на сходах церкви в день святої 

Трійці 1942 р. в селі Бусні на Холмщині.  

 На Холмщині люди привикли до церковнослов’янської мови, вона була 

їм рідна, бо і в уніятських церквах служили по селах та містечках тою ж 

мовою. Тільки по містах уже переходили на латинську мову та наступала 

повна полонізація українського населення через римо-католицький костел.  

 Дідуньо одружився з Катериною Грисюк - Левчук та господарив на 12 

моргах землі. Крім господарки дідуньо дуже цікавився церковним життям, не 

тільки у Тишівцях ходив до церкви, а серед тижня ходив до монастиря в 

Турковичах на віддалі 7 км. понад річкою Гучвою. В родині жили за 



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 146 ~ 
 

традиціями та вірою Православної Церкви. Рідні брати бабуні Іван та 

Григорій Левчук, що закінчили Духовну Семінарію в Холмі та висвятилися в 

священики, часто відвідували свою сестру. Їх діти разом росли та 

зустрічалися. Також два молодші двоюрідні брати бабуні, про які я вже 

згадувала, Василь Гудко, а також і Андрій Грисюк осягнули дуже високу 

Богословську науку в Холмі, Петербурзі, Києві, а потім в Салоніках та були 

великими Богословами, єпископами, які загинули трагічною смертю. 

Єпископа Амврозія домучили садистично за третім арештом до смерті на 

особистий наказ Троцького - Лейби Бернштейна - на станції Тюлем біля 

Казані 9 серпня 1918 року. Митрополита Анатолія – Одеського і 

Херсонського – арештували втретє в часах Єжовщини довели до сташної 

смерті в муках в республіці Комі в січні 1938 р.  

 Дідуньо хоч не був ще в монастирі, але був у дуже близьких відносинах 

з родичами дружини Катерини та разом з ними жив релігійним та церковним 

життям. Тому, як повдовів у 1907 році весною, присвятив решту свого життя 

на працю для церкви. Влаштував наймолодшого - семилітнього сина, мого 

тата, при своїх старших та одружених доньках, а сам у 1908 р. поїхав до 

монастиря як послушник. Кінчив духовну освіту та постригся в ченці 16 

грудня 1912 року у монастирі Івана Милостивого в селі Малі Загайці на 

Крем’янеччині з ім’ям Серафима. На особисте прохання був переведений до 

Почаєва. При кінці 1915 року дідуньо вже переїхав до Кременця як Духівник 

Богоявленського монастиря.  

 На життя дідуня припало кілька великих трагедій. По втраті дружини, 

прийшлось поховати двох синів: Якова та Івана, які померли в Кременці від 

тифу під час Першої світової війни, а найстаршого сина Василя комуністи-

москалі розстріляли разом з дружиною Євгенією (Куропатко) та двома 

доньками Ольгою та Ніною, як офіцера царської армії в Ростові на Дону.  
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 Переживши такі особисті трагедії, архімандрит Серафим зумів себе 

втримати в сильному духовному здоров’ї, розуміти людей з пережиттям 

трагедій і при допомозі молитви, праці на церковній ниві та монастирській 

господарці - знайти ціль у житті. Це тільки міг дідуньо подолати при 

допомозі молитви та великої Божої Ласки. Тому після всіх своїх трагедій 

дідуньо мав велике почуття обов’язку допомагати сиротам, бідним 

семінаристам, вдовам і хворим. Будучи архімандритом, Духівником 

Монастиря та викладачем Волинської духовної семінарії, працював над тим, 

щоб семінаристи були підготовані правильно до виконування всіх треб, 

святих літургій і в проповідях пояснювали Слово Боже. Допомагав усім, хто 

до нього звертався, а архієпископу Олексію (Громадському) як його 

Сповідник вказував, що треба займатися фізичною працею на монастирській 

дровітні, різати та рубати дрова. Дідуньо був високий, худий, з сивавою 

ясною бородою та волоссям по шию.  

 Дідуня я бачила два рази. Перший раз ми їздили кіньми з парафії в 

Білогородці. Мама, сестра Катя та я - разом з татом - відвідали та побачили 

дідуня та його келію. Тато дуже добре знав цю келію, бо як був семінаристом 

то спав на твердій лавці під стіною три роки. У тій скромній келії, де було 

вузьке ліжко, стіл, скриня на одежу та полиця на сушеню та каші, щоб могти 

роздавати бідним, а під стіною лавка, де можна було спати, або посадити 

гостей, провів дідуньо 26 років свого трудолюбивого життя як архімадрит 

Серафим. Дідуньо був дуже працьовитий, різав і рубав дрова в монастирській 

дровітні, доглядав овочеві дерева, заготовляв сам всю сушеню, а дерев’яним 

гачком, якого сам зробив, вив’язував з грубої коноплянної нитки хатнє 

взуття. Не тільки собі, а всім монахам - братчикам, хто попросив. Каші 

отримував за різні треби, тому мав великий запас та обділяв усіх, хто 

звертався за допомогою. Помагав грішми, але перевіряв, чи семінаристи 

зуживають ті гроші правильно.  
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 Дідуньо говорив тільки українською мовою, холмським діалектом, був 

великим патріотом української землі, не міг простити москалям за примусове 

“біженство” під час Першої світової війни, де так багато загинуло холмщан, 

підляшан, волинян та поліщуків, яких в жахливих умовинах у тягарових 

вагонах везли на схід в Азію, а їх села та будинки палили, щоб наступаючим 

німцям та австріякам залишити попелище. Багато старших людей та дітей 

помирало в тягарових вагонах, а московські жандарми викидали тіла на 

станціях не давали можливості поховати. Хоч це діялося в “Християнській 

державі”, ще не були при владі комуністи – безбожники, а в 1914 - 16 роках, 

але поступали некраще.  

 Дідуньо почав хворіти високим тисненням крові, тому в 1936 році тато 

отримав телеграму приїхати та забрати архімандрита Серафима на лікування. 

Тато привіз дідуня до села Білогородка, але дідуньо не вірив лікарям, 

заборонив привезти лікаря з містечка Верба, а сам себе лікував. Терешко - 

сусідів син - приносив п’явки та в той спосіб дідуньо зменшував кількість 

згущеної крови в своєму організмі. Після місячного лікування та догляду 

моєї мами, дідуньо наказав татові: “Отець Йосип вези мене до Кременця, я 

вже здоровий, я сумую за монашим життям, всіми братчиками та 

монастирською церквою.” Дідуньо перестав лежати в ліжку, ходив та 

дивився який порядок в церкві та на господарці. Також виплів нам онучкам 

хатнє взуття з коноплянних ниток, а маму вчив варити холмські страви. 

Прохання мами та тата побути довше - не помогли. Тато відвіз дідуня до 

Кременця. Дідуньо прожив до 8-о січня 1938 р., помер під час сну. Телеграма 

про смерть дідуня прийшла до нас пізно, бо в той час тата перевели на 

парафію до Золочівки, а телеграма пішла до Білогородки, а тоді пересилали. 

Тато поїхав відразу того ж дня, 10 січня, але вже було після похорону.  

 Архімандрит Серафим був церковною людиною, любив свої обов’язки, 

людей, семінаристів та учнів дяківської школи. Дораджував архієпископу 
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Олексію як керувати епархією, заводити українську мову в церкві та дбати 

про здоров’я. У родинному житті дідуньо був дуже добрим батьком. Дуже 

високо цінив науку, всі діти - чотири сини - мали закінчену освіту: Василь - 

військову академію в Перербурзі, Яків - учительську семінарію в Замості, 

Іван учився будову кораблів у Кронштадті, Йосип закінчив хлоп’ячу гімназію 

№ 2 у Житомирі та Волинську Духовну Семінарію в Кременці. Сестра Павла 

кінчила кравецьку та господарську школу в Люблині, а найстарша донька 

Марія залишилася на господарці, маючю 12 моргів поля з чоловіком Петром 

Волошином. Дідуньо упокоївся перед тим, поки польський уряд рішив 

валити церкви на Холмщині та Підляшші, у його любих Тишівцях три 

старовинні церкви з 1510 року, а всіх повалених церков на Холмщині було 

нараховано 185. Також не переживав те, що Холмщаків намовила Катерина 

Кухарчук, холмщанка, жінка Микити Хрущова, їхати до комуністичного 

союзу на схід України. Потім всі поверталися на Волинь, втративши все своє 

майно, що завезли на возах, бо їх розкоркулили. Не пережив палення сіл та 

вбивання холмського народу поляками, бо з його родини було забито 10 осіб 

у Тишівцях та згоріло в Сагрині 7 осіб, а може і більше, це те що я могла 

довідатися.  

 Відносини дідуня до мого тата були дуже уважні та люблячі. Не тільки 

до тата, а всі діти приїздили до дідуня за різною порадою та допомогою. Тато 

закінчивши народну школу в Тишівцях, вищу початкову в польській мові в 

Люблині, та переїхав до гімназії в Житомир на утримання найстаршого брата 

Василя, яку закінчив у червні 1917 –у році. У війну, через голод у Житомирі, 

пішки повернувся до Тишівець, де допомагав сестрі на господарці. У 1920 

році тато поїхав до Кременця та записався до Волинської Духовної семінарії, 

а тому, що мав повну середню освіту, то закінчив за три роки. Дідуньо 

оплатив навчання, а тато жив у батьковій келії на пшоняній каші та узварах. 

Тато одружився з Єлизаветою Білецькою, що вчилася в українськії гімназії та 
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жила в свого брата Михайла Білецького, начальника залізничної станції. 

Мама була родом з Поділля, з містечка Крижопіль, на залізничній ліній 

поміж Жмеринкою та Одесою. Два роки тому я разом з моєю донькою 

Наталею відвідали Крижопіль та село Городківку (колишня М’ясківка), де 

народилася моя бабуня Келина (Аквилина) Горинська – Білецька. Мама була 

внучкою отця Олександра Білецького, що мав парафію в Старій Ушиці, а 

побудував церкву в Новій Ушиці за свої власні кошти. Батько мами був 

адвокат, також мав закінчену Подільську Духовну семінарію, але не міг 

висвятитися, тому, що від народження кульгав на ліву ногу. Дідуньо по мамі 

помер в 1914 році, а мама, наймолодша дитина в родині, переїхала вчитися в 

Кременець до свого брата.  

 Тато одружився з мамою в жовтні 1923 року, а на день св. Димитрія 

був висвячений в священики митрополитом Діонісієм. У той час Польща 

почала обмежувати життя Православної церкви. Першу парафію в селі 

Крупе, Красноставського повіту, поляки зачинили. Забрали церкву під 

костел, а село стало приписним до другої парафії. Тому тата призначили до 

Видертої, Камінь Каширського повіту, Пінсько-Поліської єпархії.  

 Тато все цікавився політичними справами, тому знав про Визвольні 

Змагання в Галичині, а також події Української Народньої Республіки. Ці всі 

події зміцнили тата політичні погляди, сильні національні почуття, а життя в 

Крем’янці, де було багато старшин та військових з армії Симона Петлюри, 

накреслило шлях татової церковної праці та політичної. Тато активно 

працював на парафіях та звиховував національну свідомість, любов до 

Української церкви, мови, літератури, співу, театру. Підносив економіку села 

порадами та господарчими журналами. Сам вивчав господарку та вчив 

парафіян, що корисно сіяти та як економічно господарювати. Мама дуже 

помагала, бо чудово співала в хорах, займалася театром, академіями, сама 

декламувала та вчила молодь. Тато передплачував усю українську пресу з 
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Львова, для нас дітей: Дзвіночок, Світ Дитини та журнал Ранок. Читали ми та 

читали всі діти в кожній парафії, а газети читали всі парафіяни. Полька 

учителька доносила на тата, зупиняла парафіян у Видерій, коли несли від нас 

газети та говорила, що вона має новішу газету, кращу в польській мові. Це 

привело до того, що парафіяни ходили до нас болотами, а не твердою 

дорогою біля школи. Тато почав помаленьку українізувати службу, церква 

була прибрана такими - чудовими рушниками, хор співав розучені нотні 

напіви Бортнянського, Веделя та інших композиторів. Видерта почала жити 

відновленим церковним життям, де перед тим дяк співав, без хору. 

Польський наступ на північну Волинь - Полісся - Підляшшя та Холмщину 

привело до того, що тата змушували читати святі Євангелії, проповіді, вчити 

релігію в школі польською мовою, коли не було поляків у селі. Тато 

відмовився це робити, писав прохання до єпископа Олександра в Пінську, 

але допомоги не було. На розпорядження воєводи Костика Бернадцького, що 

побудував Березу Картузьку (концентраційний табір, щоб нищити 

Українську інтелігенцію та молодь), тато мусив залишити Видерту за 24 

години або втратити польське громадянство.  

 Після 11 років у Видертій тато виїжджає на Волинь у 1934 році в грудні 

до батька, а мама з нами ще залишилася, щоб усе перевезти та упорядкувати. 

Тато не мав парафії, тільки заступав хворих священиків, особливо в Корці. 

Мама з нами переїхала до своєї сестри Галини, замужем за о. Василем 

Варваровим, де ми прожили більше як півроку. В той час з Ковеля до 

Поворська приїжджав отець Іван Губа, пізніше єпископ Ігор, який залишив 

чудові спомини в нашій родині. За допомогою дідуня Серафима тато отримав 

парафію в Білогородці. Коли ж тато приїхав з початку сам, нас ще не перевіз 

від тітки Галини, прийшли молоді хлопці на розмову. Між ними був 

Василько Козловський та Петро Остапчук, які звернулися до тата так: “Отче, 

якщо ви служите церковнослов’янською мовою, то не розпаковуйте своїх 
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валізок та не перевозьте своєї родини”. Тато запевних своїх парафіян, що 

служить українською мовою.  

 У цій парафії був дуже свідомий дяк – диригент Василь Миколаєвич 

Рибчинський, син священика, який був переведений на іншу парафію з 

Білогородки. Його любила молодь, він її виховав у патріотичному дусі та 

дуже радісно сприйняв тата – отця Йосипа і нашу родину. Свідома праця не 

перестала, а ще збільшилася, бо мама займалася театром, ставили п’єси: 

“Мати Наймичка”, “Назар Стодоля” та “Повернувся із Сибіру”. 

Влаштовувалися академії присвячені Тарасу Шевченку та читалися твори 

Лесі Українки. Тато продовжував передплачувати українські газети та дитячу 

літературу. Національне життя парафії стало знане всім священикам 

москвофілам в сусідстві. Благочинний о. Антипович писав скарги на тата за 

українську мову на парафії, підбурював слав’янофілів та чехів, які належали 

до парафії з чеської колонії. Скарги посилали всі: чехи, слав’янофіли-

москофіли, а наші патріоти - молодь та майже все село також писали, 

обороняли українську мову в церкві. Навіть дідуньо, архімандрит Серафим, 

дораджував єпископу Олексію прислухатися до молоді. Рішення прийшло, 

що тато мусить служити в трьох мовах: українській, чеській та в церковно-

слов’янській кожну третю неділю. Отже почалася велика зміна: чехи співали 

в чеську неділю, хор Василя Миколаєвича співав в українську неділю, а в 

церковнослов’янську неділю – молодь відмовилася співати – співав дяк. 

Щастя було таке, що тато знав чеську мову ще з гімназійних часів, бо 

приготовляв чеські діти до гімназії, а чех – пан Прошек приходив та довчав 

тата правильно виголошувати єктенії.  

 На вимоги москвофілів консисторія перенесла тата заступати хворого 

священика в селі Вовничі, а потім у Золочівці, де мама займалася театром та 

народніми танцями. Тато продовжував служити українською мовою. Після 

року заступання переїхали на нову парафію в Боголюби. Праця в Боголюбах 
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була облегшена, сусідні села всі були свідомі, національно-виховані, молодь 

належала до ОУН (Організації Українських Націоналістів). Тому тато 

продовжував працювати з молоддю, всі приходили до церкви, прибирали 

синьо-жовтими стрічками, а батьки їх тішилися, що мають священика – 

українця, а не москвофіла. Польська поліція частенько приїжджала до тата, 

але тато все їм говорив, що молодь працює на господарках, а ті що вчаться, 

то не мають часу на ніяку політику. Але донощик - учитель – офіцер 

московської царської армії, Сергій Павлович Філіпов робив шкідливу роботу, 

бо арешти продовжувалися в останніх 3-х роках перед війною.  

 Прийшли совєти, почалися нові переслідування, виклики до НКВД та 

втеча за ріку Буг, щоб рятувати життя. Тата перевели через границю члени 

ОУН. Недавно довідалася, що тато брав активну участь в ОУН на всіх 

сходинах та допомагав виховувати молодь у національному дусі. Втеча на 

Холмщину на німецьку сторону принесла нові турботи та змагання з 

польським переслідуванням. Тато обслуговував 20 сіл, колишні 4 парфії та 

п’яту в селі Жмуді, бо поляки повалили в тих селах церкви. Праця вимагала 

великої дипломатії, щоб не загострювати відносин з польськими колоніями 

та “калакутами” (українці - римо-католики). Чотири роки великих нещасть на 

Холмщині треба було пережити. Почалось від смерті отця Михайла 

Трохимовича, двоюрідного брата тата, в селі Бусні. А тоді пожежі, кожної 

ночі по червоному небі тато вгадував яке село горить на Грубешівщині. 

Проявляв велику дипломатію, щоб допомагати полоненим з совєтського 

фронту, а потім з німецькими наїздами, щоб збирати збіжжя, так званий 

контингент. Парафія велика, треба було всіх сповідати, хрестити, вінчати, 

ховати в 20 селах в радіусі 11 км. від села Жмуді. В різну погоду, дощ, сніг, 

спеку. Тато пересідав з воза на віз та їхав в інше село здійснювати треби. 

Тоді священики не мали вакацій (канікул), працювали без жодних вільних 

днів, а ще заступали в сусідніх селах хворих священиів. Витримав тато таку 
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працю священика, дипломата, націоналіста та громадського діяча в 20 селах, 

а разом в Україні 20 років.  

 Надходив фронт, тато думав, що перестануть воювати на ріці Буг, але 

так не сталося. Тато вирушив на захід кіньми, а ми вже були в Криниці. 

Багато пережив, бо поляки пограбували та хотіли розстріляти. Тато знав дуже 

добре польську мову та говорив, що є “кольоніста з кресув сходніх”. У ночі 

створили стрілянину, всі втікали в поле, а в той час все з воза забрали. Тато 

приїхав до Криниці в сорочці, штанах та чоботах.  

 До Криниці з’їхалися всі єпископи УАПЦ митрополита Полікарпа. 

Єпископ Мстислав організував транспорт щоб виїхати на Захід. Ми попали з 

родиною о. Василя Варварова до того транспорту, де було 60 тягарових 

вагонів. У транспорті були гр.-кат. священики, інтелігенція з Львова, 

єпископи Православної Церкви, інтелігенція з східної України, Волині та 

Холмщини. Багато поїхало на Краків, Відень. Транспорт від’їхав на 

Словаччину під опікою Червоного Хреста. З Братіслави на німецькій наказ 

нас повезли через Альпи під границю Швейцарії, але нас не прийняла. Ми 

повернулися через Альпи на границю Словенії до міста Марбурґу, де на наш 

транспорт впало дві бомби. Загунули: батько і сестра владики Мстислава та 

дружина з донькою отця Борися Яковкевича з Володимира (пізніше єпископ 

Борис в Канаді). Було багато поранених. Нам прийшлось поїхати приватно до 

Берліна, бо тільки туди нас німці пускали до тітки Марії, маминої найстаршої 

сестри. На прохання о. М. Білецького тато обслуговував табір дівчат біля 

Берліна, вивезених на роботи з України, хворих на туберкульоз.  

 Утікали від бомб з Берліна та опинилися в Баварії разом з 

православним духовенством та владикою Платоном у римо-кат. монастирі за 

наказом Червоного Хреста. Там нас застали американські війська. Виїхали 

разом з владикою Платоном до Ессліґену, де владика був секретарем 

Святішого синоду УАПЦ, а тато працював як адміністратор єпархії 
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Віртемберґ- Баден у консисторії владики Платона, поки не створився 

конфлікт між митр. Полікарпом і митр. Іларіоном.  

 Митрополит Іларіон (Огієнко) збирав своє Холмське духовенство та 

наказав татові залишити працю через канонічні справи. Татові грозила 

заборона в церковнослужінні, бо не мав відпускної грамоти від митр. 

Іларіона. Тато облишив свою працю в консисторії, не мав парафії, бо було 

багато священиків, тому продовжував вивчати англійську мову в 

університеті Штутгарту та знайшов працю в американській окупаційній 

адміністрації. Розшукував загублених дітей під час війни і допомогав нашим 

емігрантам оборонятися проти ворожих сусідів, що закидали нашій 

інтелігенції співпрацю з німцями. Тато володів добре 7-ма мовами: 

українською, польською, московською, чеською, німецькою, французькою та 

англісйською. У той час виконав надзвичайну роботу: відшукав багато 

загублених та усиновлених німцями українських, польських, білоруських, 

хорватських дітей без дозволу батьків, які були в концтаборах. Також 

допоміг багатьом українським інтелегентам отримати й оборонити забрані 

статуси “ДП”, що дозволяли на життя в таборах разом з родиною, мати 

харчові картки та дозвіл на виїзд за океан. Парафій не було, а сестра та я 

вчилися, щастило те, що тато знав мови і працю. 

 До Канади я приїхала в 18 років першою на працю та забрала батьків і 

хвору сестру до одного року. Тато отримав першу парафію у Куроках, 

Саскатчеван від митр. Іларіона, де платили $50.00 на місяць з готельовою 

кімнатою. Тато був півроку, дуже тяжкі обставини служіння, маму не міг 

забрати, жив на чаєві та хлібові. Парафія також хотіла приєднатися до церкви 

греко-православної, до єпископа Мстислава. Було багато непорозумінь. Тата 

замінив інший священик, одинокий, а тато приїхав до Торонто та працював 

фізично. Кілька тижнів носив на плечах мішки муки в пекарні. Після того 

мив посуду машинами з іншими священиками, адвокатами, докторами та 
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міністрами Латвії у великому престижевому готелі Торонто. Отримав 

призначення на парафію до Ріджайни (Саскачеван), мама могла разом 

поїхати, умови були кращі як в Куроках, але мама мусила працювати бо 

заплата була низька. До парафії належали українські комуністи і хотіли, щоб 

тато відслужив панахиду по Сталінові. Тато ніяк не міг цього зробити. Не міг 

парафіян перевиховати, а в той час був колишній греко-кат. священик 

целєбат, який одружився. Митр. Іларіон його пересвятив, а тато передав йому 

парафію, щоб повернутися до Торонто, бо сестра хворіла, якою я 

опікувалася, а мама не хотіла так далеко жити від нас доньок.  

 Наступила зміна, коли митр. Іларіон очолив Канадійську Греко-

Православну церкву. Священики з Холмщини та Підляшшя не були 

запрошені до Греко-Православної церкви, не вистачало парафій. Митр. 

Іларіон тільки запросив одного священика о. Григорія Метюка з Холмської 

консисторії.  

 Холмські та підляські священики зголосилися до митр. Богдана 

Шпильки, екзарха США та Канади з Грецької Патріархії. Після смерті митр. 

Богдана цю церкву перебрав єпископ Паладій (Ведибіда) з Лемківщини. 

Вільних парафій не було, тому тато працював на фізичній праці, перевозив 

ліфтом скрині з товарами для різних купців. Тато відповідав тільки за ліфт, 

не підносив жодних тягарів. Він все був самостійним, не хотів бути залежним 

від нас - доньок. Часто заступав отця Шевченка, коли той хворів, а був він 

настоятелем сербської церкви. В той час тата здоров’я було дуже підірване. 

Тому в 60-т років тато залишив працю, а в Канаді стареча пенсія в тих часах 

була від 75 років життя. Батьки жили з своїх заощаджень, а також мали вже 

свою хату, де в частині хати жили квартиранти та помагали все оплачувати. 

Ми також могли допомагати, бо вже мій чоловік Ярослав закінчив 

університет та працював як інженер у Дженерал Електрік.  
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 Тато не дуже уважно лікувався, трохи мав подібну вдачу до свого тата, 

архімандрита Серафима. Потерпів від інсульту, що привело до однорічного 

лікування в лікарні. Упокоївся 5-о червня 1964 від другого інфаркту. Тата 

поховала Українська Православна церква в Торонто за дорученням митр. 

Іларіона, з участю архієпископа Михаїла та духовнства за всіма правилами 

похорону для священиків.  

 Тато ніколи не нарікав, що мусить працювати фізично. Всім говорв, що 

я живу на волі, не боюся чорного ворона, НКВД, не наразив свою родину на 

переслідування та Сибір. Тримав валізки в льосі, щоб були готові 

повертатися в Україну. До кінця залишився великим патріотом. У Канаді 

належав до Спілки Визволення України за прогамою Сергія Єфремова. Брав 

активну участь в цій організації та активно боронив справу Української 

Православної Церкви на різних засіданнях при Греко-Католицьких Церквах. 

Тато був стійким у своїх поглядах відносно церкви, дотримувався своєї 

присяги, яку склав при висвячені, а також був незломним патріотом 

українського народу.  

 Він прожив 64 роки, залишив нас уже дорослими з чоловіками та 

дітьми, яких тато любив. Мама прожила до 95-ть років. Безперечно на татові 

відбилися всі передвоєнні та воєнні роки в Україні, а потім втеча на Захід, 

Словаччина, де також один місяць працював - возив тачкою розмішаний 

цемент на четвертий поверх нової будови, а тоді подорож по Німеччині під 

розриви союзних бомб, всі церковні конфлікти, непорядки та тяжке життя 

священиків на еміграції. У молодості тато ніколи не хворів, так що віддавав 

усі свої найкращі сили на працю для своєї рідної Української церкви і народу 

на Волині і Холмщині. У Торонті хоч тато не мав постійної парафії, але до 

нього зверталися за порадою волиняни, вірні з Великої України та шукали 

допомоги. Тато ділився своїми малими заробітками не тільки з митр. 

Іларіоном, перед очоленням владикою Канадійської Церкви, а допомагав біля 
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15 років старенькому проф. Михайлові Афанісієвичу Садиленку з дружиною 

, які приїхали до Канади маючи більше як 70 років без своїх синів. На 

татовому похороні було більше як кілька тисяч православних українців та 

два гр.-кат. священики: о. Городиській та о. Олійник, яких тато шанував за їх 

любов до Православної Церкви. Тато похований у Торонто.  

 Дідуням: святим Амврозію і Анатолію, отцям Івану і Григорію 

Левчукам, святому Михайлу Трохимовичу, та дідуньові архімандриту 

Серафиму, протоієрею Йосипу Василіву велика подяка від нас праправнуків, 

дітей та внуків за працю на церковній ниві, де не збиралися маєтки, не 

купувалися дорогі будинки чи автомашини, не думалося про канікули на 

морі, а служилося своєму народу у важких і страшних історичних часах та 

нелегкій еміграції. Велика Подяка та Вічна Вам Пам’ять! 
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КАТЕХИЗИС МИТРОПОЛИТА ПЕТРА МОГИЛИ ЯК 

ПРАВОСЛАВНА СИМВОЛІЧНА КНИГА В УКРАЇНСЬКІЙ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Вивчаючи історію Української Православної Церкви, не можна оминути 

постаті чи не найвизначнішого діяча свого часу – митрополита Петра Могили. 

Ім’ям цього святителя позначений цілий період історії, на загал оцінений як 

період культурного і церковного відродження України у XVII ст. «Могилянська 

доба» мала своє продовження і після смерті самого ієрарха, а його творами та 

досягненнями не переставали і не перестають цікавитися дослідники. Ставши біля 

керма Київської Митрополії, Петро Могила твердою рукою скерував церковний 

корабель крізь розбурхане море релігійно-політичного життя. Це він надав чітку й 

оперативну організаційну структуру Церкві, підніс освіту духовенства, висунув 

ідеал творчого і дисциплінованого чернецтва, зреформував і утвердив церковний 

обряд, розробив догматику. Своєю всебічною діяльністю Петро Могила став 

зразковим модерним архіпастирем, який не замикався у вузьких мурах монастиря, 

а розумів Церкву як чинник на службі Богові й народові. Створена ним інституція 

стала величним культурно-релігійним вогнищем на українських землях, яке 

поширилося на ввесь православний світ. І як би парадоксально воно не виглядало, 

більшість українських дослідників цікавилися культурними реформами Могили в 

галузях шкільництва, друкарства, частково аналізували його ставлення до 

політичних чинників Речі Посполитої, Козаччини, Московщини, але дуже мало 

хто студіював його величезну роботу на відтинку богослів’я, його праці, які 

нормували все релігійно-церковне життя не тільки України, але й всього 

Православ’я, і чи тільки його одного? Його «Православне ісповідання віри», 

«Малий Катехизис», «Требник», «Літос» – не лише історія, а й сьогодення 

богословської думки. Надзвичайно важлива праця «Православне ісповідання 
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віри» являла собою взагалі справжній тріумф Православ’я. Це – досконалий, 

науково обґрунтований твір, в якому проповідник, дотримуючись традиційних 

вимог до тодішніх догматичних збірників, зумів повністю розкрити основні 

положення християнського віровчення у чіткій логічній послідовності. 

У першій половині ХVII ст. на Україні в умовах міжконфесійного 

протистояння гостро постала проблема поширення православної доктрини її 

апологетами. У цей час з’являються різні догматичні збірники, у яких не тільки 

розкривались положення християнського віровчення, а й подавалось тлумачення 

Священного Писання. Ще в кінці ХVІ ст на Україні з’явилась реальна потреба у 

власному джерелі, яке б давало точне і достовірне знання основ Православної віри. 

Українська Церква до того часу використовувала пояснення догматів віри зі 

Священного Писання, творів святих отців, рішень Вселенських Соборів. Тому 

поява Катехизису, який би тлумачив питання в православному дусі, який би мав 

силу захистити Православ’я від нападів представників інших релігій, які знаходять 

різні єресі і огріхи в Українській Церкві, була необхідною потребою. Сам 

митрополит Петро в одному із своїх послань зазначав: «Уся наша Церква Руська не 

в догматах віри, які зберігаються непорушні, але у звичаях, як щодо молитви, так і 

щодо побожного життя, є надто ушкоджена» [6, 33]. Поодинокі прояви написати 

Катехизис для всезагального використання у Київській Митрополії не мали гідного 

варіанту. Першим твором, який пройшов довгий шлях до визнання своєї 

придатності для використання в усьому православному світі, був «Православне 

ісповідання віри» митрополита Петра Могили. Причиною написання даної книги 

було видання 1629 року у Женеві, а потім у Константинополі Катехизису Кирила 

Лукаріса, що вийшов грецькою і латинською мовами, згодом перекладений на 

французьку, німецьку та англійську. У творі помітний великий вплив кальвінізму, 

що викликало несхвальну реакцію православних [5, 9]. 

Константинопольський патріарх Кирило Лукаріс, колишній викладач 

Острозької Академії і ректор Академії у Вільні, був відомий на Україні, у 1596 р. 
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брав участь у Берестейському Православному Соборі. Він був у добрих відносинах 

з Петром Могилою, це він у 1633 р. дав благословення на висвяту Могили 

митрополитом та іменував останнього патріаршим екзархом з широкими 

повноваженнями. Деякі дослідники, в тому числі і І. Власовський, вважають, що 

приписування патріарху авторства Катехизису невиправдане, що це підступ 

латинян, щоб внести змішання серед православних [2, 170]. 

 Довкола Катехизису закипіла бурхлива суперечка, в ході якої у 1638 році 

убили самого Кирила Лукаріса, але його книга і надалі була причиною 

непорозумінь. Щоб покласти край різним обвинуваченням в єресях як з 

католицького, так і протестантського боку, митрополит Петро разом зі своїм 

київським гуртком співробітників розпочав працю над складанням правдивого 

Катехизису Православної Церкви.  

Щоб створити ширшу основу для задуманої справи та згідно традиції 

Православної Церкви, митрополит Петро Могила скликає Собор. Ця важлива подія 

відбувалася у храмі Святої Софії з 8 до 18 вересня 1640р. На Соборі сподвижник  

архіпастиря ігумен Микільсько-Пустинного монастиря Ісайя Трофимович-

Козловський, пояснив, що основним завданням Собору є розглянути Катехизис: «У 

нашій Руській Церкві є слов’янські книги, які мало хто з руських священиків 

розуміє. Помітивши це, супротивники наші та єретики надрукували польською 

мовою, не важкою для розуміння, книги, облудно видаючи їх за православні… І 

хто ті книги мав і їх читав, той і сам по них став вірувати і інших так вірувати 

вчив… Його милість отець митрополит, побачивши це, прагне все направити й 

відновити правдиве православіє. З цією метою він написав, на основі дбайливого 

вивчення Святого Письма, катехизис, пункти якого подає на ваш, преосвященний 

Соборе, розгляд…» [6, 35]. Після зачитання проекту Катехизису почалася дискусія 

над поодинокими спірними питаннями, вирішивши які, було ухвалено вислати 

послів до патріарха в Константинопіль з проханням затвердити даний проект. На 

думку тодішніх церковних провідників, місцевий Собор мав компетенцію 
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розглядати питання, які стосуються внутрішнього життя Церкви, тоді як Катехизис 

викладав загальну догматичну науку і потребував затвердження всіма помісними 

православними церквами. Тим самим Катехизис претендував на вселенськість, 

всеправославне  значення [5, 10-11].  

Прийнятий на Київському Соборі, Катехизис був перекладений латинською 

мовою і висланий Вселенському патріарху Парфенію. Він же зі свого боку також 

пробував протиставитись антиправославним заходам. Для відповіді єресям, що 

поширилися внаслідок появи кальвіністського катехізису, наслідуючи приклад 

Могили, він скликав у Константинополі членів постійного Синоду, який своєю 

грамотою від 10 травня 1642 р. відкинув помилкові погляди. Відомо, що Парфеній 

двома грамотами звертався до митрополита Петра, і цей разом зі всіма іншими 

українськими ієрархами підписався під вищезгаданою грамотою. Петро Могила 

обрав інший спосіб для протиставлення єресям, не критикою, а визначенням 

«Православне ісповідання віри», своїм Катехизисом. Патріарх зрозумів вагу 

правдивого православного Катехизису, якого так бракувало для всієї Східної 

Церкви, і розпорядився, щоб проект Київського митрополита був розглянутий 

спеціальною нарадою богословів. 

У вересні-жовтні 1642 р. у Ясах відбулася нарада грецьких та українських 

богословів на якій детальніше розглянули «Православне ісповідання віри». 

Визначний грецький богослов ієромонах Мелетій Сіріґос вніс деякі зміни до твору, 

який, перекладений грецькою мовою, був висланий на затвердження до 

Константинополя, а також іншим православним патріархам. Виправлений на нараді 

Катехизис був ще раз розглянутий на соборах чотирьох патріархів, і 11 березня 

1643 р. Вселенський патріарх Парфеній з Синодом архієреїв та духовенством 

спеціальною грамотою затвердили книгу. Також її  благословили і інші патріархи: 

Іоаникій Олександрійський, Макарій Антіохійський, Паїсій Єрусалимський,  

дев’ять єпископів та інші члени Синоду [5, 12-13].  
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Таким чином, Катехизис Петра Могили став важливий і потрібний не тільки 

для Української Церкви, але й для всього Православ’я. «Православне ісповідання 

віри» виявилось не просто своєчасною книгою, а найпотрібнішою, стало підсумком 

церковної практики, показником рівня богословської освіченості його 

авторів [7, 101]. Важливість твору особливо підкреслено у грамоті Єрусалимського 

патріарха Нектарія 1662 р., де книга фігурує під назвою «Виклад руської віри». У 

грамоті сказано, що книга «складена Руською Церквою, яка від свого початку йшла 

правдивим шляхом…Ісповідання правдиве і чисте, не має ніякої домішки інших 

релігій» [4, 173]. Богословське та культурно-історичне значення Катехизису 

визначено також в матеріалах Синоду Румунської Церкви 1899 р., де його названо 

«першою книгою, яка за своєю догматичною вартістю йде після Символу Нікео-

Константинопільського…». Щодо ставлення до «Православного ісповідання віри» 

з боку Російської Церкви, то його висловив патріарх Адріан, назвавши Катехизис 

«книгою богонатхненною». Згідно з Духовним Регламентом ця книга розглядалася 

як така, що містить усе необхідне для настановлення народу в Православній вірі. 

Понад це, Синод своїм розпорядженням від 1837 р. визнав за необхідне 

забезпечити всі церкви тодішньої імперії цією книгою, а спеціальною постановою 

Комісії духовних училищ від 1838 р. викладання догматичного богослів’я мало 

перевірятися саме «Православним і сповіданням віри». (Між іншим, у Кормчій 

книзі 1649-1650 рр. 51 главу запозичено з «Требника» П. Могили. Тоді ж було 

складено т.зв. «Кирилову книгу», перевидано київську «Книгу про віру». «У 

Москві, — зауважує Г.Флоровський, — бажали повторити або застосувати 

київський досвід обрядової та книжної «реформи», здійсненої за Могили»). І 

водночас факт залишається фактом: Східні Церкви користувалися цією книгою 

починаючи з 1645 р., а Російська Церква, вважаючи її написаною з українським 

акцентом, вдається до її використання значно пізніше, лише з кінця XVII 

століття [1].  
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Критично налаштований до Могили Михайло Грушевський, все ж гідно 

оцінює появу його Катехизису: «Це був великий тріумф могилянського кружка і 

Української Церкви взагалі, що її виклад Православної науки знайшов таку високу 

апробату. Осоромлені були розсівані ворогами думки про брак релігійного 

освідомлення в Православній Українській Церкві, про її нездатність до вищої 

науки, безпомічність у релігійних питаннях» [3, 91]. А от уніатський полеміст Федір 

Скуминович у праці “Przyczyny porzucenia disuniey przezacnemu narodowi Ruskiemu 

podane” (Вільно, 1643) дотримувався абсолютно протилежної думки, згідно якої 

православні не знають своєї віри, не можуть знайти відповіді на прості питання, що 

стосуються догматів віри. 

Не дочекавшись виходу «Православного ісповідання віри», митрополит Петро 

вирішує якнайшвидше видати стислий його варіант («Малий Катехизис») під 

назвою «Zebranie krotkiey nauki…», спочатку польською, для прочитання ворогам 

православ’я, а після вже руською мовою («Зібрання короткої науки») [5, 13]. В 

українській редакції «Зібрання короткої науки», на відміну від польської, виклад 

матеріалу подається у дещо спрощеній формі, деякі уривки пояснюються 

детальніше, ширше, з посиланнями на Священне Писання, для кращого сприйняття 

робляться вставки окремих слів, додаються нові цитати, інші коригуються [9]. 

Метою автора був насамперед виклад Православної віри, а не спростування інших 

віровчень. Книга висвітлює не тільки догматичні питання віри, а й містить також 

питання морального богослів’я, що підсилює її значення та виховну роль.  

Отже, Катехизис митрополита Петра Могили у двох видах, як «Виклад віри» і 

як «Православне ісповідання віри», має велику історичну долю, як рідко який 

інший український твір. Він появився у великій кількості видань, перекладений 

десятками мов. Звісно, на шляху його поширення були труднощі. Виданий спочатку 

книжною українською мовою, а згодом перекладений церковно-слов’янською, він 

не міг охопити всі верстви населення. Подібні труднощі були й за межами України. 

Його поява грецькою і латинською мовами не сприяла користуванню ним 
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звичайного читача. Від своєї появи аж по сьогоднішній день він не переставав бути 

об’єктом студій богословів, особливо спеціалістів з догматики. Його аналізували, 

оцінювали, публікували розвідки, часом солідні монографії. Цікаво зауважити, що 

останнім часом ця перлина українського богослів’я став предметом наукових 

дисертацій.  

Успіх Катехизису полягав і в тому,що на загал догматика у православному 

світі не була розвинена, її не практикували і часто заступали своєрідною полемікою. 

Ця обставина полегшила можливість для нього стати символічною книгою для всієї 

Православної Церкви. Крім свого основного завдання ствердити принципи 

Православної віри, саме за посередництвом свого українського світобачення 

Катехизис немало причинився до шукання синтези віровчення всіх християнських 

Церков. Опрацювання і пізніша поява Катехизису святителя Петра Могили – це 

вершина досягнення богословсько-догматичної думки Української Православної 

Церкви в часі її найвищого розвитку; на неї орієнтувався увесь православний світ, з 

нею рахувалися всі інші християнські віросповідання.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ДАНИЇЛА (ЧОКАЛЮКА) У 

НАЛАГОДЖЕННІ ВІДНОСИН УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ З 

ВСЕЛЕНСЬКОЮ ПАТРІАРХІЄЮ 

Митрополит Рівненський і Острозький Даниїл (Чокалюк) ім’я 

покійного архіпастиря було вписано в книгу про тих, хто боровся і 

утверджував Помісну Українську Православну Церкву Київського 

Патріархату, адже приснопам’ятний владика завжди був на передовій. 

Преосвященному була відведена роль особи, яка повсякчас переймалася 

проблемою створення єдиної Помісної Церкви з Константинопольським 

Патріархатом. Тут, на Батьківщині, покійний владика Даниїл очолював 

переговорні процеси щодо об’єднання Церков. Владика міг добре подавати 

інформацію про стан справ в Українському православ’ї. Він дійсно 

переживав за долю Української Церкви Київського Патріархату і вважав, що 

вона не тільки в наших руках алей і в руках зовнішнього головного чинника – 

Вселенської Патріархії.  

Ще в далекому 988 році Володимир прийняв християнство від 

Константинополя тоді, коли розкол між західним і східним обрядом ще не 

відбувся, хоча вже розпочався. В той же час у Русі діяла й місія Риму – 

католики намагалися християнізувати печенігів. Половців натомість 

християнізували ми. Перший митрополит Київської імперії був грек – 

Михаїл. Перші єпископи теж приїхали з Візантії, очевидно слов’яни – серби, 

болгари, македонці. Саме вони керували у новостворених єпархіях – від 

Перемишльської до Суздальської. Біля Києва створили дві дрібніші єпархії – 

Юріївську й Білгородську – щоб зручніше було висвячувати нових єпископів. 

Уже тоді Київська митрополія намагалася досягнути автокефалії, тобто 

повної церковної незалежності. В часи Ярослава Мудрого Собор обирає 
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митрополитом не священика з Візантії, а свого Іларіона – з Лаври. 

Константинополь його не визнав. В середині XII ст. відбулася чергова спроба 

утворити автокефалію. Цього разу митрополитом став філософ і богослов 

Климент Смолятич із Київщини. Зрозуміло, що Візантія його теж не 

прийняла. Коли Київ ослаб від князівських міжусобиць, отримати власну 

митрополію захотіли Галич і Суздаль. Константинополь нікому з них 

митрополії не дав, і центром величезної православної території від Білого до 

Чорного морів і далі залишився Київ. [6, c. 21-30] 

  У 1240 році після штурму Батия Київський митрополит чи то загинув із 

рештою киян під руїнами Десятинної церкви, чи то покинув місто. В 

ординські часи Митрополит Київський і всія Русі все частіше навідується до 

Володимира-на-Клязьмі й Суздаля. Тамтешня влада, отримавши дозвіл від 

орди, керувала Києвом і прилеглими землями, претендуючи на «київську 

спадщину» й потребуючи ще й духовного обґрунтування своїх амбіцій. Тому 

Київський митрополит живе то в Києві, то у Володимирі, а 1325 року Іван 

Калита запрошує його до Москви – той там і мешкає, зрідка нaвідуючись до 

Києва. Тоді ж, на початку XIV ст., Константинополь дає «другому Києву» – 

Галичу – митрополію, але з приходом на наші землі поляків та хиріє й 

зникає. Натомість Москві митрополію не дали – мовляв, у вас і так 

митрополит Київський по півроку сидить. Ця обставина змусила 

православних України і Білорусі оголосити в 1415 році на Соборі про 

потребу обрати нового митрополита, який би мав своєю резиденцією Київ. 

Це було вигідно й політично – таким чином литовська влада підкреслювала 

окремішність Західної Русі від Московії. [1, c. 44-63] 

  У 1439 році найвищі ієрархи Грецької та Римської Церков, зібравшись 

на Собор в італійській Флоренції, укладають унію – акт про з’єднання обох 

гілок Християнства. За участь у цій акції Собор московських владик проганяє 

тодішнього митрополита Ісидора, обравши замість нього рязанського 
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владику Йону. Вселенський Патріарх не визнав цього обрання, і в 1458 році 

він призначає митрополитом Київським Григорія Болгарина. У відповідь 

Григорія не визнає Москва.На зібраному Йоною в 1448 році Соборі 

митрополити єпархій, які перебували на території, контрольованій 

московським князем, присягають «не відступатися від святої церкви 

Московської». В цьому документі вперше Руська Церква називається 

Московською. Таким чином, у 1448 році саме Москва розколола Київську 

митрополію, проголосивши власну автокефалію, яку Константинополь та 

інші Церкви не визнавали 141 рік. Московські митрополити більше не 

притендують на титул «Київський», вони називають себе «Митрополит 

Московський і всія Русі». 

  1453 року під ударами турків-османів упав Константинополь. 

Москва оголошує себе «третім Римом», а через сторіччя вже замахується на 

патріаршество. У 1589 році до Москви приїздить Вселенський Патріарх 

Єремія II. Правитель Борис Годунов запросив його на перемовин про 

можливий переїзд із захопленого турками міста, але з’ясувалося, що 

патріарху пропонують «стародавню столицю» – Володимир-на-Клязьмі, а в 

Москві залишать власного митрополита. Коли Єремія відмовився, світська 

влада тиском змусила його визнати московського митрополита незалежним 

патріархом. Митрополита Київського тим часом і далі затверджував 

Константинополь. Це всіх задовольняло, тим більше, що Київ користувався 

автокефальними повноваженням – Собор обирав митрополита, а у Фанарі 

(резиденції Константинопольського патріарха) тільки видавали грамоту, 

якою підтверджували його висвячення. Через турецьку агресію патріарх 

сидів у своїй резиденції і без потреби намагався звідти навіть не виходити. 

Київському митрополитові натомість підлягала величезна територія – від 

Вільна до Білої Церкви, від Перемишля до Смоленська.[5, c. 36-50] 

  Після намагань Риму й Варшави запровадити в Україні унію (1596 рік) 
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у національної еліти виникає чергова ідея про автокефалію – цього разу у 

вигляді Київського патріархату. Про це думали і Василь-Костянтин 

Острозький, і пізніше Петро Могила. Київського Патріарха після копіткої 

роботи мали визнати всі ієрархи включно з Папою – це б дозволило тим, хто 

перейшов в унію, без проблем повернутися в лоно Єдиної Помісної Церкви. 

  Тим часом проблема уніатського розколу постала вже нагально – на 

початку XVII ст. унію приймає навіть Київський митрополит, і престол стає 

вакантний. Зрештою, у 1620 році Єрусалимський Патріарх, який мав 

необхідні повноваження від Константинополя, таємно, під охороною козаків 

висвячує нового митрополита.  Потім унія перестала бути проблемою: після 

війни Хмельницького, коли українці дійшли до Вісли, її просто скасували. 

Показово, що українське духовенство категорично відмовилося присягати 

московському царю в Переяславі у 1654 році. До Москви на переговори 

їздила й духовна (не козацька і не міщанська) місія на чолі з богословом 

Інокентієм Гізелем – вони теж нічого не підписали. Після укладення 

політичного союзу Москва хотіла й союзу церковного. Особливо наполягав 

на цьому патріарх Яким (Савелов). Разом із московським царем він кілька 

разів звертався до Константинопольського Патріарха, просячи його 

поступитися Москві Українською Церквою, але згоди на це не дістав. 

У 1667 році Польща й Росія ділять Україну по Дніпру, причому Київ із 

осідком митрополита теж відходить до Росії. Починаючи з митрополита 

Діонісія Балабана, який підтримав боротьбу за незалежність Івана 

Виговського, київські владики мешкають у тодішній державній столиці – 

Чигирині. Москва цих митрополитів не визнає, тому в Києві функції 

митрополита виконує «в. о.» – місцеблюститель митрополичого престолу. 

1684 року на Лівобережжя з Волині емігрує, рятуючись від поляків, Луцький 

єпископ Гедеон Святополк-Четвертинський. Рюрикович, мученик за віру, та 

ще й сват тодішнього лівобережного гетьмана Івана Самойловича! 
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Наступного року Самойлович скликає Собор, на який не з’являється майже 

все вище духовенство. Осередком опозиції цьому Соборові стала Печерська 

Лавра (адже санкції Вселенського Патріарха на вибори Гедеона 

Четвертинського митрополитом не було). Однак Гедеон, за якого на Соборі 

проголосували віддані Самойловичу люди, їде на висвячення не в 

Константинополь, а до Москви. У листопаді 1685 року Московський патріарх 

Йоаким висвячує Гедеона на київський престол. У той час проти Туреччини 

почав складатися християнський військовий блок (Польща, Австрія, Венеція) 

– й офіційний Стамбул дуже боявся війни. Московський дяк Нікіта Алєксєєв 

пообіцяв візирю не приєднуватися до війни проти ісламу, після чого турецька 

влада змусила Вселенського Патріарха Діонісія IV передати Москві Київську 

митрополію з усіма її єпархіями.  [8, c. 196-210] 

  У травні 1686 року Діонісій видав грамоту про передачу Української 

Церкви під юрисдикцію Московського патріархату, взявши за це від 

московського посла 200 золотих червінців і 120 соболів. Через рік обурені 

грецькі єпископи позбавили Діонісія патріаршого престолу, але церковну 

автономію Україні так і не змогли повернути. З того часу в Фанарі не 

втомлюються говорити, що руські єпархії, які станом на 1589 рік входили до 

Київської митрополії – юрисдикція Вселенського Патріархату. Яскравий 

приклад – автокефалія Польської Православної Церкви.  

  З історії Православної Церкви в Україні ми бачимо що українські 

архієреї старалися налагодити братські стосунки між Київською митрополією 

і Вселенськими Патріархатами. Але вже на новій сторінці історії 

Православної Церкви в Україні ми бачимо що велика кількість архієреїв 

старалася наново налагодити стосунки. І ось вже з 90-хх. років 

розпочинається національне відродження Церкви. Одним з яскравих 

персонажів цього відродження був митрополит Даниїл. 
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  Митрополит Даниїл – людина з великої букви. Все своє життя він 

присвятив розбудови Православної Церкви на теренах України. 

Преосвященний Даниїл мав класичну духовну освіту і закінчив богословську 

школу у Фесалоніках. Багато років очолював духовні школи на українських 

землях. Владика був на передовій переговорів Київського Патріархату з 

Вселенською Патріархією. Владику в Константинополі дуже добре 

сприймали.  

Митрополит Даниїл був на Архієрейському Соборі УПЦ КП 22 серпня 

2000 року в місті Києві, де були затвердженні 17 постанов які стосувалися 

об’єднання українського Православ’я в єдину Помісну Українську 

Православну Церкву, визнану автокефальною Вселенським Православ’ям. 

Також була підписана постанова із закликом припинення розколу і 

об’єднання в єдину Помісну Українську Православну Церкву на чолі з 

обраним на об’єднавчому Соборі Київським Патріархом. Великий акцент 

зробили на передачі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, собору 

Святої Софії та Андріївську церкву в Києві Помісній Український 

Православній Церкві. В кінці собору було піднесено подячні молитви до 

Господа Бога. [4, c. 15-17]  

Після чого він поставив свій підпис у зверненні до Святішого Варфоломія 

Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха в 

якому йшлося про стан розділених Церков, про те як РПЦ неканонічно 

відірвала у  1685 році Київську Митрополію від Матері – 

Константинопольської Церкви і що вона продовжує незаконно утримувати 

владу над частиною Української Церкви і що через втручання РПЦ 

українське духовенство не може вилікувати розкол в українському 

православ’ї. Також було прохання щоб було продовжену нелегку, але 

спасительну справу вилікування розколу в Українській Православній Церкві 

та її входження, як Помісної Церкви до Вселенського православ'я.[3, c. 12-15] 
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Владика не залишився осторонь коли була підписана домовленість 

утворення Змішаної Комісії для вивчення шляхів досягнення цієї єдності з 

наступними передумовами: 

1) з цієї миті припиняються на всіх рівнях між нашими Церквами 

взаємні звинувачення; 

2) припиняється з цього часу прийняття з однієї юрисдикції до іншої 

парафій, спільнот і кліриків без погодження та супроти канонічних правил; 

3) взаємно наші Церкви будуть в майбутньому ухилятися від 

звершення канонічних дій (вибрання та хіротонії архієреїв, зняття сану та ін.) 

до остаточного вирішення питання про об'єднання;  

4) на кожному етапі роботи створена Комісія буде звертатися до 

Вселенської Патріархії з проханням порад в її роботі. У випадку якогось 

сумніву у період діяльності Комісії вона, для прийняття конкретного 

рішення, звертатиметься до Вселенської Патріархії, отримуючи її оцінку та 

точку зору з приводу цієї справи.  

Після чого комісія зобов’язана була: 

1) звертатися спільно від двох сторін до Вселенської Патріархії, по-

даючи висновки своєї роботи; 

2) просити Вселенську Патріархію вирішити канонічне питання та 

становища архиєреїв та кліриків своїх Церков; 

3) просити Вселенську Патріархію взяти під свою відповідальність і 

зробити все можливе для утворення єдиної незалежної Православної Україн-

ської Церкви з передумовою об'єднання в єдину Православну Церкву всіх 

роз'єднаних православних в Україні.[7, c. 13-15] 

Митрополит Даниїл супроводжував делегацію на прийом до Все-

ленського Патріарха Варфоломія. Під час зустрічі їх Святість, Патріарх 

Варфоломій ще раз підтвердив бажання Константинопольської Матері-

Церкви розв'язати проблему роз'єднання українського православ'я, заявивши 
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про те, що Українська Православна Церква з точки зору святих канонів та 

історичного її буття має право на автокефалію. Вселенський Патріарх 

Варфоломій привітав обидві делегації із підписанням спільної заяви щодо 

намірів об'єднання обох Православних Церков України. 

Владика не залишився осторонь переговорів у Цюріху (Німеччина) між 

Вселенським та Московським Патріархатами в далекому 2001 році. [2, c. 43-

45] 

З цього видно, що владика володів особливими харизматичними 

обдаруваннями.  Це все можна пояснити тим, що його прагнення і діяльність 

завжди базувались тільки на одному в міру своїх сил принести користь 

Церкві, якій він присвятив усе своє життя. 

Ідея об’єднання всіх Православних Церков в єдину Помісну Українську 

Православну Церкву – благородна, шляхетна, патріотична, зрештою, 

Богоугодна, але вона має визріти насамперед у серцях і помислах всіх 

ієрархів українського Православ’я трьох гілок, бути зрозумілою і 

прийнятною загалом віруючих. Можливо, реальний ґрунт під здійснення цієї 

ідеї сформується у третьому тисячолітті християнської ери, коли молитва-

заповіт Ісуса Христа: «Щоб були всі одно» (Ін. 17:21) – буде глибоко 

засвоєна нашою національною, духовною і церковною ментальністю. 

А поки що перед українським Православ’ям лежить реальний і 

надзвичайний актуальний шлях виходу з кризи – зближення, примирення, 

спільні екуменічні дії в напрямі морального, духовного відродження 

українського народу, утвердження державотворчих процесів. Якщо 

українські Православні Церкви підуть цим шляхом, зникатиме ворожнеча 

між ними. Ця ідея безперечно, дістане широку підтримку, як у церковних 

школах, так і серед широкої українською громадськості. 
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РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В КІН. XVIII – ПОЧ. XIX СТ. 

Сучасна релігійна ситуація, розвиток міжконфесійних відносин в 

Україні вимагають осмислення традицій співіснування і взаємин 

представників різних вірувань, які проживали в нашій країні. Як 

теоретичний, так і практичний інтерес викликають питання взаємодії 

держави та конфесій. На прикладі Правобережної України кінця XVIII – 

початку XIX ст. представлений багатий досвід міжконфесійних взаємин у 

перші, після приєднання до Російської імперії, роки. Це викликає потребу 

об’єктивного наукового аналізу політики російського самодержавства щодо 

церкви, в результаті чого відбувалися неспокійні міжконфесійні відносини, 

та переосмислення тієї соціокультурної ситуації, яка склалася в даному 

регіоні. 

Після кількох реформувань адміністративно-територіальної системи, 

приєднану територію було поділено на Київську, Подільську і Волинські 

губернії. Водночас із встановленням царського самодержавства на 

Правобережній Україні поступово розпочався процес утвердження 

Російської Православної Церкви. Згідно царського наказу від 13 квітня 

1793р. було засновано православну єпархію (архієпископію другого класу) з 

назвою «Мінська, Ізяславська і Брацлавська», управління якою було 

доручене єпископу Віктору Садковському.  

Відразу по приєднанню нових територій, царський уряд взяв курс на 

посилений державний контроль за церковним життям, і на послаблення 

пропольських впливів у регіоні. Влада ініціювала навернення уніатів до 

православ’я. В 1795р. Катерина ІІ скасувала Київську греко-католицьку  
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митрополію, а кафедра була перенесена в Полоцьк. Головним засобом 

політики уряду, щодо одержавлення і навернення духовенства в російське 

лоно, було обрано підрив економічного фундаменту церкви шляхом 

секуляризації земель духовенства.  

Однак, за правління імператорів Павла І та Олександра І впровадження 

російського Православ’я на ново приєднаних територіях не було 

інтенсивним. Як зауважує проф. Крижанівський, що стан Православ’я на цих 

територіях зовсім не свідчив про приналежність до православної держави [2; 

115]. Взагалі, Павло І дуже прихильно ставився до Римо-Католицької Церкви 

і у 1798р. відновив на українсько-білоруських землях шість католицьких 

єпархій та Луцьку і Берестейську єпархії для уніатів. У часи ж Олександра I і, 

власне, за його підтримки в 1812р. у Санкт-Петербурзі було створене 

«Біблійне товариство», яке пропагувало ідею не православної, а 

загальнохристиянської держави [3; 14], оскільки це допомогло б вирішити ті 

проблеми, які виникли з перетворенням Росії у поліконфесійну монархію. До 

цього товариства входили представники багатьох християнських конфесій 

Російської імперії. Поряд з представниками православної ієрархії сиділи 

духовні особи католицького, протестантського, вірменського і греко-

уніатського віровизнань. 

Православна церква на Правобережжі після його входження до складу 

Російської імперії наприкінці XVIII ст., загалом, виконувала охоронну 

функцію. Її задовольняв соціальний захист, наданий царським урядом, тож 

переважна більшість духовенства поділяла політичну позицію російського 

самодержавства. Участь частини духовних осіб, навіть незначної, у 

діяльності таємних товариств наприкінці XVIII ст. і, особливо, на початку 

XIX ст., засвідчила те, що усе ж панівна церква ідеологічно не була 

монолітною. Це пояснювалося тим, що на Правобережжі основна маса 

священиків за своїм господарським побутом майже не відрізнялася від 
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селянства, тому співчувала йому, розділяючи його антикріпосницькі настрої. 

У зв’язку із цим, серед духовенства не бракувало тих, хто не схвалював 

відверто кріпосницьку політику уряду. Водночас, така ситуація породжувала 

й антиурядову діяльність частини церковних службовців – скажімо, їхню 

участь у таємних організаціях. 

До того, як Правобережжя увійшло до складу Російської держави, 

місцеве православне духовенство зазнавало кривд і утисків від католицької 

церкви та поміщиків-католиків. Але залежність його від урядових структур – 

через слабкість державної влади у Речі Посполитій та традиційно слабке 

втручання її у церковне життя – була порівняно незначною. Та обставина, що 

російська імперська влада відразу ж відвела духовенству невластиву йому 

роль гвинтика адміністративного механізму, з одного боку, створювала для 

нього певний комфорт, робила безпечними соціальні умови його існування, 

проте, з іншого – сковувала його ініціативу, ускладнювала стосунки із 

мирянами, певною мірою ламала звичний життєвий уклад, а отже неминуче – 

не без впливу вільнолюбних ідей із Заходу – породжувала опозиційність 

частини духовних осіб щодо самодержавного режиму. 

Після третього поділу Польщі і приєднанням Правобережжя до Росії на 

Волині встановилося освітянське «двовладдя»: існуюча польська система 

освіти і нова російська освітня система внаслідок конкуренції загальмували 

хід шкільних реформ у краї, що призвело до подальшої деградації освіти: 

кількість учнів у діючих школах значно зменшилася [4; 173].  

Римо-католицькі заклади освіти, а особливо єзуїтські, мали на 

Правобережжі більш ніж двохсотлітню традицію, а новий уряд, захотів 

змінити ці усталені норми. Однак, не спромігшись відразу знайти 

альтернативи, лояльно поставився до новоутворених проблем, і надалі 

продовжувало займатися освітою вірян. Католицьке шкільництво перш за все 

стало фактором збереження національної та конфесійної ідентичності 
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польського населення регіону, які опинилися під загрозою російської 

асиміляції. 

Духовні семінарії (які існували в Житомирі, Луцьку, Олиці та 

Кам’янці-Подільському) довгий час не були жорстко підконтрольні 

російському уряду [1; 389], що певним чином унезалежнювало семінарську 

освіту від його впливу. Зазначимо, що католицьке духовенство мало високий 

рівень освіченості, особливо на фоні православного. Наприклад, М. 

Симашкевич зазначає, що 347 православних священиків Поділля на початок 

ХІХ ст. взагалі не навчалися ні в яких школах, і їхня освіта обмежувалася 

лише деякими навичками читання [6; 256].  

Уряд не наважився ліквідувати підпорядковані Церкві школи, 

альтернатив яким просто не існувало, тому підтвердив право РКЦ провадити 

освітню діяльність, але в межах імперського законодавства. 

Імператриця Катерина ІІ мирилася з існуванням мережі ідейно 

чужорідних імперії католицьких освітніх закладів скоріше вимушено, ніж з 

толерантних почувань, і лише доти, доки ті користувалися широкою 

підтримкою населення. 

А пізніша лояльна політика Павла І також сприяла спокійному 

функціонування польсько-католицького шкільництва. Однак, незважаючи на 

це, російська влада все ж таки намагалася повністю все тримати в своїх 

руках. 

Імператорське протегування Катериною ІІ та Павлом І католицьких 

орденів, зокрема єзуїтів, справило свій вирішальний вплив на внутрішній 

уклад навчальних закладів. Так, в основу навчально-виховного процесу на 

Правобережжі в першій половині ХІХ ст. був покладений педагогічний 

досвід саме єзуїтських шкіл: включення до складу викладацького персоналу 

класних керівників; перехід учнів до наступного класу на підставі іспитів; 
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тривалість навчання – 190 днів на рік; заборона займатися науками в години, 

призначені для відпочинку тощо. 

Досить суттєво змінюється освітня ситуація в російській державі, за 

правління Олександра І. Перш за все було засноване Міністерство Народної 

Освіти імператорським Маніфестом від 8 вересня 1802 р., яке очолив граф 

Петро Васильович Завадовський. Відповідний імператорський указ вийшов 

24 січня 1803р., де у кожному окрузі визначався один вищий навчальний 

заклад, який мав керувати всіма закладами освіти округу. Правобережні 

українські губернії ввійшли до Віленського освітнього округу, який загалом 

охоплював вісім губерній. Куратором Віленського округу був призначений 

князь Адам Чорторийський. У Віленському окрузі ієрархія шкіл 

встановлювалася такою: університет – гімназії – повітові школи - 

парафіяльні школи. 

У парафіяльних училищах та школах грамотності, навчальні програми 

були надзвичайно спрощеними і зводилися до забезпечення учнів знаннями 

щодо читання, елементарного рахування і письма. У таких школах 

учителювали, як правило, священики і дяки, які не мали спеціальної 

підготовки. Бракувало також підручників і письмового приладдя, основними 

навчальними посібниками служили релігійні книги, написані 

церковнослов’янською мовою. 

За ініціативою генерального візитатора було організовано серед 

поміщиків та духовенства Правобережної України додатково збір коштів на 

відкриття парафіяльних (приходських) шкіл. На кожну парафію планувалося 

відкрити одну школу. В таких школах мали навчатися діти бідної шляхти, 

міщан та селян. На утримання шкільних будинків і заробітну плату вчителя 

виділялися кошти, які добровільно жертвували поміщики і храми, 

відраховуючи 1/18 частину від своїх щорічних доходів [3; 18]. Нагляд за 

господарчою діяльністю і вихованням у школах здійснювали представники 
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місцевих громад на чолі із авторитетним поміщиком та священиком, а щодо 

навчального процесу школи підпорядковувалися повітовим училищам, куди 

парафіяльний вчитель двічі на рік їздив зі звітом. У 1807 році російським 

імператором був затверджений статут парафіяльних шкіл, навчання в яких 

проводилося переважно польською мовою. Але за новим статутом, 

прийнятим у 1825 році, учні обов’язково мали вивчати російську мову. Саме 

з цього періоду, кардинально змінюється освітня ситуація в російській 

державі. Щодо навчальних предметів, велика увага приділялася вивченню 

Закону Божого, церковних книг, арифметики, письма, а також учні вивчали 

основи історії, географії та класичної літератури. Поруч із дітьми з 

католицьких сімей у таких школах навчалися також діти із православних 

сімей та деякі діти із сімей багатих іудеїв. Проте більшість приміщень 

парафіяльних шкіл на Волині були не пристосовані до навчання, бракувало 

елементарних підручників та наочного приладдя. 

Отже, у першому десятилітті ХІХ ст. духовенство було включене у 

процеси реформування освітньої системи в Російській імперії, які на 

Правобережжі носили виразний специфічний характер. Ліберальна політика 

імператора Олександра І та урядові реформи освітньої сфери підготували 

добрий ґрунт для розвитку освіти, внаслідок чого на Правобережжі постала 

централізована та розгалужена мережа католицьких навчальних закладів, 

творцями якої стали Т. Чацький та А. Чорторийський. 
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ІНІЦІАТИВИ ЛИТОВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ЙОСИФА 

СЕМАШКА  В КОНТЕСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ РОСІЙСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 

СЕРЕДИНІ – ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Російський царат у своїй етноконфесійній політиці на Правобережній 

Україні впродовж усього ХІХ ст. головну ставку робив на Православну 

Церкву, надаючи їй повсякчасну підтримку і протегування. З часом це 

призвело до її фактичного перетворення на державне відомство, що вже не 

могло займати позицію, відмінну від політики царського самодержавства. 

Російська Православна Церква брала участь у суспільно-політичному житті, 

збереженні та зміцненні імперії, русифікації народів, які входили до її складу, 

сприяла зміцненню самодержавної вертикалі на всій її території [7, c. 84]. 

На Правобережжі її діяльність значно активізувалася після 1839 р., 

коли відбулося офіційне «возз’єднання» цієї Церкви з греко-уніатами 

Південно-Західного краю імперії. При цьому головний вектор її роботи 

залишався незмінним і був нерозривно пов’язаний з інтересами царського 

самодержавства: підтримкою його національної політики, поширенням і 

утвердженням на цих теренах великодержавної ідеології. 

Таким чином, політика російської самодержавної адміністрації 

впродовж ХІХ ст., спрямована на денаціоналізацію православ’я в Україні, 

дала зрештою свої плоди: воно виявилося відірваним від народу й стало 

невід’ємною частиною Російської Православної Церкви.  Одним із яскравих 

свідчень цього стала публічна промова єпископа Волинського і 

Житомирського Модеста (Стрельбицького) 1889 р. «по вступі на Волинську 
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паству». В ній зокрема акцентувалося: «Ми, росіяни, живемо на землі нашій з 

давніх-давен російській, думаємо по-російськи, відчуваємо по-російськи, 

любимо по-російськи, віруємо по-російськи, любимо свою Православну 

Церкву і віру по-російськи, і готові за неї страждати і вмерти. А тому 

дорожити всім, що є у нас російського, це наша честь і слава. Ревно 

охороняти російські звичаї наших предків, пам’ятки російської нашої 

старовини, наслідувати предків у прагненні до слави Русі, у відданості 

Царському престолу й вітчизні – це наш прапор, це знак нашої величі, 

нашого благочинного та щасливого життя тепер і на всі майбутні часи» [6, c. 

54]. 

Показовим у контексті цілеспрямованої політики російського 

самодержавства щодо русифікації не лише сповідників Православної Церкви, 

але й інших представників автохтонного населення південно-західних 

губерній Російської імперії, є наступне твердження цього ієрарха: 

«Православ’я і російська народність – це наша душа і тіло. Як людина не 

може бути людиною, якщо не має душі і тіла, так і ми серед тих обставин, у 

яких живемо, не можемо втримати за собою світлих природних якостей 

нашої російської особистості, якщо православ’я і російська народність не 

будуть складати головних предметів для нашого розуму й серця» [6, c. 54]. 

Відтак, на приєднаних до Росії українських землях поступово 

відбувалися істотні зміни: уніфікаційно-державна перебудова, нівелювання 

всього того, що нагадувало про своєрідність історичного шляху України, 

автохтонність і самобутність її культури, духовності, релігійно-церковної 

традиції, зрештою й ментальності. В. Вернадський 1915 р. з цього приводу 

писав: «Урядова політика цього періоду прагнула певної мети – досягти 

остаточного злиття українців з панівною народністю і знищити шкідливе для 

останньої усвідомлення своєї національної особливості в українському 

населенні» [2, c. 398]. 



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 185 ~ 
 

Отже, імперська політика Росії мала на меті нівелювання національних 

особливостей та знищення національних культур народів, насамперед 

слов’янських, що опинилися під її владою. «Зросійщення інородців» – таким 

був дискурс імперської шовіністичної політики, важливою віхою якої стало 

царювання Миколи І в першій половині ХІХ ст. В імперській тріаді 

«Православ’я, Самодержавство, Народність» саме першому - православ’ю - 

відводилася роль провідного засобу зросійщення України. 

Після «возз’єднання» греко-уніатів України і Білорусі з Російською 

Православною Церквою 1839 р. православну ієрархію, до складу якої тепер 

входили й колишні очільники Греко-Уніатської Церкви, зокрема, митрополит 

Литовський Йосиф (Семашко), чекав, за висловлюванням дореволюційного 

дослідника Г. Кіпріановича, «не менш важкий подвиг утвердження їх у 

православ’ї, остаточного перетворення і повного злиття колишніх уніатів з 

древньоправославними» [3, c. 58]. Це було пов’язано з тим, що певна частина 

колишнього уніатського духовенства продовжувала носити «латинське» 

священицьке вбрання і голила бороду; під час виголошення проповідей, а 

також у побуті вона, як і раніше, використовувала польську мову. Крім того, 

в «новоприєднаних» церквах часто відчувалася нестача «пристойного» 

церковного начиння, а в богослужінні використовувалися старі уніатські 

служебники. Водночас пересічні парафіяни продовжували хреститися за 

католицьким звичаєм, знали і читали лише польські молитви й називали себе 

по-колишньому «уніатами». Відтак, уся наступна діяльність митрополита 

Йосифа, відповідального, за його словами, перед «возз’єднаними» і за 

«возз’єднаних», була присвячена усуненню та знищенню цих та багатьох 

інших «залишків латино-уніатської старовини», перевихованню духовенства 

на православно-російських началах, покращенню його побуту, відновленню і 

прикрашанню храмів, а також охороні православної пастви від «латино-

польської пропаганди» [3, c. 58 – 59]. 
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Зокрема, під прискіпливою увагою православного духовного 

керівництва єпархій Південно-Західного краю опинилися низка аспектів 

духовно-культурного життя «возз’єднаної» православної пастви, що 

потребувала коригування з огляду на її явне тяжіння до латинської культово-

обрядової традиції. Ревність цього ієрарха щодо розповсюдження й 

утвердження православ’я, а також «зближення литовського населення з 

православним народом Великоросії за релігійно-церковними відносинами», 

отримала вияв, зокрема, у низці «пропозицій» місцевому православному 

духовенству. 

Перша «пропозиція» митрополита Литовського Йосифа, датована 19 

грудня 1863 р., торкалася проблеми носіння новоприєднаними 

православними натільних хрестиків. Як пояснював у ній цей ієрарх, «правила 

покладати хрести на хрещених немовлят не існує в латинській церкві. Не 

існувало й в уніатів. Навіть після возз’єднання цих останніх з Православною 

Церквою, правила цього не одразу й не скрізь почали дотримуватися, через 

неможливість матеріальну і моральну вивести швидко колишні звичаї та 

замінити їх новими» [5, c. 44]. Саме тому, як резюмував автор, не дивно, що 

велика кількість новоприєднаних парафіян православної Литовської єпархії 

не носять натільних хрестиків . Однак, зауважував він, «інші чада російської 

Православної Церкви», тобто, «древньоправославні», дивуються такому 

«недоліку» «возз’єднаних», а «інші навіть вважають його ніби браком 

православ’я». Відтак, з огляду на «суворе, навіть зовнішнє, церковне 

єднання», митрополит Литовський наголошував підлеглому духовенству на 

тому, щоб воно всіма силами намагалося усунути цей «недолік», зокрема, не 

лише потурбувалося про придбання хрестиків для тих парафіян, котрі їх не 

мали, але й переконало вірян носити ці хрестики «за заведеним звичаєм». 

Задля реалізації цього завдання митрополит Йосиф доручив Литовській 
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духовній консисторії придбати за його власний кошт 25 тис. натільних 

хрестиків і розіслати їх по всіх парафіях для безкоштовної роздачі [5, c. 44].  

З цього приводу доречно зазначити, що активну участь у забезпеченні 

матеріальної складової цієї проблеми здійснили представники вищих кіл 

імперії. Так, у листі до митрополита Литовського Йосифа «головний 

керівник» Північно-Західного краю М. Муравйов повідомляв владику, що 

зробив розпорядження про придбання «для цієї мети декількох сотень тисяч 

простих хрестиків з міді і латуні», а також 25 тис. мельхіорових – для роздачі 

тим православним селянським сім’ям, «котрі особливо відрізняються своєю 

прихильністю до православ’я і відданістю уряду» [1, c. 92]. Водночас на 

потреби православного населення південно-західного регіону російська 

імператриця Олександра Петрівна пожертвувала від імені свого 

новонародженого сина Петра тисячу позолочених хрестиків; для 

безкоштовного постачання ними православних мешканців цих теренів Синод 

виділив 1 тис. рублів [1, c. 93].  

Наступна «пропозиція» митрополита Йосифа до литовського 

духовенства від 26 грудня 1863 р. містила визнання того факту, що «під 

впливом Польщі» «не лише окремі особистості, переважно грамотні, але й 

цілі парафії і округи у різних місцевостях, забули рідні свої щоденні 

молитви, а стали використовувати молитви польською мовою» [5, c. 44]. 

Саме тому, як зазначав цей ієрарх, «однією з перших турбот Литовського 

єпархіального керівництва, після благополучного возз’єднання з 

Православною Церквою і навіть до возз’єднання, було вилучити це чуже 

нововведення». Зазначимо, що реалізація цілої низки його «розпоряджень, 

вказівок, настанов» до певної міри виправила ситуацію, однак лише 

частково. Особливе занепокоєння у керівника Литовської єпархії викликали 

донесення про те, що польські молитовники й досі не лише зберігаються, але 

й використовуються окремими возз’єднаними парафіянами і навіть кліром. 
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Саме тому митрополит Йосиф «поставив на вид» підлеглому духовенству, 

щоб воно «посилило свою старанність стосовно остаточного вилучення з 

використання у своїх парафіян польських молитов і польських 

молитовників», а також подбало «про заміну їх молитвами і молитовниками 

слов’янською або російською мовою» [5, c. 45]. 

Про те, що «мовне питання» в середовищі возз’єднаного духовенства 

залишалося відкритим, а отже, вимагало від духовного керівництва пошуку 

нових шляхів його вирішення, свідчить третя «пропозиція» митрополита 

Литовського Йосифа до місцевого духовенства від 28 грудня 1863 р. 

Наголошуючи на тому, що, повернувшись до лона «своєї матері – 

православної церкви», виховуючись у духовних освітніх закладах, 

новоприєднані священики стали використовувати російську мову, її автор, 

однак, звертав увагу на те, що «жіноча частина» його духовного відомства ще 

послуговується польською мовою. У зв’язку з цим митрополит Литовський, 

звертаючись до підлеглого духовенства, зобов’язував його, щоб «у тих 

священицьких сім’ях, де ще використовується польська мова, докладене було 

дуже ретельне старання всіма членами їх до вивчення мови російської і потім 

до щоденного використання її». Контроль за виконанням цього припису  

покладався на благочинних, котрі про «недбалих» у цій справі мали 

інформувати єпархіальне керівництво [5, c. 45 – 46]. 

Крім того, численні розпорядження православних духовних відомств 

були спрямовані на православних парафіян Правобережної України, котрі 

«мали звичку ходити в костели і використовувати польські молитовники». В 

одному з них, зокрема, опублікованому 1864 р. у «Литовських Єпархіальних 

Відомостях», місцевому духовенству наголошувалося на тому, щоб 

«посилити заходи вмовляння, повчання і перестороги щодо відхилення таких 

парафіян від відвідування латинських костелів і використання молитовників 

польською мовою». Як зазначалося в цьому приписі, тих, хто мав 



Місія Православної Церкви в Україні у православному світі: 

 богословський, історичний та канонічний аспект 

~ 189 ~ 
 

«спасительне переконання», тобто, перейшов до православ’я, потрібно було 

«утверджувати в прийнятій ними рішучості», а «впертих» - «віддавати 

впливу» цивільної влади [4, c. 56 – 57]. 

Отже, Російській Православній Церкві на Правобережній Україні в 

середині – другій половині ХІХ ст. довелося вирішувати низку проблем, 

пов’язаних із вкоріненими місцевими звичаями, що глибоко увійшли в 

повсякденне життя населення південно-західних губерній Російської імперії. 

Це стосувалося багатьох компонентів культової практики, а також побутових 

звичаїв, зокрема й обов’язку для православних носити натільний хрестик, до 

чого місцеві мешканці не були призвичаєні. Складність укорінення цієї 

практики в середовищі автохтонного населення Правобережжя 

підтверджується численними розпорядженнями з цього приводу 

єпархіального керівництва, а також активною участю цивільних 

високопосадовців у вирішенні матеріальної складової цієї проблеми. 
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