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ЛИСТ ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО ФІЛАРЕТА ДО
ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ
Його Всесвятості ВАРФОЛОМІЮ,
Архієпископу Константинополя – Нового Риму,
Вселенському Патріарху
Ваша Всесвятосте!
Звернутися з цим листом спонукає як загальна ситуація в Україні, так і
та відверта неправда, яку Російський патріарх Кирил розповсюджує про неї, в
тому числі й у листі до Вас, який був опублікований у мережі на офіційній
сторінці Московської патріархії.
Найперше хочу підкреслити, що в Україні немає громадянської, а тим
більше релігійної війни, як про це твердить російська пропаганда загалом і
Патріарх Кирил зокрема.
Народне повстання проти диктатури колишнього президента Януковича,
яке дуже вірно було назване Революцією Гідності, розпочалося в листопаді
2013 р. через надзвичайну неправду в діях цього колишнього керівника. За
чотири роки свого правління він обплутав мережею корупції всю державу,
фантастично

збільшуючи

багатства свої

особисті та своєї родини.

Придушувалася свобода слова, порушувалися права власності, коли бізнес,
що приносив прибуток, шляхом залякування і насильства відбирався для
збільшення статків оточення колишнього президента. Системи правосуддя і
охорони порядку були поставлені на службу злочинним інтересам, опоненти
влади були змушені тікати за кордон або опинялися в ув’язненні.
Але останньою краплею, яка переповнила чашу народного терпіння,
стала відмова адміністрації Януковича від підписання Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом. Під тиском президента Росії Путіна
українська влада, яка до того кілька років обіцяла підписати цю угоду, за
тиждень до наміченої дати відмовилася це робити. Народ, а особливо молодь,
відчув, що у нього вкрали майбутнє, і вийшов на мирний протест.
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Цей протест було беззаконно розігнано, учасників – побито. Лише стіни
Михайлівського Золотоверхого монастиря врятували залишки протестуючих
від остаточної розправи.
Таке знущання з боку влади обурило велику кількість людей, що
зібралися в центрі столиці України, а також і у багатьох інших містах на
мирний протест з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС, покарати
винних у побитті мирної демонстрації. Замість діалогу адміністрація
Януковича постійно збільшувала тиск на народ, у шахрайський спосіб
змінила

законодавство

так,

щоби

будь-які

мирні

протести

стали

незаконними. Зрештою, коли до мирних протестуючих було застосовано
зброю, від чого загинуло понад сто людей – народне повстання змусило
колишнього президента Януковича до втечі.
Українські Церкви і релігійні організації активно сприяли тому, щоби
протест носив мирний характер, постійно закликали владу і протестуючих до
діалогу, намагалися бути посередниками в цьому. Церква Московського
Патріархату, яка на той час була за чергою головуючою у Всеукраїнській
Раді Церков і релігійних організацій, також була включена в цей процес і
відстоювала спільну позицію.
Ніяких достовірних доказів того, що учасники мирного протесту на
Майдані Незалежності виступали проти Православної Церкви Московського
Патріархату, або що ті, кого патріарх Кирил у своєму листі іменує «уніатами
та схизматиками», підбурювали народ до боротьби з Церквою Московського
Патріархату – не існує. Такі твердження патріарха Кирила є неправдою.
Священик Греко-Католицької Церкви, який за три роки до того у виступі на
своїй парафії, що був записаний на відео, виголошував антисемітські та
шовіністичні гасла – був негайно покараний церковною владою, розкаявся та
відмовився від своїх слів. Але цей запис російська пропаганда, в тому числі
особисто президент Росії Путін, продовжила використовувати як нібито
доказ антисемітизму та шовінізму учасників протестів на Майдані.
~8~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

Після перемоги Революції Гідності, коли Янукович і його міністри
розбіглися, парламентом України у передбачений Конституцією спосіб було
сформовано новий уряд і призначено вибори президента. Легітимність цього
уряду визнали всі релігійні конфесії, в тому числі офіційні представники
Московського Патріархату в Україні, підписавши відповідне звернення та
взявши участь у зустрічі Ради Церков з головою парламенту Олександром
Турчиновим, що виконував також обов’язки президента.
Офіційні представники Московського Патріархату також підписали
спільне

звернення

релігійних

організацій

України

із

засудженням

сепаратизму та закликали скласти зброю всіх, хто її незаконно використовує.
Однак в окремому зверненні Священного Синоду УПЦ МП міститься заклик
скласти зброю «до всіх», тобто і до українських військовослужбовців, і до
сепаратистів, хоча російських військових до складання зброї Синод УПЦ МП
не закликає.
Зобов’язаний підкреслити – після перемоги Революції Гідності не було
ніяких

підстав

говорити

про

утиски

православних

Московського

Патріархату, російськомовного населення чи населення Криму і Донбасу. Всі
закони, які регулюють питання використання мов чи права національних
меншостей, залишилися такими ж, якими вони були за влади Януковича.
Для того, щоби попередити можливі провокації, наша Церква
неодноразово публічно зверталася з вимогою не допускати ніякого
насильства

щодо

храмів,

монастирів

чи

духовенства

та

віруючих

Московського Патріархату, застерігаючи всіх, а особливо наших кліриків, що
за участь у таких провокаціях і насильстві вони будуть піддані церковним
покаранням. Відсутність релігійного протистояння в Україні письмово у
спільному зверненні засвідчили, серед інших, і офіційні представники
Московського Патріархату в Україні.
Натомість Російська Федерація з кінця лютого цього року розпочала
збройну агресію проти України. Було окуповано і анексовано Крим, озброєні
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бойовики та найманці у великій кількості з території Росії почали проникати
в Україну для провокування заворушень, захоплюючи адміністративні
будівлі, проголошуючи відділення окремих областей від України та
приєднання їх до Росії. Спочатку Росія мала наміри втягнути в авантюру
сепаратизму половину України, але народний спротив у більшості областей
зруйнував ці плани, тому надалі агресивні дії Кремля в основному були
зосереджені в Донецькій та Луганській областях.
Вперше з часів правління нацистського фюрера Гітлера ми зіткнулися з
надзвичайною за рівнем цинізму і неправди масованою пропагандою проти
України. Нею через практично всі засоби масової інформації Росія
намагається переконати світ у справедливості своїх дій. Ця цинічна брехня
щодня у великій кількості розповсюджується через телевізійні новини, статті
у друкованих та мережевих виданнях, через соціальні мережі. Переважна
більшість сюжетів є або цілком видуманими, як, наприклад, про «розп’яття
хлопчика» бійцями Національної гвардії України у звільненому від
терористів Слов’янську, або до непізнаваності спотвореними в порівнянні з
реальними подіями.
Саме як частину і плід цієї пропаганди необхідно розглядати і лист до
Вас Московського патріарха Кирила, в якому він описує події на Донбасі як
громадянську війну і релігійне протистояння.
Насправді ж події на Донбасі є наслідком збройної агресії Росії проти
України. Керівники так званих народних республік, найманці, зброя,
фінансування, інформаційна підтримка – все це йде з Росії через захоплену
ділянку кордону. В жодному іншому місці України, окрім тих, де діють
російські найманці, немає ні збройних конфліктів, ні інших форм
протистояння, характерних для громадянських і релігійних воєн.
В останній час, у зв’язку з успішними діями української армії проти
прокремлівських

терористів,

через

кордон

почали

проходити

вже

безпосередньо російські військовослужбовці у формі без розпізнавальних
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знаків. Так що насправді це війна Росії проти України, причини якої – помста
за європейський вибір українського народу, намагання не допустити
зближення нашої держави з Європою, бажання повернути втрачену з
розпадом Радянського Союзу владу Кремля над Україною та мрія нинішніх
керівників Росії відновити колишню імперію.
В українських збройних силах служать віруючі різних конфесій, в тому
числі Московського Патріархату, так само як і представники різних націй, в
тому числі етнічні росіяни. Немає жодного військового підрозділу, який би
формувався виключно за національною чи конфесійною ознакою. Тому
твердження патріарха Кирила, що озброєні «уніати та схизматики» борються
на Донбасі проти Церкви Московського Патріархату – також є відвертою і
цинічною брехнею.
У своєму зверненні патріарх Кирил наводить приклади негідного
поводження українських військовослужбовців зі священиками Московського
Патріархату. Частина з них є плодом фальсифікації (наприклад, участь грекокатолицького капелана у нападі на храм Московського Патріархату, чого
насправді не було). Інша частина безперечно підлягає розслідуванню, а винні
– законному покаранню.
Але зобов’язаний підкреслити – всі ці випадки жодним чином не
пов’язані з якимось особливим агресивним ставленням українських
військових, влади, Греко-Католицької чи нашої Церков до представників
Московського Патріархату. На мою думку, вони викликані в першу чергу
численними

фактами

підтримки

з

боку

священиків

Московського

Патріархату діяльності терористів, у тому числі фактами прямої участі в
збройних терористичних формуваннях.
На жаль, непоодинокими є факти, коли у храмах Московського
Патріархату чи інших церковних приміщеннях було виявлено склади зброї,
надавалося сприяння терористам у проживанні та харчуванні, виявлялася
моральна підтримка їхньої злочинної справи через надання особливого
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публічного благословення на боротьбу проти України. В останній час
виявилися також факти використання терористами для безпечної втечі
священичого одягу та документів, які, за нашими даними, видає одна з
єпархій Московського Патріархату на Донбасі.
Все це дає підстави українським військовослужбовцям особливо пильно
ставитися до переміщення священиків, які можуть виявитися насправді
перевдягненими терористами чи їхніми посібниками. Засвідчую, що у зв’язку
з цим і наші священнослужителі стикаються з незручностями з боку
українських військовослужбовців, до чого ми ставимося з розумінням.
Наводячи неправдиві факти або викривлено тлумачачи правдиві,
патріарх Кирил нічого не говорить про ті систематичні гоніння і
переслідування, включно з викраденнями, катуваннями та вбивствами, яких
від рук проросійських найманців та сепаратистів зазнають представники всіх
релігійних конфесій.
На захопленій території Луганської області наші храми зачинені, а
єпископ і священики змушені переховуватися через погрози сепаратистів
вбити їх. На Луганського єпископа Афанасія було вчинено замах на
вбивство, і лише милістю Божою він врятувався від смерті.
У Донецькій області наші храми на територіях, які контролюються
сепаратистами, вимушено закриті через небезпеку для життя священиків та
віруючих. Священики або переховуються, або були змушені виїхати у
безпечні місця. Один з храмів у Донецьку було заміновано, і лише з
допомогою Божою вибуховий пристрій не спрацював. Була спроба викрасти
архієпископа Донецького Сергія, але він благополучно виїхав з Донецька і
дістався до безпечного місця перебування. Священик Юрій Іванов був
викрадений терористами і лише через деякий час відпущений.
В окупованому Росією Криму два наших храми було насильно відібрано,
кафедральний храм у Сімферополі піддається пікетуванню і економічному
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тиску, з метою залякування було спалено дачний будинок архієпископа
Клімента.
Це саме стосується також Української Греко-Католицької Церкви,
Римсько-Католицької Церкви та протестантських громад. Монастир УГКЦ в
Донецьку захоплений терористами. Мали місце випадки викрадення
католицьких священиків з метою отримання викупу. На контрольованій
сепаратистами

території

захоплено

молитовні

приміщення

багатьох

протестантських громад. Після звільнення м. Слов’янська було виявлено
місце поховання двох протестантських служителів та двох синів одного зі
служителів, які були в свято Тройці викрадені терористами з молитовного
зібрання і розстріляні.
Слід підкреслити, що серед груп терористів існує так звана Російська
православна армія, злочинна діяльність якої не тільки не засуджена
керівництвом РПЦ, але і отримує підтримку та публічне благословення
деяких священиків Московського Патріархату. В документі під назвою
«Конституція Донецької народної республіки» вказується, що лише російське
православ’я має на території так званої ДНР особливі права і статус.
Всі ці факти свідчать, що порушення прав віруючих має місце якраз з
боку терористів, які оголошують, що діють на користь російського
православ’я та захищають так званий «русский мир». Тому неправдою є те,
що події на Донбасі мають характер релігійної війни – насправді це війна
Росії проти України, яка має загарбницький характер. І своїми заявами та
діями Московський патріарх Кирил сприяє російській агресії, намагаючись
оманою та перекрученими фактами підтримати своє державне керівництво.
Фальшивість звинувачень патріарха Кирила підтверджується також тим,
що текст листа до Вас, 14 серпня опублікований на офіційному сайті
Московської патріархії, зранку 15 серпня був видалений з сайту, а через
кілька днів, враховуючи, що на нього вже встигли звернути увагу засоби
масової інформації, був знову опублікований – але в іншому розділі. Цей
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факт свідчить про лицемірність позиції Московського патріарха Кирила,
який у публічних заявах говорить, що його Церква не втручається в конфлікт
та лише молиться за мир, а у листах до Предстоятелів Церков викладає
думки, цілком співзвучні з російською державною пропагандою.
Ваша Всесвятосте!
Від імені наших єпископів, духовенства і віруючих звертаюся до Вас з
проханням гідно оцінити та відкинути неправду, яку розповсюджує
Московський патріарх Кирил. Ми просимо молитися про мир в Україні та
про звільнення нашої держави від зовнішньої агресії. Сподіваюся, що Ви не
дасте втягнути Православну Церкву в кампанію надзвичайної брехні, яку
російська влада, в тому числі з допомогою патріарха Кирила, проводить
проти України.
З любов’ю у Христі –
Ваш співбрат ФІЛАРЕТ
24 серпня 2014 р.

За

матеріалами

сайту:

[http://rivne-cerkva.rv.ua/statti/1937-lyst-

patriarkha-kyivskoho-filareta-do-vselenskoho-patriarkha-varflomiia.html]
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ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРО БОРОТЬБУ З ГРІХОМ КОРУПЦІЇ
Дорогі брати і сестри!
Шановні співвітчизники!
В час, коли зовнішній ворог намагається побороти і полонити нашу державу, є
внутрішній ворог, який руйнує її не менше, ніж зброя супротивників. Цей ворог – корупція.
Підкуп можновладців, розкрадання суспільних коштів з державного та місцевого бюджетів,
привласнення чужого, використання влади і повноважень не для служіння суспільству, а
для власного збагачення, інші види корупції – все це є порушенням не тільки людського
закону, але і Божих заповідей.
Бог у Священному Писанні засуджує тих, хто здобуває неправдиву вигоду. «Не
викривляй закону, не дивися на особи і не бери дарунків, тому що дарунки засліплюють очі
мудрих і перекручують справу правих; правди, правди шукай, щоб ти був живим» (Втор.
16:19-20). «Віддаляйся від неправди і не умертвляй невинного і правого, бо Я не виправдаю
беззаконника. Дарів не приймай, бо дари роблять сліпими зрячих і спотворюють справу
правих» (Вих. 23:7-8).
Також Бог попереджає, що Сам буде суворо судити тих, хто бере хабарі і чинить
беззаконня. «Хабарі беруть у тебе, щоб проливати кров; ти береш ріст і лихву і насильством
вимагаєш користь у ближнього твого, а Мене забуто, – говорить Господь Бог. І ось, Я
сплеснув руками Моїми за користолюбство твоє, яке виявляється у тебе, і за кровопролиття,
що відбувається посеред тебе. Чи устоїть серце твоє, чи будуть тверді руки твої у ті дні, у які
буду діяти проти тебе? Я, Господь, сказав і зроблю» (Єзекиїль 22:12-14).
Враховуючи все це, а також досі широку розповсюдженість в українському
суспільстві гріха корупції, Священний Синод визначив, що винні у корупції – як ті, що
вимагають і отримують вигоду від корупційних дій, так і ті, хто надає таку вигоду з власної
ініціативи чи на вимогу, – підлягають відлученню від Причастя Тіла і Крові Христових,
якщо діяльно не розкаються в цьому гріху і не виправляться.
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Гріх корупції особливо важким є у нинішній час, коли сотні наших співгромадян
пожертвували і жертвують своїм життям за свободу і незалежність України, десятки тисяч
живуть у вигнанні, сотні тисяч перебувають у місцях ведення бойових дій, мільйони
виявляють свою жертовність, віддаючи часом останнє для підтримки захисників Вітчизни
та потребуючих. Той, хто навіть в цих умовах дозволяє собі брати участь у корупції,
уподібнюється Іуді Іскаріоту. Бо Іуда за гроші продав Спасителя, а ці за гроші та матеріальні
блага зраджують рідну землю та своїх співвітчизників. Відплата таким буде така ж, як і для
Іуди – ганьба і вічне осудження.
Дорогі брати і сестри!
Зараз корупція здається ще глибоко вкоріненою і майже непоборною. Але маємо бути
твердо переконані, що спільними зусиллями та з Божою допомогою ми можемо подолати
суспільне зло корупції, яке породжує інші біди та негаразди і в економіці, і в політиці, і в
державному, і у приватному житті.
Тому закликаємо вас самих в жодному разі не брати участь у корупційних діяннях та
викривати тих, хто їх чинить. Корупціонерів же закликаємо до покаяння і виправлення, бо
якщо людський закон і не завжди карає злочинців вчасно та належним чином, то Бог, як
нелицемірний Суддя, обов’язково достойно відплатить нерозкаяним корупціонерам і Його
праведного осудження ніхто з них не уникне.
Нехай у боротьбі зі злом корупції нам усім допомагає Господь.
Закликаю на весь український народ Боже благословення!
Від імені Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату – ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї Руси-України

За

матеріалами

сайту:

[http://www.cerkva.info/ru/sinod/5688-zvernennia-proty-

korupcii.html]
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"ЯКБИ МИ МАЛИ ОДНУ УКРАЇНСЬКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ,
НЕ БУЛО Б АНЕКСІЇ КРИМУ Й ВІЙНИ НА ДОНБАСІ"

- Під час Революції гідності українські церкви проявили єдність і
одностайність, ставши на бік народу. Чому так сталося?
– Кожна церква має захищати свою паству, говорити правду. Президент
Янукович обдурив український народ. Упродовж року готувалися до
підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Навіть коли торік влітку святкували
1025-ліття Хрещення Київської Русі, наголошували, що вона ще в часи князя
Володимира прийняла християнство, аби ввійти в християнську Європу.
Несподівано Янукович відмовився від курсу на євроінтеграцію. Це
викликало обурення. Студенти перші відреагували. Першими й постраждали.
Далі події набирали обертів. Ми відкрили свої храми всім жертвам Майдану.
Навіть операції в храмах лікарі проводили. Адже в лікарнях людей
арештовували. Це все вело до єдності церков – єдності в допомозі людям.
- Чи був тиск із боку тодішньої влади за те, що Київський
патріархат одразу став на бік народу?
– Під час Майдану тиску я не відчував. Складно було 2010 року. Тоді
Патріарх Кирило хотів ліквідувати розкол в Україні, заручившись
підтримкою

Януковича.

Добивався,

щоб

вся

українська

церква

підпорядковувалася Москві. Почали захоплювати наші храми. Агітували
людей переходити до Московського патріархату. Ми стали звертатися до
громадських організацій, політичних партій, своїх парафіян в Америці,
Канаді, Європі. Прохали, аби ті повідомляли, що в Україні порушують права
людей, свободу совісті. Був спротив. І влада відступила.
Було й таке, що поважні особи з московського керівництва пропонували,
аби я сприяв вступу України до Митного союзу. Обіцяли під моїм
керівництвом об'єднати українські церкви Київського й Московського
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патріархатів – але з підпорядкуванням Москві. Я відмовив. Сказав, що
Україна – незалежна держава, тож і українська церква не має від когось
залежати. Опісля зі мною вже ніхто не боровся. Знали, що не переможуть.
- Яке рішення під час Революції гідності вам далося найтяжче?
– Жодних сумнівів під час революції не було. Свій вибір я зробив ще
1992 року. Тоді на Соборі в Москві мене змушували відмовитися від
Київської кафедри. А потім позбавили її на так званому Харківському соборі.
Обрали сюди митрополита Володимира. Виникло запитання: що робити далі?
Я обрав шлях об'єднатися з автокефальною церквою і створити Київський
патріархат.
- Ще рік тому ніхто б навіть не припустив, що українці здатні на
таку жертовність. Як поясните це?
– Ми хочемо все пояснити, виключаємо з історії та сучасності Бога.
Немов він не існує. Або ж живе лише на небесах. А на землі – ми господарі.
Бог дав нам незалежність як манну небесну. Ми за неї не воювали, кров
не проливали. Тепер Всевишній випробовує нас: достойні ми мати незалежну
державу чи не достойні. Посилає нам випробування. В тому числі й в образі
Путіна. Своєю жертовністю, стражданнями доводимо, що достойні.
Вмираємо за державу. Це невидимий бік дійсності. Сьогодні відбувається
об'єднання всього українського народу. Добровільні батальйони їдуть на
війну. Здавалося б, яка справа галичан до долі Донбасу? Їдуть туди, бо
захищають свою українську землю. Народ проявив милосердя – збирає
пожертви на потреби армії. Це дуже зближує.
- Які виклики перед українцями тепер, після Майдану?
– Майдан свою місію виконав: скинув злочинну владу. Нині зовнішня
агресія – найбільша небезпека. Для того, аби Україна була сильною, треба
провести реформи. Насамперед, подолати корупцію. Є велика недовіра до
влади, її чесності. Це наш другий ворог. Здолаємо його – матимемо шанс на
краще життя.
~ 18 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

- Які найбільші духовні проблеми українського народу?
– Перше – розділення церкви на Московський і Київський патріархати.
Якби ми мали одну Українську православну церкву, не було б анексії Криму
й війни на Донбасі. Церква виховала б свою паству в патріотичному дусі. Де
Київський патріархат сильний, там сепаратистських настроїв немає. Де
слабкий – є.
Путін свого часу сказав, що гарантія безпеки Російської Федерації –
ядерна зброя і Російська церква. Так і в нас має бути. Уже нині Путін на весь
голос говорить, що в Україні почалося переслідування Московського
патріархату. Мовляв, захоплюють храми. Цю неправду поширюють, аби
розпалити релігійну ворожнечу. Не хочуть, щоб були єдині в захисті своєї
батьківщини.
- Що ж насправді відбувається?
– Віруючі Московського патріархату, чуючи антиукраїнські проповіді у
своїх храмах, переходять у Київський патріархат. Москва ж трактує такий
добровільний крок як захоплення. Це не так.
- Що заважає українському православ'ю об'єднатися?
– Ще на Майдані люди вимагали церковної єдності. Народ то хоче, а
духовенство і єпископи – ні. Бояться, що Москва їх покарає, позбавить сану,
скине з керівництва єпархії. Тому мовчать. Дорікають, що інші православні
церкви не визнають Київський патріархат. Тому, за їхніми словами, не
приєднуються.

Визнання

приходить

із

часом.

Патріарх

Константинопольський Варфоломій сказав, що Українська церква має право
на автокефалію. Але попередньо хоче, щоб ми об'єдналися. Москва це знає.
Робить усе, щоб цього об'єднання не було.
- Держава може на це якось впливати?
– Не може. Держава наших проблем не розв'яже.
- На якій стадії перебуває діалог між Українською православною
церквою Київського патріархату й Московського патріархату?
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– Діалогу немає. Створили комісію, яка ні разу не збиралася. Навіть якби
й зустрілися, то це були б самі слова, без діла. Вони не можуть відокремитись
від Москви. Вплине лише народ. Перехід парафій. Можуть залишитися з
порожніми храмами.
- А з митрополитом Онуфрієм, який очолив Московський
патріархат, маєте хоч якесь спілкування?
– Ми входимо у Всеукраїнську раду церков. Там спілкуємось. Близько
контактувати зі мною бояться. Москва хоче ізолювати Київський патріархат.
Якщо наш священик спілкується з кимсь з єпископів чи священиків
Московського патріархату, то зразу їх здають, пишуть лист до вищого
керівництва. Мовляв, розмовляли з "розкольниками". З Онуфрієм не один раз
віч-на-віч говорили. Ще до його обрання. Тема була про вступ України в ЄС.
Він був проти. Тому що Москва проти. Надто послушний. На об'єднання не
піде.
- Часто саме вас називають головною перепоною об'єднання.
Мовляв,

священики

та

єпископи

Московського

патріархату

не

погодяться перейти під ваше керівництво.
– При мені ніколи Київський патріархат не приєднається до
Московського. Ніколи. І вони це знають. Тому й називають мене головною
перешкодою.
- Відійшли б від керівництва Церквою взамін на визнання
Вселенським патріархом єдиної української автокефалії?
– За чесної умови пішов би на таку жертву. Першим сигналом такої
готовності був би Собор Української православної церкви Московського
патріархату, де б оголосили про відокремлення від Москви. Тоді на рівних
правах об'єднались би з Київським патріархатом.
- А як бути з єпископами, єпархіями, що в обох церквах дублюють
одне одного?
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– Можна було б області розділити на декілька єпархій. Тоді кожен
єпископ керуватиме своїми районами. Однак у Московському патріархаті на
це ніколи не підуть.
- Але ж там є й проукраїнське ядро єпископів. Ті ж Олександр
Драбинко чи Софроній Черкаський.
– Так, є. Але існує страх. Був колись такий Феодосій Дикун – покійний
архієпископ полтавський. Ще в радянські часи, коли ми були Українським
екзархатом Московського патріархату, він мені постійно говорив, що Україні
треба автокефалію. В умовах СРСР це було нереально. Коли ж Україна стала
незалежною, я сказав цьому владиці: от тепер настав той час, час автокефалії.
А він залишився при Москві. Мало того. Коли помер Патріарх Мстислав,
Дикуну запропонували стати Патріархом Київським. Не погодився.
Лукавство і лицемірство: на словах одне, а на ділі – інше.
-

Чи

сильний

вплив

Московської

церкви

на

Вселенське

православ'я?
– Великий. Москва погрожує, що в разі визнання Київського патріархату
розділить усе православ'я на дві частини. Перестануть спілкуватися. Буде
розрив молитовного єднання. Вселенський патріарх цього не хоче. Терплять
зло заради того, аби не сталося ще більшого лиха – розколу.
- Які найбільші проблеми сучасного православ'я?
– Боротьба триває між Константинополем і Москвою за першість. За
честю та історичністю перший – Константинопольський патріарх. За
кількістю парафіян – лідер Росія. Своєю більшістю вона й тисне. Якби
українську церкву визнали, то РПЦ наполовину скоротилася б. Впливу
такого більше не мала б. Адже українська церква за розмірами така ж, як і
російська. Варфоломій це розуміє. Каже, аби ще потерпіли. Рано чи пізно
будемо автокефалією.
- Які нині відносини УПЦ Київського патріархату із грекокатолицькою церквою?
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– На початку 1990-х були гострі. Йшла боротьба за храми на Галичині. З
часом кожна громада побудувала нові церкви. Ворожнеча припинилася й усі
примирилися. Зараз у нас хороші відносини з Українською грекокатолицькою церквою, бо і ми, й вони стоїмо на спільних державницьких
позиціях.
- УГКЦ цього місяця святкуватиме 25-ліття свого виходу з підпілля.
Ви у 1970–1980-х були митрополитом Київським і Галицьким й
очолювали Український екзархат Московського патріархату. Що ви
знали про це підпілля тоді?
– Були підпільні греко-католицькі священики. Як мені відомо, на
Галичині їх налічувалося близько 150. Всі вони були під ковпаком КДБ.
Органи про них знали. Священики опікувалися віруючими, які залишилися
греко-католиками, не перейшли до православної церкви. Відправляли
богослужіння по квартирах, на кладовищах.
- Можна утворити помісну українську церкву, щоб вона була в
сопричасті і з Римом, і з Константинополем? Щоб і УГКЦ до неї
долучити.
– Цю ідею висловлював кардинал Любомир Гузар. Але такого не буває.
Або ви з одним, або з іншим. Для сопричастя з Римом і Константинополем
треба, аби вся церква римо-католицька і православна об'єдналися в одну
церкву Христову. А для цього римо-католицька церква має відмовитися від
папства як догмату. Вона вчить, що римський єпископ – Папа – глава всієї
вселенської церкви, намісник Христа на землі. Тобто там, де немає влади
папства, – немає і церкви. Православні такого догмату ніколи не приймуть.
Хоч нині Патріарх Константинопольський Варфоломій постійно
спілкується з Папою Римським Франциском. Але на рівні церков-сестер. Аби
реальне об'єднання відбулося, треба повернутися до стану першого
тисячоліття. В той час римський єпископ був першим по честі, другий –
Константинопольський,

третій

–

Олександрійський,
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Антіохійський, п'ятий – Єрусалимський. Ніхто з них не претендував на
лідерство. До такої моделі треба повернутися.
- З ким із греко-католицьких владик найчастіше контактуєте?
– Найчастіше – з Любомиром Гузаром. Також зі Святославом
Шевчуком, Софроном Мудрим. Здебільшого з греко-католиками спілкуюся,
коли буваю на Галичині. Порушуємо різноманітні теми. Однак про
об'єднання не говоримо. Знаємо, що це – нереально.
- Враховуючи всі суперечності, як українським церквам розвивати
діалог порозуміння?
– Перший і головний крок – УПЦ МП відокремитися від Москви. Тоді
немає ніяких перешкод об'єднатися в одну церкву. Буде визнання всіма
іншими православними церквами. В результаті УГКЦ відокремиться від
Рима. Таким чином, православні й греко-католики стануть єдиною
автокефальною

православною

церквою.

Греко-католицька

церква

утворилася, бо українці не мали держави. Тепер ця причина ліквідована,
маємо незалежну Україну. Причина для розділення відсутня. УГКЦ існує 400
років, а 600 років до Берестейської унії ми ж були разом.
Русь остаточно охрестилася за часів князя Володимира. Київська
митрополія простягалася від Чорного моря до Балтійського й Північного.
Сюди входила й теперішня Росія, і Білорусь, і Прибалтика, частина Польщі.
1596 року православні єпископи ухвалили Берестейську унію, за якою
Київська митрополія визнала першість Рима. Така була умова: в обмін на
підпорядкування Папі православні єпископи отримували місце в польському
Сеймі. Народ на це не пішов, залишився вірним Константинопольському
патріархові. Таким чином, велика Київська митрополія тоді розділилася.
- Що Україну чекає далі?
– Перемога. Україна – жертва агресії. Бог же ніколи не допомагає злу.
Завжди на боці скривджених, правди й добра. Ми засвідчили своє
миролюбство: позбулися ядерної зброї, в Криму не оборонялися. Росія ж
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захопила наші території, тепер воює на Донбасі. Мабуть, забули, що світом
керує Бог і карає винних.
- Україну чекають кардинальні й болісні реформи. Як людям
витримати тяжкі часи, не зневіритися?
– Перспектива в України добра. Афонські старці, натхненні Духом
святим, кажуть, що Україна переможе. Увійде в Євросоюз. Останній
розділиться на дві частини – західний і східний. У східному Україна буде
головною країною. Нині потрібно боротися. Спершу захистити країну. Друге
– подолати корупцію. Тоді й зарплати будуть нормальні, і Захід нам
довірятиме й допомагатиме. А тимчасові економічні труднощі треба
перетерпіти.

За матеріалами журналу "Країна"
[http://www.cerkva.info/uk/news/patriarkh/5714-patrfilaret-kraina.html]
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ЗВЕРНЕННЯ
АРХІЄПИСКОПА РІВНЕНСЬКОГО І ОСТРОЗЬКОГО ІЛАРІОНА
ДО ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРНИХ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ У
РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Всечесні отці, дорогі у Христі браття і сестри!
Ми неодноразово зверталися до вас із словами заклику подолати
розділення Православної Церкви в Україні та утворити Єдину Помісну
Православну Церкву. Оскільки дотепер відповіді від вас так і не було та
пам’ятаючи слова Господні «Стукайте, і відчинять вам…» (Мф. 7, 7),
знову і знову звертаюсь до вас із проханням почати церковний діалог
щодо об'єднання Українського Православ'я.
Знаю, що останні трагічні події в Україні нікого з вас не можуть
залишити байдужими, адже внаслідок неоголошеної війни і далі ллється
кров наших дітей, сьогодні непоправне горе приходить у сотні родин,
сьогодні Україна оплакує кращих своїх синів, які відають своє життя,
захищають Вітчизну від окупанта. І тому, саме в цей непростий час,
народ України потребує нашої пастирської та молитовної підтримки.
Але як ми можемо їм це подати, коли єдності та миру між собою не
маємо? І тому ми просто змушені зараз полишити всі релігійні чвари і
негаразди та в ім’я Христове об’єднатися в Єдину Українську Помісну
Православну Церкву, щоб український народ мав духовну силу для
свого розвитку і процвітання.
Я

розумію,

що

десятиліттями

вам

«проповідували»

про

«неканонічність» та «неблагодатність» УПЦ Київського Патріархату,
розказували вам, що наша церква є «розкольницькою». Проте ви
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повинні знати, що Православ'я в Україні розділене не з нашої вини. Не
ми

скликали

та

скріплювали

своїми

підписами

неканонічний

розкольницький Харківський собор 1992 року, коли руками групи сліпо
відданих Москві архієреїв Предстоятеля УПЦ – Блаженнійшого
митрополита Філарета було незаконно усунуто від керівництва, а до
Статуту УПЦ внесено зміни, які допомогли «узаконити» беззаконня.
Проте ми готові через принципи церковної ікономії пробачити і забути
про ці події заради єдності Українського Православ’я та нашої
Вітчизни.
Також ви повинні пам’ятати, що Російська Церква вперто не хоче
правильно витлумачити 34 правило Святих Апостолів, яке чітко і ясно
прописує процедуру утворення нової церковної одиниці, а саме:
«Єпископам усякого народу слід знати першого у них і визнавати його
як главу, і нічого, що перевищує їхню владу, не чинити без погодження
з ним…». Але так само, як Росія не визнає Україну за державу і
український народ для неї – не народ, так і 34 Апостольське правило для
Московської церкви – не правило, і вона ніколи не поступиться своїми
забаганками.
На завершення хочу нагадати, що коли Київська Митрополія була
незалежною від Москви, то в ній було створено перші серед східних
слов'ян вищі навчальні заклади – Острозьку та Києво-Могилянську
академії. Саме у ній розквітнуло богослов’я, було видано Острозьку
Біблію, укладено загально-православний Катехізис тощо. Було виховано
сотні святих і подвижників, які просіяли у близьких і далеких краях
мучеництвом та просвітницькою працею. Але Москва, загарбавши
Київську Митрополію, використала всі її здобутки для власного
звеличення, перетворивши свою матір на убогу служницю.
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І тому, дорогі у Христі браття і сестри, не допустімо остаточного
розколу України та Української Церкви. За це вже достатньо пролилося
української крові. Просіть ваших духівників припинити сіяти чвари і
розбрат серед народу, нагадуйте їм про їхній духовний обов’язок
умиротворювати душі, а не їх озлоблювати. Просіть про молитву до
Пастироначальника Христа за звільнення України від окупантів та
об’єднання Православ’я в Україні в єдину Помісну Православну
Церкву. Бо допоки Церква в Україні роз’єднана, до того часу мир і
спокій в нашій державі відновлено не буде.
Слово Боже навчає: «Вiра – коли не має дiл, сама по собi мертва»
(Як. 2, 17), і тому нам сьогодні потрібно показати віру з діл наших і
ділом довести нашу єдність та зробити все для того, щоб зберегти свою
Батьківщину. Адже якщо ми не збережемо нашу земну Вітчизну, то як
ми втримаємо Царство Небесне у наших душах? Через це, спасаючи
Україну сьогодні, ми здобуваємо Царство Небесне у вічності.
З любов’ю у Христі
Іларіон,
архієпископ Рівненський і Острозький
2 вересня 2014 року

За матеріалами сайту: [http://rivne-cerkva.rv.ua/statti/1940-zvernenniaarkhiiepyskopa-ilariona.html]
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Прот. Віталій Лотоцький,
ректор РДС,
кандидат богословських наук
ІСИХАЗМ В УКРАЇНІ:
ПОШИРЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ БЕЗМОВНОЇ МОЛИТВИ
Дана стаття присвячена неоднозначній темі причасності церковного життя в РусиУкраїні древній святоотцівській традиції ісихазму, яка освячена молитвою Господньою і
бере свій початок ще з апостольських часів, а також підтверджена особистим подвигом і
містичним досвідом визначних Отців Церкви Христової. У статті здійснено аналіз житій
святих Руси-України та повчань, що показує сучасним поколінням вірних унікальну духовноспасительну та морально-повчальну роль представників ісихастської традиції, сердечноумної молитви і таємничого досвіду споглядання у найкритичніші моменти буття
українського народу та його Православної Церкви.
This article focuses on ambiguous topic prychasnosti church life in Rus-Ukraine ancient
patristic tradition of Hesychasm, which consecrated Lord's Prayer and dates back to the apostolic
times, and confirmed by personal deeds and mystical experience points Fathers of the Church of
Christ. The article analyzes the lives of the saints Rus-Ukraine and teachings, showing the current
generation of believers a unique spiritual and redemptive, moral and instructive role of
representatives tradition оf Hesychasm, serdechno-umnoi prayer and mysterious experience of
contemplation, the most critical moments in the life of the Ukrainian people, and the Orthodox
Church.
Основні поняття: ісихазм, містичний досвід, умна молитва, обоження, Ісусова
молитва, Божественна енергія, Божественне світло, самітництво, подвижництво,
Божественна благодать.

„Безперестанно моліться” (1 Сол. 5, 17)
Запропонована тема для багатьох богословів і церковних істориків може
здатись штучним плодом приватних сентенцій і уривчастого поєднання
прикладів життя декількох подвижників Руси-України. Але найперше
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хотілося б наголосити, що в перспективі об’єктивності та пізнання істини
право на існування ісихастської традиції в Україні не тільки можливе, в силу
еволюції і рецепції церковного життя в Україні в особі формування Помісної
Української Православної Церкви і відродження українського чернецтва, але
і через наявність древнього та багатоманітного подвижницького досвіду
умного діяння, під впливом якого формувались і творили провідники
українського народу, має своє реальне місце у вселенському тілі містичної
традиції всієї Православної Церкви. Сьогодні богослови стверджують факт
еволюції рецепції ісихазму в православному світі, говорячи про існування
ісихазму

в

Древній

Церкві,

про

древньосирійський

ісихазм,

пізньовізантійський ісихазм, ісихазм в Греції, на Афоні, ісихазм в Росії, в
Болгарії, в Сербії, в Румунії, в Грузії… То напевно істинно було б говорити і
про ісихастську традицію в Руси-Україні, яка, власне, і стала зв’язуючою
ланкою святоотцівської спадщини Візантії, Афону, Південної Європи із
традиціями монашества Північно-Східної Русі – Московії, Росії.
Ісихазм (гр.ήσύχία – спокій, відчуженість, безмовство) – 1) ідеал
індивідуального самітництва ранньохристиянських анахоретів у дусі Евагрія
Понтійського та преп. Макарія Великого; 2) психосоматичний метод
самозаглибленої молитви з постійним повторюванням “Ісусової молитви”; 3)
містико-аскетичне вчення, що лежить в основі східнохристиянської
православної чернечої духовності, суть якої зводилась до того, що через
містичне споглядання у подвижництві може бути досягнутий вищий ступінь
пізнання – споглядання сутності речей, бачення нетварного світла,
Богопізнання.
Для утвердження християнства і традиції умного діяння в Україні, як і у
всьому слов’янському світі, величезне значення відіграв Афон. Для
історичної довідки можна зазначити, що вже в ранній період історії Візантії
та Константинопольського патріархату Афонський півострів приваблював до
себе християнських самітників та подвижників. У творі єп. Порфирія
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(Успенського) “Схід Християнський. Афон. Історія Афону” говориться, що
“… передання відносить монашество на Афоні до древніх часів, до V-VI стт.
Але якщо там що-небудь і було в цьому роді, то все знищили араби, під час
своїх нападів в 670 і 776 рр.”1
Становлення і зростання Афону як монашого центру відбувається тоді,
коли занепадають Єгипет і Палестина. Цілими общинами переселяються на
півострів подвижники з пустелі біля Єрусалиму, з гори Синай і з інших
осередків монашества, звідки їх витісняли турки, перси і араби. До того ж ще
в 676 р. весь півострів був переданий імператором Константином Погонатом
у вічну власність монахам, які будуть населяти Афон. “З іншої сторони, –
говорить свящ. А. Просвірін, – почався період найбільш інтенсивного
розселення на Балканах і в Греції слов’янських племен, і іноки слов’янського
походження складали чималу частину серед мешканців Афону. Тут нерідко
шукали молитовного усамітнення монахи Італії, Сицілії та інших країн
Заходу,

які

тяжіли

до

Православного

Сходу”2.

Першим

головним

засновником і законотворцем монашого життя на Афоні був преп. Афанасій
Афонський, що подвизався тут в другій половині Х ст. Він приніс сюди
монаший устав Студійського монастиря у вигляді короткого запису і дещо
пристосовував його під певні традиції місцевого монашества, подавши
широкий розвиток келійному богослужінню. А отже, це говорить нам про те,
що досвід самітницької молитви посідав важливе місце в організації
монашого життя на Афоні. “Відомий преп. Афанасій також тим, що за нього
виникає знаменита Афонська Лавра, яка названа його іменем (960 р.). В
цьому Х ст., між 980-997 рр., відновлюється Ватопедський монастир,
початкова історія якого маловідома. В цей час, між 982-985 рр., засновано
славнозвісний

Іверський

монастир

грузинськими

іноками

на

місці

напівзруйнованої обителі Климента. Таким чином, в ХІІ ст., за імператора
Олексія Комнина, Афон вже остаточно санкціонується як загальновизнаний
центр візантійського монашества”3. Сюди сходяться всі шляхи богослов'я
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умоспоглядання, яким від ранніх “Отців пустелі” живе східне монашество, і
Афон у пізньовізантійську епоху стає центром зосередження богословського
життя, про що і до цих пір свідчать невичерпні літературні багатства
афонських бібліотек. Тому насельники тамтешніх монастирів могли
отримати обширне пізнання в святоотцівській літературі й набути глибокого
досвіду в різноманітних досвідах монашого життя. Безмовники-ісихасти
часто наслідували напівобщинний спосіб життя: декілька монахів збиралось
навкого духовного вчителя, разом подвизаючись і молячись, а по суботах і
неділях відвідуючи монашу общину, до якої були приписані, для участі в
богослужіннях і таїнствах. А отже, Афонський півострів був ідеальним
середовищем для процвітання безмовного самітницького монашества і
умоспоглядального богослов'я – ісихазму. Тому в біографіях головних
ісихастських Отців – Симеона Нового Богослова, Григорія Синаїта і Григорія
Палами – періоди афонського подвизання посідають виняткове місце, як час
найбільш повного їхнього ознайомлення із святоотцівським досвідом
духовного умного діяння і прилучення їх самих до цієї древньої традиції, яку
називають ісихастською.
Велике значення відіграв Афон в історії богословських суперечок
паламітів з варлаамітами і соборних віровизначень в середині XIV ст.
Визнання Церквою ісихастської практики і богослов'я Григорія Палами
пройшло через декілька стадій. І першим важливим офіційним документом в
цьому контексті, виданим проти Варлаама, був “Святогорський Томос”
(“Томос Агіорітікос”), укладений самим Паламою і підписаний

(синаксис) в

Протаті Кареї. Відтак цим документом афонське монашество визнало
Григорія Паламу за свого захисника і виразника та продовжувача
святоотцівської духовної традиції. Таким чином, афонське монашество
відзначається тією особливістю, що воно стало продовженням древньої
традиції молитви ранніх “Отців пустелі”. Про афонський ісихазм так пише
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прот. О. Шмєман: “Як добре показали останні дослідження про нього, воно
на ділі лише завершує, творчо поновлює найбільш древню, основну лінію
православного розуміння християнства. Це розуміння полягає в тому, що Бог
дійсно присутній у світі, що ми пізнаємо Його, з’єднуємось з Ним не шляхом
абстрактних умозаключень, не “філософськи”, а онтологічно. Тут – в цьому
захисті реального з'єднання з Богом – зміст паламітського вчення про
“божественні енергії”, якими пронизаний світ, не зливаючись з Богом
(недосяжним по сущності), з’єднаний з Ним, може “причащатись” Йому,
мати Його в собі, безконечно зростати в близькості до Нього. В досвіді
ісихазму, в богослов'ї св. Григорія Палами оживає все передання Отців
Церкви…”4
Через

духовний

прилучаються

до

досвід

Афону

ісихастської

майже

традиції.

всі

слов’янські

Безпосередньо

цій

народи
справі

прислужився преп. Григорій Синаїт, який через спустошливі напади турків
переселився з Афону до Парфії, у Фракійських горах, знайшовши надійний
захист і підтримку в болгарського царя Іоана Олександра, оточивши себе
багатьма учнями-слов’янами. Саме звідси ісихазм почав поширюватись по
слов’янських країнах, примножуючись у монаших колах не як щось нове, а
як древній дух благочестя свв. Отців-аскетів. Як свідчить історія, руські
монастирі на півострові відносяться до числа найдревніших. Єп. Порфирій
(Успенський) говорить: “Одним із найраніших відомих документальних
свідоцтв є підпис під святогорським актом, датованим лютим 1016 року. Він
говорить: «Герасим монах Божою милістю пресвітер і ігумен обителі
Руської, засвідчує, підписавши власноручно»”5. До цього ж часу відноситься
поява на Афоні родоначальника монашества на Руси-Україні преп. Антонія
Великого.
А зараз звернемо увагу на подію прийняття християнства Київською
Руссю за Володимира Великого, яка внесла кардинальні зміни в духовне
життя нашого народу, а також мала безпосереднє відношення до того, щоби
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долучити українців до безцінних скарбів духовності і традицій ісихазму, які
були вже широко розповсюджені та популярні у Візантії. Отже, першим
аргументом для підтвердження цього являється те, що власне християнство
було принесене до нас з Візантії в його монашій аскетичній формі, через
просвітницьку

місійну

діяльність

багатьох

ченців-місіонерів.

Такою,

наприклад, була місія свв. братів Мефодія та Кирила, перекладацьку
традицію яких особливо утвердили на Київських землях їхні учні. По-друге,
щодо подвижництва, то варто зазначити, що воно, особливо у монашій
формі, було для Православ’я на Руси-Україні завжди ідеалом і совістю для
провадження істинного християнського життя. Тому чимало руських людей
знаходять собі пристановище у відомих монастирях в Греції, зокрема, і на
Афоні. До того ж після прийняття християнства невдовзі починають
формуватися монаші общини і утворюватись перші монастирі на Україні, що
свідчить про глибоке усвідомлення і добре знайомство з традиціями
монашого аскетичного життя. Недарма найвідоміший Києво-Печерський
монастир на Русі називали “Сонцем землі руської…”. “Св. Нестор-літописець
свідчив про першу общину печерську і говорив про сутність її святого життя
й подвижництва. Мовляв, Господь зібрав у Києво-Печерську обитель таких
людей, котрі “… яко світила в Руській землі сіяли”. Бо ті були посниками, а
ті тверді на неспання, а ті – на колінопреклоніння, а ті – на пощення через
день і через два дні, одні їли хліб із водою, інші – зілля варене, а другі –
сире…”6. По-третє, пряме знайомство

українського християнства із

святоотцівською літературою, яка, власне, і сповнена аскетичних тем і
містичного характеру, почалось вже відразу після Володимирового хрещення
Руси-України. “Русь прийняла хрещення від Візантії. І це відразу визначило
її історичну долю, її культурно-історичний шлях. Це відразу включило її у
визначене і сформоване коло зв’язків і впливів”7, – пише прот. Г.
Флоровський. Хрещення ніби пробудило дух і прагнення до Богопізнання
древньо-руського суспільства, закликало його від “поетичної” язичницької
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мрійливості до духовної тверезості й роздумів. І разом з тим, говорить прот.
О. Шмєман: “… через Християнство древня Русь вступає у творчу і живу
взаємодію

з

усім

оточуючим

культурним

світом…”8.

Отже,

якщо

християнство було принесене до нас із Візантії найперше монахамимісіонерами, то, очевидно, знайомство з ісихастськими традиціями в
богослов'ї та аскетичній практиці перших поколінь християн на Руси-Україні
відбулось в перші роки після християнізації.
Останнє підтверджує життя родоначальника українського монашества
преп. Антонія Печерського, який з’єднує коріння українського подвижництва
із древньою традицією ісихазму святоотцівського передання, з якою він
познайомився і яку перейняв на Афоні. Він походив родом із м. Любеча на
Чернігівщині. Роки його життя припали на епоху, коли з прийняттям
християнства

князем

Володимиром

Великим

активно

проводиться

християнізація всього життя русинів. З останнім тісно пов’язана поширена в
ті часи традиція паломництва по великих святинях – до Константинополя,
Солуні, Афону та ін. В одну з таких подорожей вирушив Антоній. Чернечий
Афон так захопив його душу, що він вирішив прийняти тут монаший
постриг. Ігумен одного з афонських монастирів здався на прохання
паломника з України і постриг його, назвавшм Антонієм. “Можливо, що
керувався в даному разі ігумен бажанням побожним, аби Антоній став для
своєї Батьківщини тим, ким був в історії чернецтва в Єгипті і взагалі на Сході
преп. Антоній Великий, засновник чернецтва, разом з Пахомієм та Макарієм
Великим, в IV ст.”9. Сьогодні більшість дослідників теми про початок
монашества в Україні стверджують, що Антоній був пострижений саме у
руському монастирі на Афоні, заснування якого возходить до епохи княгині
Ольги: “… майже століттям раніше Ольги (969 р.) і раніше навіть так званого
“заклику варягів” (862 р.), в рік, коли почав царювати Михаїл… приходила
Русь на Царгород і багато русинів хрестилось. Це було близько 842 р.
Можливо, один із цих русинів і заснував на Афоні обитель, що носила потім
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його ім’я. Очевидно, саме в цій руській обителі прийняв постриг преп.
Антоній Печерський”10, – говорить свящ. А. Просвірін. Такою була думка
видатних дослідників руської древності на Афоні – архім. Антоніна
Капустіна (Заметки поклонника Святой Горы, с. 293), ієром. Азарії
(Путеводитель по Святой Горе Афонской, с. 154-158; Акты Русского на
Святом Афоне монастыря, с. 5-6), акад. Є.Є. Голубінського (История Русской
Церкви, т. І, с. 571). Навчений чернечого життя і за благословенням
Афонської гори, Антоній повернувся в Україну, перенісши сюди правила
афонського монашого життя. Існують легенди, що коли він повертався з
Афону, то дорогою в деяких місцях спинявся і копав собі печери й жив у них.
Так було, наприклад, у с. Курманові на Холмщині, біля с. Лядова коло
Могилева і в інших місцях. Антоній взагалі кохався в печерництві, яке вже
існувало в Україні. Батьком українського печерництва був Іларіон, який
викопав собі печеру для молитви в Києві в Берестові. Цю ж печеру Іларіона
зайняв пізніше преп. Антоній, коли прибув до Києва з Афону. Спосіб життя
преп. Антонія Печерського набув великого авторитету і популярності серед
народу, почали приходити люди, що бажали так само присвятити себе
подвигам чернечого життя. “Коли таких подвижників було 15, вони викопали
велику печеру, впорядкували в ній церкву і келії, – так постав вже справжній
монастир… Коли число ченців у монастирі все збільшувалось, тоді Антоній
благословив їм вселитись в печеру… князь Ізяслав дав ченцям гору, в якій
була печера… Антоній надалі жив у печері, а на прохання братії поставив
ігуменом Печерського монастиря Феодосія”11. Преп. Феодосій продовжував
на Русі справу преп. Антонія. Введення ним в Києво-Печерському монастирі
Студійського уставу ще більше наблизило українських монахів до кола ідей
східного монашества. Свящ. А. Просвірін пише: “Не менш важливо
підкреслити, окрім прямих особистих контактів – афонців на Русі і руських
на Афоні, – єдність канонічну (Студійський устав і на Афоні, і в Київських
печерах), літургійну і храмову. Свято Успіння Божої Матері об’єднує в
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єдиному літургійному і навіть архітектурному віянні Успенські соборні
храми афонських монастирів і храми древньої Руси. Благословінням
Пресвятої Богородиці будуються чудові церкви києво-печерські…”12.
Необхідно наголосити на тому, що положення цього уставу визначали, що
ченці не повинні були мати жодної власності, перебувати постійно в молитві
й роботі, бути покірними і смиренними. А отже, майбутня близькість
українського християнства до ісихастських ідей була визначена вже через
запровадження християнства і зародження монашества на Руси-Україні.
Про популярність монашества і християнської аскези серед наших
предків свідчить вже хоча б те, як швидко почали будуватись монастирі, з
великою кількістю братії, як прочани почали тягнутися до монашого
наставництва і яку роль відігравали монастирі в тодішній Україні. Адже
відомо, що перший типовий монастир побудував у Києві князь Ярослав
Мудрий – Свято-Георгіївський монастир, до того ж ченці жили у певних
келіях біля церков власним життям чи віддалених скитах, а згодом так звані
“ктиторські”

монастирі

почали

засновуватись

і

розбудовуватись

в

Переяславі, Чернігові, Вишгороді, Володимирі-Волинському, Турові, Галичі.
Необхідно зазначити також про велику культурно-освітню роль
монастирів, де обов’язково відкривались і функціонували монастирські
школи, їдальні для убогих та ін. Так, будучи релігійним осередком, місцем
аскетичних подвигів ченців для спасіння душі, українські монастирі ніколи
не цуралися реального життя, “в аскетизмі для себе не замикався від світу і
мав величезні заслуги для культурного розвитку свого народу”13. Тому-то
глибока пошана оточувала монаші святі обителі й привертала до себе
незмінну увагу всього народу. Така особливість українського подвижництва,
принесеного з Афону під виключним авторитетом проісихастських ідей; із
суворим елементом аскези, внутрішньої праці й невимовної фізичної праці,
поєднувалась духовно-просвітницька місія в суспільстві.
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Християнство в Україні знайомилось також з проісихастськими ідеями
безпосередньо через святоотцівську літературу, яка з’являється в нас ще при
князі Володимирі Великому. За Ярослава Мудрого перекладацька справа,
зокрема, святоотцівської літератури, набула маштабних рис. Сам князь
особливо дбав за книжну справу, збирав багатьох переписувачів і перекладав
книги з грецької мови на слов’янську, а зібравши чималу колекцію, заснував
найбільшу на той час на Русі бібліотеку при Софіївському соборі, яка стала
культурно-освітнім центром Руси в домонгольський період. Книголюбами
були і сини Ярослава Мудрого, Всеволод і Святослав, які багато дбали про
переписування слов’яно-болгарських рукописів. З цього часу до нас дійшли в
оригіналі два “Збірники Святослава” (1073 і 1076 рр.). Це друга за древністю
після Остромирового Євангелія (1056-1057 рр.) древньоруська і слов’янська
рукописна книга, яка була створена в київській книжковій майстерні для
князя Святослава Чернігівського. Першоджерелом явився близький за
змістом збірник, перекладений з грецького протографа для болгарського царя
Симона. Сам Збірник 1073 р. належить до характерних для середньовіччя
складових

компілятивних

збірників

енциклопедичного

характеру,

де

містилися статті на богословські, історичні, філософські теми та риторичні
твори. Серед патристичної літератури тут міститься близько двохсот розділів
більш ніж двадцяти авторів: Василія Великого, Афанасія Олександрійського,
Юстина Філософа, Макарія Єгипетського, Максима Сповідника, Іоанна
Дамаскіна, Іоанна Ліствичника та ін. Близький за часом і умовами видання до
Збірника 1073 р. і частково подібний до нього Збірник 1076 р. Він також має
енциклопедичний характер, повчальну спрямованість, орієнтований на
патристичну літературу. Такого характеру були сповнені всі наступні збірки
древньоруської літератури: “Ісмарагд”, “Златоструй”, “Маргарит” та ін.
Хотілось би відзначити оригінальний твір митрополита Іларіона “Слово про
закон і благодать”, який вирізняється єдністю патристичних ідей і широкого
універсалізму, загальнолюдського, в християнському розумінні, звучання.
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Автор оспівує, що завжди підкріплюється допомогою Божественної
благодаті, на прикладі Володимира Великого. “Руським Златоустом ”
називали Кирила Турівського, який знав і ревно практикував суворі
подвижницькі вправи. Відомі його аскетичні твори “Повість про безпечного
царя і його мудрого радника”, де символічно пояснюється сама людська
істота і образ її буття, а в кінці автор возносить хвалу преп. Феодосію
Печерському як образу справжнього інока-аскета: “Розповідь про монаший
чин”, де Кирило Турівський дає символічне пояснення монашого одягу і
поведінки, пов’язуючи їх з біблійною історією. Для нього інок – це воїн
Христовий, а його одежа свідчить про монаший світогляд і спосіб життя.
Риси дальновидного політика, вдалого полководця і дипломата, ревного
християнина, який прагне пізнати і стяжати світло Христової істини у своїй
душі вміло поєднав великий князь Володимир Мономах, який відомий нам
ще і як автор “Повчання дітям”. Як справжній великий князь, на якого
покладена

особлива

місія

управління

великою

державою,

а

тому

відповідальність перед Богом за тілесне і духовне життя, Володимир прагне у
творі оцінити, осудити, оплакати всі колишні помилки, які тягнуть свій слід у
сьогодення, насамперед це братовбивча міжусобна війна між князями. Усі
події свого часу князь і автор прагне моралізувати і, зробивши єдиний
висновок, дати пораду і навчити своїх дітей, щоб уникали колишніх помилок
і дбали найперше за чистоту і моральність душі та свого серця. Хоча
Володимир Мономах був світською людиною, але згадати його в даному
контексті варто тому, що саме у своєму “Повчанні” навчає і радить вдаватись
до Ісусової молитви, а зокрема, згадує її древню і найкоротшу форму –
“Господи помилуй”: “Якщо вам Бог зм’якшить серце, то сльози свої
пролийте за гріхи свої, кажучи: «Як ото блудницю, і розбійника, і митника ти
помилував єси, Господи, так і нас грішних, помилуй…» якщо інших молитов
не вмієте мовити, то «Господи помилуй», благайте безперестану потай, - бо
ся молитва єсть ліпша од усіх”14. І це вже є надійна вказівка на те, що знання
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і практика святоотцівської аскетичної традиції були надбанням не тільки
чернечого руху, але й широких мас суспільства на Руси-Україні.
Знаменним

є

також

становище руських

монахів

на

Афоні

в

домонгольський період історії нашої Церкви. Історики-дослідники даної
теми,

щоправда,

по-різному

називають

цифру

насельників

руських

монастирів, оскільки на Афоні, а руські обителі не були винятком, завжди
існували всі три види монашого подвигу – спільножительний, скитський і
самітницький, причому у виборі місця для подвигів святогірські монахи того
часу не були обмежені, як сьогодні, територіальними і адміністративними
обмеженнями. Ще одну обставину, яка свідчить про кількість руської братії
на Афоні, згадує свящ. А. Просвірін: “Під час складання опису за ігумена
Христофора в 1169 р. руські монахи з Ксилурга на чолі з ігуменом
Лаврентієм звернулись до прота Святої Гори – ним був у той час Іоанн – з
проханням про передачу руським обителі святого Пантелеймона… Прот і
рада погодились із доказами братії і постановили залишити Ксилургу за
руськими, зробивши його приписним монастирем при обителі святого
великомученика

Пантелеймона”15. Отже, цей

акт, підписаний

усіма

настоятелями афонських монастирів на чолі з протом Святої Гори Іоанном,
назавжди закріпляв обителі св. Пантелеймона і Ксилургу за монахами –
посланцями Київської митрополії. А тому з цього часу саме руський елемент
бере активну участь у формуванні духовного подвижницького досвіду
святого афонського монашества. Ще один аргумент на захист такої думки це питання про становище руського Свято-Пантелеймонового монастиря в
ієрархії святогірських обителей. І.М. Концевич наводить таке древнє
свідоцтво: “За свідченням ієродиякона Зосими, який вперше описав ієрархію
афонських обителей, Русик посідав у 1420 р. четверте місце серед двадцяти
двох найголовніших монастирів, відразу після Лаври св. Афанасія, Ватопеду
і Хілендаря. В 1561 р. у “Сказанні про Святу Афонську гору”, написаному
для митрополита Московського Макарія собором ігуменів і старців
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афонських монастирів, що приходили в Москву, руський Пантелеймоновий
монастир поставлений в ієрархії на шосте місце (після Протата, Лаври св.
Афанасія, Ватопеду, Хілендаря та Івера)”16. Тому за таких авторитетних
історичних свідчень самого афонського монашого середовища без будь-якого
пафосу чи перебільшення можна стверджувати, що роль руських монахів на
Афоні була далеко не другорядною, у всякому разі, в даний період XI-XV
стт. Таке зростання і важлива роль їх на Афоні є не випадковою, адже русини
з часу прийняття християнства завжди тягнулись до вищого монашого
ідеалу, яке явилось на Святій Горі, втікаючи від суєти та соціальнополітичних потрясінь, що в цей час спалахнули на Руси-Україні: князівські
чвари і міжусобні війни та монголо-татарська навала. Таким чином,
характерною особливістю руського монашого життя на Святій Горі є
закладене в ній творче начало, яке не можна було б доконати в Руси-Україні
за таких складних умов. Про формування руської монашої общини на Афоні
таку думку висловлює свящ. А. Просвірін: “Виникнення руської монашої
общини на Афоні майже збіглося у часі з початком феодальної
роздробленості Київської Руси. Але навіть в період княжих міжусобиць,
розділення і злоби не припинялось благодатне спілкування Руської землі зі
Святою Афонською Горою. Руські іноки-паломники, долаючи небезпеки і
труднощі, йшли на Афон і в Святу Землю і повертаючись на Батьківщину,
несли з собою передання і свої свідчення про святих подвижників і, що
особливо

важливо,

численні

рукописи,

часто

переписані

ними

зі

слов’янських перекладів святоотцівських творів, церковних уставів, житій
православних святих”17. Наприкінці ХІІ і на початку ХІІІ ст. Афон відвідав
один із наступників преп. Антонія і Феодосія – архімандрит КиєвоПечерський преп. Досифей (+1219 р.), який приніс на Україну зі Святої Гори
“Чин про спів двадцяти псалмів”. Він же відомий як автор “Відповіді на
запитання про життя афонських іноків”, де явно вершиною духовного
подвигу постає ідеал самітницького життя, а в ньому центральне місце
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посідає постійна молитва і сердечний плач про покаяння. Це типовий
приклад того, як поєднувались в русько-афонських зв’язках моральноаскетичні повчання і літургійне передання. Отже, в найскладніших
історичних обставинах подвижницькими зусиллями руських іноків і
достойніших їх представників на Афоні підтримувався безперервний
духовний зв’язок Київської митрополії зі всією повнотою Православ’я, з
життям Східних Церков і того духовного просвітлення, яке вони зберігали і
примножували.
Не змогла остаточно знищити таку духовну спорідненість Київської
Руси та Афону і монголо-татарська навала (середина ХІІІ ст.), хоча після
1240 р., зруйнування Києва, а в ньому і центрального українського монашого
осередку – Києво-Печерського монастиря, який, власне, і був оплотом
афонської практики аскези, фактично до кінця ХІІІ ст. на спустошених
українських землях не залишилось жодного монастиря, більша частина яких
так і назавжди зникла під руїнами, а деякі з них довго залишались в руїнах.
Влучну цитату наводить прот. Г.Флоровський з історичної праці архім.
Леоніда: “Коли настав голод, вже була зібрана на запас та духовна пожива,
якої хватило на всі часи, поки почали проростати свої власні духовні
посіви”18. Разом з тим, монголо-татарська навала ослабила на деякий час
розвиток відносин Руси-України та Афону. І хоч більша частина монастиря
так і назавжди зникла під руїнами, а деякі з них довго залишались в руїнах,
але монаше життя не завмерло, а перейшло у функціонування менших за
кількістю скитів, особливо на Волині та Галичині. Так, пише митр. Іларіон
(Огієнко): “В ХІІІ-ХV стт. в Україні ще панувало келіотство або неповне
спільножительство стає в Україні суворішим. Адже в добу польськокатолицького засилля саме на діяльність монастирів випала доля “форпостів”
і ревних захисників православної віри в Україні, це зумовило і ту особливість
українського монашества, яке поєднало суворий аскетизм і просвітницькодуховну діяльність у суспільстві”19. Саме в цей час в Константинопольській
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Церкві відбулись всі події, пов’язані з торжеством ісихастських ідей, а тому і
вони могли знайти належне місце в духовному середовищі Київської
митрополії, яка і надалі перебувала у складі Константинопольського
патріархату. “В цей час, – пише протопр. І.Мєйєндорф, – багато
візантійських творів перекладалось в Болгарії та Сербії, нових країнах, які
прагнули стати духовними наслідниками Візантії… Багато з цих перекладів
потрапили в Русь. Перекладали і коментували Отців-пустельників і більш
пізніх духовних письменників на Афоні, особливо у великому сербському
монастирі Хілендар, де монахи-слов’яни безпосередньо доторкались з
великими вчителями безмовства, а також в Болгарії, в Парорії, де Григорій
Синаїт заснував скит. Незважаючи на політичний упадок Візантійської
імперії, вселенські патріархи другої половини XIV ст. – Ісидор, Калліст і,
особливо, Філофей – всі колишні учні Палами – працювали над поширенням
його ідей і своїм усердним служінням Православію завоювали непорушний
зв’язок в слов’янських країнах”20.
Одним із перших ісихастів, у повному значенні цього слова, був митр.
Київський Кипріан (1376-1406), який перейняв традицію ісихазму в учеників
преп. Григорія Синаїта в Болгарії. “Болгарин за походженням, тісно
пов’язаний з видатним діячем балканської культури Євфимієм Тирновським,
який отримав добру освіту у Візантії та Афоні, Кипріан немало сприяв
розвитку духовної культури на ісихастських засадах на межі двох століть”21.
Він увійшов в історію Української Православної Церкви як видатний
літургіст, перекладач і духовний письменник. Саме йому належить заслуга
введення в богослужбову практику нашої Церкви останньої редакції
Служебника, який був складений його вчителем патріархом Філофеєм, що
ініціював канонізацію Григорія Палами в 1368 р. Свящ. А. Просвірін
наводить таку цитату проф. МДА І. Мансвєтова з книги про літургічну
творчість митр. Кипріана: “Багато що з творів Філофея могло бути
перекладене на Афоні сербськими перекладачами і взяте Кипріаном в
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готовому вигляді з Хілендаря і взагалі при посередництві Афону” 22. З тих же
афонських паламітських кіл потрапляють в Україну твори інших патріархівісихастів – Ісидора і Калліста, афонських подвижників – преп. Григорія
Синаїта і Григорія Палами. Таким чином, торжество ісихазму на Афоні та
Візантії мало безпосереднє продовження в Україні, яка в XV-XVI стт. стала
ареною гострих дискусій та суперечок східного і західного християнського
світів. “Вчення Кипріана швидко привернуло послідовників, особливо у
північних монастирях, вже знайомих з ісихастською духовністю. Бо в
середині XVI ст. преп. Сергій, великий засновник російського монашества, і
численні його ученики віддавались Ісусовій молитві. Багата бібліотека,
заснована Сергієм Лаври Святої Тройці, обіймала переклади Григорія
Синаїта, зроблені в XIV ст. Крім того, численні монахи здійснювали
паломництва на Афон і там вчились безмовництва з самого його джерела”23.
Про знання святоотцівської літератури українськими подвижниками свідчать
наступні факти. В бібліотеці Супрасльського монастиря, заснованого на поч.
XVI ст. при митр. Йосифі Солтані, зберігся каталог цієї бібліотеки з 1557 р., в
якому

описано

215

рукописних

книг

перекладного

письменства,

представлена була тут і аскетична література свв. Отців. Нові переклади і
поширення книг взагалі з’явились внаслідок діяльності князів-меценатів, які
самі перекладали і переписували книги і засновували гуртки та друкарні для
видання нової літератури, серед таких були: князі Острозькі, Олельковичі,
Вишневецькі та ін.
Українські монахи, що подвизались на Афоні, не могли залишатись
байдужими, коли на межі XVI-XVII стт. Українська Церква переживала
найдраматичніші події в своїй історії, пов’язані з реакцією після
Берестейської унії 1596 р. З гострою критикою тих священнослужителів, що
перейшли до унії, виступили українці на Афоні – Христофор, Феодул та
Іоанн Вишенський, які у своїх посланнях українцям намагались протиставити
особистий духовний досвід прозахідній полемічній літературі, яка ставала на
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захист латинізації уніатського руху. Однак лише завдяки високій духовності,
яку являв древній в свв. Отцях ісихастський досвід, можна було Українській
Православній Церкві не лише вижити в складних умовах, а й явити незмінну
велич свого богослов'я і духовного життя.
Носієм такого подвижницького духу був преп. Іов Почаївський (Желізо)
(1551-1651), який жив у складні часи уніатської небезпеки і окатоличення
православного

українського

народу

і

духовно-морального

занепаду

українського православного духовенства і монашого чину. Але преп. Іов
суворим подвижництвом і просвітницькою діяльністю зумів подолати
злиденність часу і явити високий приклад християнського духу і пастирства.
Також преп. Іов був глибоким мовчальником: ніхто ніколи не чув від нього
непотрібного слова, а також любив і практикував Ісусову молитву. В акафісті
преп. Іову чітко змальовується все чеснотне його життя: “Ти полюбив єси
зачинення в печері, де проводив дні і ночі в молитві. Почаївські брати чули
безперестанно Ісусову молитву, яку твої уста вимовляли, отче Іове, і бачили
сльози, що текли з твоїх очей, наставлялися бесідою твоєю, навчалися
прикладом твого життя…”24. Звичайно, всю свою аскетичну практику преп.
Іов черпав зі святоотцівської літератури, яку сам перекладав і переписував.
Так, ще до прибуття преп. Отця на гору Почаївську монастир мав у своєму
розпорядженні прекрасну на той час друкарню, залишену Анною Гойською.
Відтак вже не переписуванням, а друкуванням міг він розповсюджувати
необхідні для утвердження православ’я книги. На жаль, писемні праці цього
подвижника не збереглись в оригіналі. Але відомо, що одна його книга під
назвою “Книга блаженного Іова Желізо, ігумена Почаївського, власною
рукою ним написана” довго зберігалась в архіві Почаївського монастиря і
лише в 1885 р. була надрукована, але в перекладі проф. КДА М.І. Петрова під
назвою “Пчела Почаєвская”. Містив цей твір уривки з близько 80 свв. Отців,
серед яких і отці-пустельники, зачинателі християнського монашества.
Таким чином, і цей факт, як і його власне життя, свідчить про те, що своє
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подвижництво преп. Іов Почаївський проводив під особливим керівництвом
величної традиції древніх Отців-аскетів і так навчав свою братію.
Багато уваги заслуговує свт. митр. Київський Петро Могила (1633-1697).
Варто зазначити, що Молдавія, як і Україна, також перебувала під особливим
впливом авторитету Афону, адже в умовах турецького засилля лише у тісних
зв’язках високодуховних центрів Афону і України можна було зберегти
чистоту православної віри. Підтвердженням знання ісихастської традиції є
маловідомий твір преп. Петра Могили – “Роздуми про значення чернецького
життя”, де автор передає своє знання і особистий внутрішній досвід
ісихастського умного діяння. Цей твір був своєрідним “символом віри”
цього, здавалося б, “самовладного” і “прозахідного” владики. На його
глибоке переконання, “нестяжання” не зводиться до спрощеного правила “не
мати маєтків”, як то було почасти в Московії, але набуває значення
глибокого основоположного принципу, за яким звіряється початок і кінець
християнського життя, сенс якого – внутрішнє Богопізнання через
наслідування Христа, його досконалості. “Христос же досконалість не в чому
іншому положив, як у нестяжанні”25, – пише він. Останнє, як вважає митр.
Петро Могила, це не тільки Богопізнання, але й пізнання самого себе і свого
ставлення до навколишнього світу, випробування, смирення, послуху перед
обличчям зовнішніх спокус, здатності християнина на ділі наслідувати
Христову бідність, терпіння, жертовність, що і було найвищим ідеалом для
митр. Петра Могили.
Не менш помітною є постать свт. митр. Димитрія Ростовського (16511709). Для ознайомлення із життям і духовним досвідом цього українського
святителя найкраще було б безпосередньо звернутись до його творів, а відтак
виявити, як високо цінував він поширену в Україні практику Ісусової
молитви: “Людина буває двоякою: зовнішньою і внутрішньою, плотською і
духовною… Молитва також буває двоякою – зовнішньою і внутрішньою, та,
що твориться явно і таємно. Перша звершується за церковним уставом… Та,
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що твориться таємно… може не мати визначеного часу, її звершують… лише
за волею самого духа… внутрішня, духовна молитва вміщає в собі і Бога, і
все небесне царство…”26.
Видатним випускником Могилянського колегіуму був преп. Інокентій
Іркутський (+1731), який народився на Чернігівщині у старовинній
українській фамілії. У 1707 р. він закінчив навчання і прийняв у КиєвоПечерській Лаврі чернечий постриг, де за старанні труди отримав сан
пресвітера. Деякий час він працював викладачем і префектом Слов’яногреко-латинської академії в Москві. За глибоку освіту і велику побожність
Інокентія священний Синод призначив єпископом Іркутським, де гостро
стояли проблеми морального життя як пастви, так і духовенства і ченців.
Владика Інокентій заснував школу, вимагав глибокої віри і побожного життя
від

всіх,

наставляючи

вірних

за

зразком

Священного

Писання

і

святоотцівських книг. Волинський патерик повідомляє таке: “Збереглися
перекази, що св. Інокентій від молитовних подвигів і розуміння думок і
порухів сердечних підвищився до чистого споглядання духовних предметів і
дій Святого Духа, і через це сподобився дару прозорливості”27. Це останнє
засвідчує, що свт. Інокентій Іркутський не лише був знайомий з ісихастською
практикою, а й практикував цей ідеал у своєму житті.
У 2000 р. до чину священномучеників був зарахований митр.
Ростовський Арсеній (Мацієвич) (+1712 р.), що походив родом з м. Мацієва
Турійського району на Волині, котрий захищав Церкву від втручання і
секуляризації

Катерини

ІІ.

Щоправда,

літературна

спадщина

цього

українського ієрарха на сьогодні мало відома, однак аналізуючи його
життєвий шлях, можна помітити, що лише маючи на меті духовні принципи
умного діяння і постійної молитви, він міг достойно протистояти силі та
натиску антицерковної політики секуляризації Катерини ІІ, від якої і
постраждав.
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Необхідно

наголосити,

що

приналежність

названих

українських

святителів до ісихастської практики умного діяння не є чимось випадковим і
єдиним у своєму роді. Ставши на шлях впровадження таких ідеалів у життя
тоді, коли в усіх

європейських країнах церковні ієрархи

ставали

найзаможнішими земельними магнатами, віддаляючись тим самим від
Христа і Його заповідей, справді утверджував подвижницький стиль життя
український православний єпископат і був взірцем істинно християнського
подвигу, на який озирались усі православні християни світу. Саме такі
пастирі

могли

стати

справжніми

духовними

проповідниками

нації,

пробудити і об’єднати її.
Але провідна роль у пробудженні народу належала не тільки церковній
ієрархії, але й старцям-ісихастам, пустельникам і странникам, число яких на
цей час збільшується і поширюється по всій Україні. Як зазначають
більшість українських істориків тієї доби, під впливом справді релігійних
почуттів багато запорожців, цураючись веселого, голосного й вільного життя
на Січі, йшли у непроглядні ліси, берегові печери, річкові плавні й там,
живучи між небом і землею, спасались во Христі, – на цій основі з’явились
справжні

подвижники,

ревні

виконавці

євангельських

заповідей

і

апостольського передання. Наприклад, військовий осавул Дорош, простий
козак Семен Коваль та ін., багато хто з військової старшини, наприклад,
Милашевич, Калнишевський, Ковпак, Третяк, Рудь, Шульга та ін.
утримували при собі грецьких і слов’янських ченців (старців), користувались
їхніми добрими порадами й намагалися жити за їхніми настановами.
“Спонукувані релігійним почуттям, запорозькі козаки двічі на рік у мирний
час вирушали пішки “на прощу”, тобто вклонитися святим місцям, до
монастирів:

Самарського,

Мотронинського,

Києво-Печерського,

Межигірського, Лебединського… Святість чернечого життя й усвідомлення
всієї марноти власного життя на Січі змушували багатьох козаків назавжди
залишатися в цих монастирях і навіть іти у відомі монастирі далеких країн –
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грецький Афон і молдавську Драгомирну… де більша частина монахів була
від русинського роду, найбільше ж від православно-іменитої країни
запорозької”.
До нас дійшли численні перекази і легенди про “медитаційні” практики
серед “старих козаків”, їхні надзвичайні “магічні” вміння передбачати
майбутнє, лікувати і т. п. Такі легенди виникали, звичайно, від незнання суті
справи. Під всіма тими т.зв. “таємними медитаціями” крилась давня
аскетична традиція “умного діяння”, практичне застосування багатьма із
запорожців старокиївського ісихазму”28. Ісихастських молитовних вправ
запорожців

навчали

старці

Самарського

Пустельно-Миколаївського

монастиря, який козаки зворушено називали “раєм Божим на землі, це –
істинна Палестина, це – істинно Новий Єрусалим”. Багато хто з них під
старість ішов у цей монастир. І саме тому після розгрому Петром І гетьмана
Івана Мазепи і запорожців у 1709 р. українські козаки-мазепинці, тікаючи до
Туреччини, заснували на Афоні власний козачий скит св. Іллі, в якому багато
хто з них і залишився, прийнявши монаший постриг у схиму. Згодом, після
остаточного розгрому Запорізької Січі Катериною ІІ в 1775 р., СвятоІллінський скит перетворюється на справжній духовний центр української
еміграції, стає своєрідним осередком національного Київського Православ’я.
Як пише про Іллінський Запорізький скит на Афоні митр. Іларіон (Огієнко):
“Це справді український закуток на Афоні, ніби чудом перенесений сюди з
України”29.
Представником українського подвижництва Нового часу є старець
Паїсій Величковський (1722-1794), який все своє життя керувався
подвижницьким ідеалом, яскраво вираженим у святоотцівських писаннях, а
тому цілком природно, що саме подвижницький зміст життя намагався він
внести в свідомість монашої братії своїми бесідами, повчаннями і, головним
чином,

прикладом.

Преп.

Паїсій

уславився

своєю

організацією

спільножитного монашества, свою чернечу організацію звав Братство: це
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була постійна школа чеснотного життя. Найбільша його заслуга полягає в
тому, що Паїсій Величковський відновив аскетичну традицію старчества.
Слід пояснити, “старчество” – це така аскеза, в якій людина зрікається всіх
мирських благ і слави світу та подорожує, живучи “Христовим хлібом”.
Взагалі, більшість російських дослідників говорять, що інститут духовних
старців з’явився на Русі в XVIII ст., пов’язуючи його появу з іменами
Никодима Святогорця та Паїсія Величковського. Однак розглядаючи історію
Українського Православ’я, ми бачимо цілком протилежну картину, що дає
змогу

митр.

Іларіону

(Огієнко),

досліднику

життя

і

творчості

Величковського, стверджувати: “Старчество відоме в Україні здавна: старці
жили по скитах, пустельних та безлюдних місцях. Але у XVIII ст. багато
старців позникали: московська державна влада закривала чимало монастирів,
розпускаючи ченців…”30. Деякою мірою з цим погоджується протопр. І.
Мєйєндорф: “Старчество зовсім не являється специфічним російським
феноменом. З самого початку самітницького монашества послушники
збирались навколо старців у пошуках керівництва і поради. Ісихасти XIV ст.
також

вважали

послух

старцю необхідною умовою

врівноваженого

духовного життя”31. Отже, заслуга Паїсія Величковського полягає в тому, що
він повернув духовне життя як України, так і Росії до ісихастської традиції,
відновивши тісний зв’язок між Новим часом і православним переданням.
Особливістю подвигу преп. Паїсія було те, що він поєднав у служінні
Господу “книжне діло” та “умну молитву”. “Відмову від світу і від самого
себе старець Паїсій не ставив кінцевою самодостатньою метою земного
життя; на всі подвиги тілесні він дивився як на засіб духовного виховання і
самовиховання і розвитку особистості для вищої мети – спасіння себе і
ближнього. Ось чому він з такою силою і наполегливістю віддався подвигу
таємної боротьби і тілесної праці, збуджуючи таке ж прагнення в інших
шляхом бесід і повчань”32, – пише про аскетичну систему преп. Паїсія ієром.
Леонід (Поляков). Старець Паїсій на досвіді пізнав, що лише напружена
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безперестанна боротьба духа з тілом і волі з пристрастями може виробити
моральну дисципліну, здатну створити реальний спротив злу. Він твердо
вірив у можливість перемоги людини над немочами своєї природи і над злом
гріха. На прикладах древніх подвижників він старався проникнути в таємниці
переходу грішної душі до праведності. Цьому питанню і присвячений його
твір “Крины сельные или цветы прекрасные, собраные вкратце от
Божественного Писания о заповедях Божих и о святых добродетелях.”, що
містить 45 аскетичних повчань (“слів”), де коротко за формою, але глибоко
за

релігійно-моральним

змістом,

чітко

і

ясно

викладено

основи

святоотцівської психології. Ідея цього збірника – керівництво до спасіння з
вказівкою умов, за яких людина може наслідувати життя вічне. Поособливому він рекомендує молитву Ісусову; цією молитвою людина
наближається до ангельського життя, бо “молитва – джерело всякому
доброму ділу і добродійствам і відганяє від людини темряву пристрастей”33.
Він заповідає трудитися над цією молитвою, говорячи, що душа, яка набула
її, раніше смерті буде ангелоподібною. Ім’я Ісуса повновладно діє в душі і як
вогонь опалює терня, приносить людині радість. Молитва – дар Божий, що
подається тому, хто шукає її. Але він не дається тим, хто не трудиться над
здобуттям смирення, тому що смирення – це єдиний стан духу, через який
входять в людину всі духовні дари. Під безмовством старець Паїсій розуміє
віддалення від життєвих турбот і мовчання серед натовпу. Мудрою людиною
старець називає того, хто навчився зберігати безмовство. Перебування в
безмовстві та смиренні неминуче приводить до нестяжательства, а такий
монах непереможний ні для владолюбства, ні сріблолюбства, цим “…левом
рикаючим,

який

перетворює

лагідність

і

смирення

у

гнів

і

злопам’ятство…”34.
Згідно з вченням свв. Отців, Паїсій закликає до постійного звершення
Ісусової молитви: “Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене”. “Чи
стоїш, чи сидиш, чи їсиш, чи мандруєш, чи що інше робиш, – постійно
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говори цю молитву, усердно примушуй себе до неї, бо вона перемагає
невидимих ворогів наче воїн міцним списом”35. Молитва, що довгий час
промовляється вголос, приводить до молитви “ума”, а від “умної” молитви
походить молитва серця. Він посилається на свв. Отців, говорячи: “Якщо хто
устами молиться, а в умі неуважний, той марно трудиться, бо Бог зважає на
ум, а не на багатослів’я; умна молитва не допускає мати в умі яку-небудь
мрійливість або нечисту думку… Цей путь молитовний – найшвидший до
спасіння, а ніж за посередництвом псалмів, канонів і звичайних молитов для
грамотних. Що досконалий муж перед юнаком, то ця молитва перед
грамотослів’ям, тобто молитвою, мистецьки написаною”36.
Таким чином, збірник “Крини сєльниє” – це не просто підбірка висловів
і виписок з випадкових святоотцівських творів, а систематично складений
літературний твір – збірка думок і повчань свв. Отців про внутрішнє
подвижництво. Думки, розсіяні в їхніх творах, старець Паїсій зводить в одне
скомпоноване ціле. “Влити в ум і серце не лише іноків, але й кожного
православного християнина, обновляючі і відроджуючі ідеї свв. Отців – ось
та мета, яку переслідував старець Паїсій, ось до чого направлялись його
зусилля і турботи”37.
Окрім літературної діяльності відомо, що Паїсій Величковський
займався ще й перекладацькою справою: преп. старець переклав 44 книги
свв. Отців, чим заснував цілу школу містичного аскетизму, в якому основою
була втеча від спокус цього зрадливого світу й служіння Богові аскетичним
життям і книжним ділом.
За високим месіанським покликанням, з благословення старця Паїсія
його учні роз’їхались по всьому слов’янському Сходу, всюди відновлюючи
втрачені традиції ісихазму. В результаті їхньої самовідданої праці
Московському Православ’ю нарешті було прищеплено давньоукраїнську
ісихастську традицію Київського Православ’я. В Росії постали такі духовні
осередки, як Валаамський монастир та Оптина пустинь, що уславились
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своїми старцями. Інша гілка Паїсієвої школи, українська, на чолі зі старцями
Василієм (Кишкиним) та Філаретом (Данилевським) повернулась в Україну,
де заснували велику Глинську пустинь, що також славилася своїми
видатними старцями. Однак на відміну від України, впровадження інституту
старчества в Росії відбувалось досить проблематично. З перемогою
“йосифлянства” над “нестяжателями” в XV-XVI стт. ця практика була
витіснена з Московії. Все, що походило з України, в тому числі ісихазм і
старчество, у Московії сприймалось як нововведення, “уніатська закваска” і
навіть єресь. Таке протистояння московського йосифлянства і новопосталого
київського паїсіанства на прикладі однієї обителі досить яскраво відобразив
Ф.М.Достоєвський в романі “Брати Карамазови” в образі йосифлянина
Ферапонта і старця-ісихаста Зосими. Сама Україна також відчувала, а то й
потерпала від заполітизованого духовного впливу-тиску Росії. Проте
незважаючи на страшний духовний занепад, секуляризацію, що їх принесла в
Україну російська деспотія, споконвічні українські національно-духовні
ідеали чужинцям так і не вдалося придушити. Найбільш глибоко
охарактеризував духовний стан того часу прот. О.Шмєман: “Святість,
дихання Духу, котрий дихає де хоче, заховується поступово в ліси, на
окраїни, на “периферію”… Святість не вимирає… Тоді, в епоху цього
державного “тягла” зафіксованого побуту, статичності, важкої сакральності,
виникає на Русі тип мандрівника, бродяги, вічного пошуковця Духу та
Правди… І тому не в офіційній ієрархії шукають живі душі задоволення своєї
духовної спраги, духовного керівництва, а у старців святих, самітників.
Церква – суспільство випадає з самої церковної свідомості. Залишається
грішний світ і в ньому джерела благодаті, окремі центри, доторкнутися до
яких стає заповітною мрією…”38. Таке становищеий було характерне як для
XV-XVI стт., так і для кінця XIX- поч. XX ст. В ньому виявляло себе
історичне протистояння матеріально-неоязичницького “Нового Риму” та
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духовно-християнського “Нового Єрусалима”, московського йосифлянства і
київського нестяжання, російського цезаропапізму і української соборності.
Отже, ісихастська духовна практика, дотримана і сповідувана багатьма
поколіннями українських християн, відігравала грунтовну консолідуючу і
відроджуючу роль для національно-духовного життя України, подібно тому,
як і колись ісихастський рух став на захист визвольних прагнень
православних народів: греків, сербів, болгар; і його розквіт, а отже, потужне
внутрішнє соборно-молитовне напруження, припадає саме на періоди
національно-визвольного піднесення. Як відомо, в середині XVIII ст.
відбувся оновлюючий сплеск ісихазму на Афоні. Його зачинателями були
афонській старець преп. Никодим Святогорець (1748-1809), а також т.зв. отці
Колівіади, серед яких найбільш відзначились Неофіт Капсокалівіт (17131784), преп. Макарій (1731-1805), Афоній Паріос (1722-1813) та ін. Вони
відродили не лише теоретичні принципи паламітського богослов'я, але і його
практичне застосування. І вони були духовними опікунами антитурецького
національно-визвольного руху в Греції, що саме в цей час набрав потуги. В
результаті цієї боротьби, що отримала благословення афонських старцівісихастів, 1830 р. було відновлено незалежну Грецьку державу, а вже через
три роки Елладська Церква була проголошена автокефальною.
Таким чином, беручи до уваги духовні зв’язки Константинополя, Греції,
Афону з Україною від Х ст., часу прийняття хрещення і зародження
монашества на Руси-Україні, крізь віки присутню в Українській Церкві
духовну практику ісихазму, а також враховуючи всі особливості та духовні
аспекти сучасності України: зростаючу глобалізацію життя, необхідну умову
української державної самостійності – визнання Православним світом
Помісності і Автокефалії Української Православної Церкви, необхідно
церковній ієрархії, чесному монашеству і Боголюбивому українському
народу згадати отцівське передання і настанови про духовне оновлення
кожної людини, а відтак всього народу через щиру молитву серця, Ісусову
~ 53 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

молитву, та разом з тим уважно вдатись до цього умного діяння, що
відкриває незмінне джерело Божественної благодаті. Тим більше, що сучасні
покоління православних християн найближче підійшли до сповнення
прабатьківської мрії, щоб Київ став “Новим Єрусалимом”, місцем слави
Божої на землі. “Не випадково Київ пізніше став центром християнства серед
східних словян. З берегів Дніпра православна віра розповсюдилася по всій
Київській Русі. Наші предки називали Київ другим Єрусалимом. Київ ніколи
не називали другим чи третім Римом, бо він ніколи не прагнув до влади над
іншими народами, а завжди був центром духовного царства” 39. Святійший
патріарх Філарет дає такий духовний завіт своїй пастві: “В історії націй, як і
в житті кожної людини, останнє слово належить Господу Богу. Це означає,
що і майбутнє Української держави залежить від Нього, і в той же час – і від
нас. Якщо ми будемо співробітниками Божими на ниві розбудови
Української держави і створення єдиної Помісної Православної Церкви,
Україна, безперечно, відродиться і духовно, і культурно, й економічно”40.
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УКРАЇНОМОВНІ ЦЕРКОВНО-ДУХОВНІ ПЕРІОДИЧНІ
ВИДАННЯ ВОЛИНІ 20-30-х РОКІВ XX СТ. ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ
НА ДЕРУСИФІКАЦІЮ ЦЕРКОВНОГО ЖИТТЯ КРАЮ
У 20-30-ті роки XX ст. у церковному житті Волині відбувалися
аналогічні процеси й фактично стояли ті самі проблеми, що й перед
церковно-релігійним життям у наш час: здобуття автокефалії та реальної
незалежності від Російської Церкви, боротьба за українізацію різних сфер
церковного життя, конфлікти за право володіння храмовими спорудами,
необхідність піднесення національної свідомості духовенства, стосунки між
мирянами та церковною ієрархією й багато інших. Тоді боротьба за їхнє
вирішення зумовила піднесення потужного національного церковного руху,
що став яскравою сторінкою в історії розвитку церковної організації та
релігійної думки в Україні, а важливим засобом даної боротьби постає
друковане слово. Волинь 20-30-х років стає єдиним краєм в Україні, який мав
свою україномовну церковно-духовну періодику. Статті з історії Української
Православної Церкви, дописи з парафій, рецензії, огляди виховували
віруючих у дусі українського православ’я, здійснювали велику духовнопросвітницьку роботу. Сам факт існування української православної преси на
Волині зміцнював авторитет національного православ’я, стверджував
готовність православних українців мати власну Помісну Церкву.
На соборі православних єпископів Речі Посполитої, що відбувся у
Варшаві 24-25 січня 1922 р., було дозволено видання в Крем’янці першого
церковного журналу українською мовою „Православна Волинь” [4, с. 1012 ],
який редагував проф. В. Біднов. Через рік польська влада заборонила йому
проживати на Волині, тож він змушений був виїхати до центральної Польщі.
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Справу Біднова ніхто не продовжив, і часопис було закрито. До 1928 р.
Волинська

єпархія

не

мала

свого

офіційного

видавничого

органу

українською мовою.
Пресовим органом національно-церковного руху на Волині у другій
половині 20-х рр. став журнал „На варті”, що виходив у ВолодимиріВолинському. Назва часопису відображала його ідейне спрямування - журнал
був покликаний стояти на варті інтересів українського православ’я як
„незалежний орган українського культурного і церковного відродження” [3].
Редагував і видавав журнал доктор Арсен Річинський, один із лідерів руху за
дерусифікацію Церкви на Волині. У статтях та інформаціях про духовне
життя краю й усієї України була помітна орієнтація на УАПЦ митрополита
Василя Липківського.
Протягом 1928-1931 рр. у м. Крем’янці працювала редакція журналу
„Духовний сіяч” – церковно-народного двотижневика, присвяченого справам
православ’я [1, с. 129]. Кошти на видання цього часопису виділяла Волинська
духовна консисторія, редагував його А. Котович. Видання „Духовного сіяча”
не було тривалим. За статтю про антиукраїнський виступ священика Є.
Марковського,

настоятеля

церкви

в

м.

Клевані,

який

на

Пасху

демонстративно зняв синьо-жовті стрічки з ікони Почаївської Божої Матері,
повішені православною молоддю містечка, в 1931 р. митрополит Діонісій
припинив видання двотижневика.
Чи не найбільший вплив у національно-церковному житті волинян з
1926 по 1936 р. мав часопис „Українська нива”, який виходив спочатку у
Варшаві, а в 1929 р. - в Луцьку. Редактором і видавцем його був емігрант із
Східної України Петро Певний. Газета зазнала різкої критики як від
російської громади в Польщі, так і від радикальних українських патріотів.
Незважаючи на угодовську орієнтацію, „Українська нива” все ж була одним з
небагатьох часописів Волині, на сторінках якого відстоювались інтереси
українського православ’я. Вже після закриття газети проф. І. Власовський так
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оцінив її: „Об’єктивно мушу ствердити, що майбутній історик українського
церковного руху на Волині історію цього руху в десятиліття 1926-1936 рр.
буде писати переважно по матеріалах „Української ниви”, де яскраво
проходить та історія зі всіма здобутками того руху і його змаганнями” [1, с.
130]. Справді, часопис вміщав матеріали поточного церковного життя краю,
інформацію, що стосувалася боротьби за українське православ’я. Жодна
подія в житті Церкви не оминалась увагою і знаходила відповідну оцінку.
Зокрема,

редакція

постійно

інформувала

громадськість

про

справу

українізації богослужінь, про діяльність Луцького братства, створення та
розвиток Товариства ім. Петра Могили у м. Луцьку та про інші події
боротьби за українське православ’я на Волині. За це російська преса та
реакційне духовенство не раз негативно відгукувалися про цей часопис, аж
до образливих висловів.
Незважаючи на належність „Української ниви” до угодовського табору,
газета залишалася протягом 1926-1936 рр. єдиним впливовим засобом
масової інформації, який здійснював національно-церковну виховну роботу
на Волині.
У 30-х рр. український національно-церковний рух ініціював видання
кількох часописів, які сприяли поглибленню духовної та національної
свідомості волинян. Найвагомішими слід назвати: неперіодичний орган
Товариства ім. Петра Могили журнал „За соборність” (1932-1935); „Шлях”
(1937-1939) [3]; офіціоз Волинської духовної консисторії: двотижневик
„Церква і нарід” (1935-1938).
Утворене в листопаді 1931 р. Товариство ім. Петра Могили серед
багатьох напрямів своєї роботи чільним вважало видання власного
друкованого органу, який би правдиво розповідав православним волинянам
про минуле Української Церкви, духовну сутність нашого обряду, згуртував
навколо ідеї церковної та державної незалежності українського народу.
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У січні 1932 р. вийшло перше число органу Товариства „За
соборність”, який редагував відомий волинський церковно-громадський діяч
проф. І. Власовський. У слові до читача редакція так окреслила своє
завдання: „Виясненню і зміцненню християнських поглядів на світ і людське
життя в протилежність особливо матеріалістичному світоглядові, питанням
соборного устрою церкви в зв’язку з підготовкою до Краєвого собору нашої
Православної церкви, а через те саме взагалі питанням оживлення
національно-релігійного, церковно-громадського і парафіяльного життя.
Освітленню положення нашого сільського пастирства та його сучасних
завдань, виясненню основ унормування правного положення нашої церкви в
державі. Історичному освітленню минулого Православної церкви в Речі
Посполитій Польській та всяким іншим пекучим справам релігійного
церковно-православного життя – присвятимо наші скромні сили. Керуючись
в основному заповітами Апостола: „Духа не вгашайте, пророцтвами не
гордуйте, всього досліджуйте, доброго держітесь” (Сол. 5, 19-20). [1, с. 134].
Планувалося висилати журнал безкоштовно до сеймової бібліотеки у
Варшаві, всім православним єпископам, повітовим старостам Волинського
воєводства.
Не менш авторитетним та актуальним був і релігійно-громадський
щомісячник „Шлях” , який редагували Є. Богуславський (головний редактор)
та П. Дмитревич (відповідальний редактор). Значна частина публікацій
присвячувалась Православній Церкві - її минулому і тогочасному становищу,
історії України. Розглядалися також релігійно-філософські питання, зокрема,
взаємозв’язок духовного і культурного розвитку народу. Друкував журнал
також дописи з різних куточків Волинської єпархії, в яких повідомлялося про
храмові свята. Життя Духовної семінарії в м. Крем’янці, освячення
новозбудованих храмів. У хроніці редакція інформувала читачів про новини
культурного та господарського життя, зокрема, про відкриття нових
„Просвітянських хат ”, конкурси хорів, проведення шевченківських академій,
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про організацію та діяльність кооперативних товариств. Серед активних
дописувачів журналу слід назвати В. Островського. Н. Кибалюка, Б.
Білецького, С. Тимошенка, А. Річинського та ін. Журнал відіграв певну
позитивну роль у становленні українського православ’я, сіючи зерна
майбутнього національно-церковного відродження
Однак найсильнішим українським церковно-громадським часописом
Волині 30-х рр. слід назвати єпархіальний двотижневик „Церква і нарід”.
Оскільки за статусом журнал був офіційним органом Волинської єпархії, це
давало

змогу

українському

національно-церковному

рухові

набагато

ефективніше проводити церковно-просвітницьку й патріотично-виховну
роботу серед православних волинян. Підвищенню ефективності впливу на
маси сприяв відповідний склад редакційної комісії журналу. Очолював її
прот. М. Тучемський. Головним редактором був проф. І. Власовський, а
відповідальним редактором – В. Квасницький. Професори Української
крем’янецької гімназії М. Кобрин, Волинської Духовної Семінарії Л.
Данилевич і Ф. Кульчинський та урядовець консисторії А. Котович входили
до складу комісії як її члени.
Завдяки залученню до співпраці широкого кола українських істориків і
теологів

на

території

всієї

міжвоєнної

Польщі

журнал

мав

високоінтелектуальне духовне обличчя, давав відповіді на актуальні питання
церковного відродження Волині. Статті професорів Є. Саковича, О.
Лотоцького, Д. Дорошенка, І. Власовського з історії УПЦ відповідали
потребі часу і науково озброювали український національно-церковний рух,
одночасно

виконуючи

величезну

виховну

функцію.

Поряд

із

загальноукраїнською тематикою значна увага приділялася минулому Волині.
Низка матеріалів А. Кошульського, В. Данилевича, Ю. Шумовського, С.
Жука, О. Цинкаловського, а. Дублянського, прот. М. Тучемського та інших
розповідали про багату історію православного краю, давні пам’ятки
храмобудування, звичаї та обряди волинян, їхню релігійну свідомість.
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Окремий розділ становили богословські праці. Майже в кожному числі
друкувалися теологічні розвідки, проповіді. Варто відзначити низку
публікацій о. М.Малюжинського, проф. М. Кобрина, прот. А. Абрамовича,
І.Власовського та інших, які допомагали читачам краще розуміти батьківську
віру.
Оперативно реагувала редакція часопису на різні обставини боротьби
за Українську Церкву у краї. Поряд з іншими публікаціями двотижневик
подавав хроніку культурного й освітнього життя, друкувались оголошення
про збір коштів на підтримку багатьох українських інституцій.
Таким чином, журнал „Церква і нарід” виявився потужним засобом
національного та церковного піднесення, і в 1938 р. польська влада видала
наказ про його закриття. Формальною підставою послугував один із пунктів
Президентського декрету 1938 р. про ставлення Польської держави до
Православної Церкви, в якому говорилося. що офіційною мовою Церкви є
польська. Оскільки „Церква і нарід” був офіційним органом єпархії, то
видання його надалі українською мовою було неможливим.
Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що попри спротив
промосковських та польських церковних і політичних кіл Волині процес
українізації церковного життя відбувся, і важливу роль в цьому відіграла
церковно-духовна періодика та її просвітницька роль. Все це в майбутньому
стало надійною основою і духовно-канонічним досвідом для формування
передумов

другого

і

третього

відродження

автокефалії

Української

Православної Церкви в ХХ ст.
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Прот. Петро Мартинюк,
магістр богослів’я,
інспектор РДС
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ПАРЕНЕСИСУ ПРЕПОДОБНОГО
ЄФРЕМА СИРІНА У ДРЕВНЬОРУСЬКІЙ ПИСЕМНОСТІ
Апостоли Христові виконуючу заповідь Спасителя «ідіть і навчайте
всі народи», (Мф. 28, 19) розповсюджували благовістя серед багатьох
народів. Серед них були і країни сходу де за переказами, світло Христової
проповіді сповіщали святі апостоли Фома і Фаддей які проповідували у
Персії, де християнство поширювалося спочатку серед юдеїв, а потім і серед
самих персів, послідовників зороастрійської релігії
Протягом декількох сторіч Церква Сходу не мала тісних контактів з
християнами Візантійської імперії. Спочатку Церква Сирії входила до складу
Антіохійської Церкви. Однак вже починаючи з V ст. проголосила
самостійність, і єпископ Селевкії-Ктесифона став главою всіх християн
Персії.
У зв’язку з тим, що життя і спілкування Сирійської Церкви було дещо
ізольоване з іншими Церквами Сходу то це значною мірою зумовило
своєрідність її історичного розвитку: у ній складалися свої літургічні
традиції, виникали свої богословські школи, формувалися богословські
терміни.
Важливим

богословським

центром

всього

східно-сирійського

християнства була так звана «школа персів», або по іншому сиро-нізібійська
школа, розквіт якої припадає на IV століття. Саме вона дала поштовх
розвитку у Сирії богослів’я та встановлення сирійської чернечої духовності.
Засновником цієї школи поправу вважають преподобного Єфрема
Сиріна твори якого лягли в основу богословського бачення отців сходу.
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До творів преподобного Єфрема Сиріна протягом всіх століть була
прикута особлива увага, оскільки його праці є взірцем богословського,
екзегетичного, повчального, чернечого вчення Церкви і тому не випадково,
що твори прп. Єфрема Сиріна одні із перших були перекладені, на церковнослов’янську мову. Мова йде про «Паренесис», збірку морально-повчальних
повчань святого Єфрема, яка дійшла до нас з часів Київської Русі.[6,с.144]
Серед давньоруських книг, які дійшли до нас переважають в основному
богослужбові, які пов'язані з тривалою і стійкою традицією. Книг для
духовного читання вціліло небагато, і вони представляють для дослідників
особливий інтерес.[8,с.96]
Як і у випадку з деякими іншими древньоболгарськими перекладами,
найраніший з повних текстів Паренесиса зберігся у древньоросійському
списку – Погодінському кодексі. До нашого часу дійшли й інші списки цієї
книги, давньоруського періоду. Велика кількість списків Паренесиса свідчить
про його поширеність і особливе ставлення на Русі до творів св. Єфрема
Сиріна. [4,с.8]
Так в основу Паренесиса покладені повчальні Слова до єгипетських
монахів. Ці повчання вказують не тільки на духовну складову чернечого
життя, але і визначають побутові обов'язки, чесноти (рукоділля, читання)
необхідні у повсякденному служінні.
Паренесис був добре відомий у Древній Русі вже в XI ст. Дуже виразне
свідчення знайомства з Паренесисом поміщає в собі давньоруське Сказання
про Бориса і Гліба, створене у другій половині XI ст. У цьому творі містяться
особливі текстові переклички з Паренесисом Єфрема Сирина. Так, про
хороше знайомство автора Сказання з Паренесисом свідчить яскраві
порівняння благовірних князів з Словом Про Прекрасного Йосифа.
Автор

Житія

преподобного

Феодосія

Печерського,

укладеного

наприкінці XI ст., також був знайомий з перекладом Паренесиса Єфрема
Сиріна. Житіє донесло до нас свідчення опосередкованого впливу
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Паренесиса, який, можна сказати, став служити керівництвом щодо
практичного, душеспасительного богослів’я і тому набув популярності у
Київській Русі. Так, в Житії Феодосія Печерського провідне місце займає
тема символічного, позбавлення одягу, преподобний відмовляється від
красивого, ошатного одягу, переодягаючись у бідний одяг, що у буквальному
змісті збігається з закликом преподобного Єфпема Сиріна до безкорисливості

солнца, а в нихъ трепещуть синiи млънiи». Про ці і інші
подібності у Перенесису святого у древньоруській творчості досить
ґрунтовно дослідив у своїх працях професор О.Ф. Жолобов.[3,4]
Крім того В.С. Горський зазначає риси впливу Паренесису прп.Єфрема
Сирина у «Слові про Закон і Благодать» Київського митрополита Іларіона
[2,с. 34]
Безумовно Єфрем Сирін був один з засновників монашого життя у
Сирії і тому в переважній більшості, його повчаня адресовані до сирійських
ісихастів. Зрозуміло, що ця книга стала напрестольною для наших перших
київських подвижників. Однак досліджуючи цю книгу можна побачити, що її
переклад був замовлений Петром, тивуном князя Володимира Васильковича,
людиною не з чернечого середовища, а це свідчить про те, що книга мала
особливий авторитет і серед мирян.
Рукопис, за Погодінським списком, має 329 аркушів, переписаний
уставом у два стовпці

на пергамені церковнослов’янською мовою

давньоруської редакції з середньоболгарського протографу.
Крім зазначених 50 Слів у збірник входять: слова про страх душі, про
кінець світу, про Страшний суд, Житіє преподобного Авраамія Затворника і
його племінниці Марії. (В різних списках число повчань варіюється: в
середньому їх 100, однак, є рукописи з 105 і навіть 112 повчаннями. У
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досліджуваній рукописи їх 100, одне з них – фрагмент з житія самого Єфрема
Сиріна).
Слова повчальні до єгипетських монахів перемежовуються з іншими
повчаннями Єфрема Сиріна, кілька повчань об'єднані під однією назвою,
інші – навпаки, розділені. У самій послідовності повчань проглядається
авторське самосвідомість упорядника слов'янського збірника, «якщо під
авторським

самосвідомістю

розуміти

самосвідомість

книжника

як

письменника, тобто усвідомленість ним цілей творів і їх якість, естетичні
принципи та ідеали, усвідомлення своєї праці в рамках традиції».[10]
Вікторія Любащенко досліджуючи перекладену збірку вказує на
безпосереднє місце перекладу книги, а також і особу, яка переклала ці слова.
«На аркушах 293 зв.–295 вміщено лист “Отъ грѣшнаго Геѡрьгиѩ черноризцѧ
Зарубьскыѩ пещеры повчѣньѥ къ д ховному чаду...” з настановами у
християнських чеснотах. Ім’я адресата написано нерозбірливо, автор листа –
чернець Зарубського монастиря Георгій (XII – перша половина XIII ст.). У
колофоні (арк. 329–329 зв.) зберігся покрайній запис переписувача Ієва про
створення рукопису на замовлення тивуна (тіуна) Петра “в лѣто семоѥ.
тысѧ щѣ написаша сѩ книгы сиѩ при цр(с)твѣ блгов

ѣрнаго ц(с)рѧ

Володимѣра с на Василкова оунука Романова”. Далі згадані також Петра
син Лаврентій і донька Варвара.
Очевидно, знайомство з “Паренесисом” у Галицько-Волинській землі
відбулося раніше, ще перед другою половиною XIII ст. Найвірогідніше,
книгу привезли з київських монастирів, насамперед Печерського, і, мабуть,
ще наприкінці XI ст., імовірно між 1086 і 1094 рр. Володимирську єпархію
тоді очолював преподобний Стефан, згодом ігумен Києво-Печерського
монастиря (прийняв у ченці, потім висвятив на диякона Нестора літописця).
Церковне передання вважає Стефана засновником єпархіальної школи при
заміській резиденції володимирських владик – Зимненському Успенському
монастирі. А може знайомство з “Паренесисом” відбулось ще раніше? Адже
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й перед серединою XIII ст. руські монахи відвідували Афон і християнський
Схід, звідки могли привозити книги. Маємо свідчення 1060 р. про
паломництво до Єрусалима і Константинополя ігумена Києво-Печерського
монастиря Варлаама, який привіз із подорожі чимало “корисного для ченців”.
[10]
Професор О.Ф. Жолобов, який грунтовно дослідив вплив спадщини
прп. Єфрема Сиріна на релігійне життя Київської Русі, вказує на літургійне
значення Паренесису. Зокрема зазначає, що Студійського-Олексіївський
устав, який датується кін. XII ст. вказує, що на утрені 28-го січня належить
читати життя св. Єфрема, а також його повчання у дні святої
Чотиридесятниці і зокрема що це читання належить звершувати з
Паренесису, таким чином ця кинига використовуючись за богослужінням,
окрім морально-повчальної стала богослужбовою.[4,с.10]
Без сумніву, “Паренесис” часто копіювали у Волинській землі. До нас
дійшов і

пізніший список, насамперед, рукопис XVI ст. з Милецького

монастиря (333 арк., 102 слова) Отже, Паренесис справді був надзвичайно
популярним на галицько-волинських теренах.[10]
Слов'янський збірник повністю відображає систему поглядів самого
Єфрема

Сиріна:

у

духовно-моральних

творіннях

він

є

переважно

проповідником розчулення серця; про що б він не говорив, думка його
мимоволі зверталася до кінця часів і Страшному суду [5,с. 80-97]. При цьому
Паренесис відповідає всім завданням учительного збірника і читання для
мирян. Він послідовно наставляє читача на шлях досконалості і спасіння.
Збірник починається з життєпису самого Єфрема Сиріна. У Слові про страх
душі чітко проявляється фундамент його вчення про спасительність
покаянних сліз; наступні повчання містять як практичні поради з
облаштування чернечого спільно житнього монастиря, так і заклик до
духовної чистоти і покаяння; в Житії Авраамія Затворника – близького друга
Єфрема Сиріна – і його племінниці Марії читач знаходить приклад
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досягнення досконалості і спасіння; вже з самого початку проявляються
есхатологічні мотиви, які посилюються до кінця збірника, повідомляючи про
те, що чекає на тих, що не ступили на шлях спасіння (Слово про Суд (слово
97), Слово про Антихриста (слово 98), Про покаяння, Слово про любов і т.д.)
Перше друковане видання Паренесису вийшло у Москві в 1647 р. (за
даними В. С. Сопікова, було видання 1643 р. і потім багаторазово
передруковувалося

(іноді

разом

з

повчаннями

авви

Дорофея).

У

Московському виданні 1701 до первісного складу збірника були додані
перекладені Федором Полікарповим «ина словеса новопреведения тогожде
святого Єфрема» (кількістю 28, а також «Заповіт святого Єфрема Сиріна» і
«Слово похвальне преподобному отцю Єфрему Сирину»). В даний час
вийшов у світ перший том наукового видання Паренесису, в якому
слов'янський переклад пам'ятки друкується паралельно за списком Погодіна.
[12]
Дослідник впливу ісихазму на Русі Шумило С.М. зазначаючи про
значимість книги зауважує: «Твори Єфрема не просто «зачитувалися до
дірок», але заучувались напам'ять і побутували у вигляді духовних віршів з
неминучими в такому випадку додатками... Ні про одного іншого автора,
твори якого прийшли на Русь після Володимирового хрещення, не можна
сказати нічого подібного».[9,с.140]
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Прот. Сергій Лучанін,
кандидат богословських наук,
член Національної спілки журналістів України,
завідувач кафедри богослов᾿ я РДС
БОГОСЛОВСЬКІ АРГУМЕНТИ БУТТЯ УПЦ КП
У ВСЕЛЕНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї
«Єпископам усякого народу слід знати першого
у них, і визнавати його як главу, і нічого, що
перевищує їхню владу не чинити без погодження з ним»
(34-е Апостольське правило)
Таким

принципом

автокефальності

керується

кожна

Помісна

Православна Церква, яка з подібною їй становить єдиний цілісний організм
Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви, Церкви Христової на
землі. Метою та завданням Церкви є вічне спасіння людей, мета ж держави
полягає у взаємному земному співіснуванні з Церквою для блага народу.
Щодо територіальних масштабів з державою порівнянна не Вселенська, а
Помісна Церква, котра також має свою територію, але, на відміну від
держави, яка має повний суверенітет і незалежність від інших держав,
представляє собою у відомому значенні лише частину Вселенської Церкви [7,
с. 676].
Саме

поняття

«Церква»

може

вживатися

і

для

позначення

адміністративних об'єднань зібрань християн, наприклад: «Українська
Православна Церква», «Болгарська Православна Церква» тощо. Також цим
терміном може називатися культова споруда або громада віруючих, хоч тут
краще підходять слова «храм», «парафія» або «громада». Іноді православні
вживають

поняття

«церква»

для

позначень

об'єднань

інославних

(протестанти, римо-католики), у такому випадку воно не має богословського
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значення. У світському середовищі терміном «церква» (або «Церква») часто
позначають релігійну організацію без будь-якої уваги до богословського
значення слова, тому таке розуміння теж слід відокремлювати. Церква —
органічно єдиний і одиничний у всіх світах (земному і небесному)
Боголюдський організм (і лише потім Боголюдська організація). Церква не
може розділятися [2, с. 212].
Церква свята, тому що, заснована Христом, вона служить одному
тільки Богу. Вона як наречена, «що не має плями, чи пороку, чи чого-небудь
подібного... свята й непорочна» (Еф. 5:27). Кожна Помісна Церква
розуміється в історіографічному аспекті як «місцева», тобто та, яка
стосується і діє в певному місці, або місцевості (з гр. - «τό πος»). Грецьке
поняття «τοπική ἐ κκλησί α» слід перекладати українською просто як
«місцева Церква». Основоположний еклезіологічно-богословський принцип,
на якому утверджується поняття Помісної Церкви у православній традиції,
передбачає ототожнення Церкви з євхаристійною общиною, очолюваною
єпископом. Де звершується Євхаристія, там і Церква у своїй повноті як Тіло
Христове. Поняття помісної Церкви випливає з того, що Євхаристія
здійснюється в даному місці і з’єднує у своїй кафоличності всіх членів
Церкви, які живуть у ньому.
Засновуючи у різних країнах Помісні Церкви, апостоли ставили в цих
Церквах пастирів, яким надавали право керувати ними, самостійно
влаштовувати їхнє внутрішнє життя, з урахуванням місцевих особливостей
та умов. Таким чином, самими апостолами утверджувались Церкви із
самостійним управлінням. У Священному Писанні згадуються такі Помісні
Церкви, як Коринфська (1 Кор.), Солунська (1 Сол), Галатійська (Гал),
Вавилонська (2 Пет. 5:13), а також Ефеська, Смирнська, Пергамська,
Сардикійська, Філадельфійська, Лаодикійська (Одкр. 3) та інші [5, с. 108].
У ранній Церкві ординарним звершувачем Євхаристії був єпископ. Всі
християни одного міста і найближчих до нього селищ у День Господній
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збиралися на одну очолювану єпископом Євхаристійну Трапезу. У такій
общині були покликані об’єднатися люди різних національностей, культур,
соціального становища. Власне, окрема єпископія (відповідає єпархії у
сучасній Православній Церкві) і є Помісною Церквою.
Територіальний принцип еклезіології насамперед означає, що в одній
місцевості повинна існувати тільки одна помісна Церква, що об’єднує усіх
православних християн, які там знаходяться. Слід окремо зауважити, що хоч
поняття «Помісна Церква» має принципово однозначне тлумачення у
православній еклезіології, усе ще існує неоднозначність у визначенні «місця»
(найчастіше воно визначається як єпархія, іноді як об’єднання єпархій, а
окремими богословами взагалі як парафія). З плином часу термін «Помісна
Церква» почав вживатись у Православній Церкві не тільки в автентичному
богословсько-еклезіологічному значенні, але й як синонім автокефальних і
автономних Церков (церковних об’єднань) чи взагалі відносно об’єднань
декількох єпископій певної місцевості, що мають будь-яку форму
самоуправління. Таке вживання терміна «помісна Церква» з богословської
точки зору є суперечливим.
Право помісності Української Православної Церкви Київського
Патріархату має тверде богословське та обґрунтоване догматичне підґрунтя,
оскільки лише УПЦ КП, зважаючи на історичний, канонічний та
догматичний досвід, по праву є невід’ємною помісною частиною Єдиної
Святої Соборної і Апостольської Церкви, а отже, Помісною Православною
Церквою українського народу, утвореною на канонічних основах та
відповідно до історичних традицій Православ’я. Підставами для утворення
Помісної Української Церкви є вищезгадане 34-е Апостольське правило, а
також 17-е правило IV Вселенського Собору, 38-е правило VI Вселенського
Собору та численні історичні прецеденти проголошення автокефалії
Помісними Церквами в минулому [4, с. 12, 70]
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Основоположний еклезіологічний принцип, на якому утверджується
поняття помісної Церкви у православній традиції, передбачає ототожнення
Церкви з євхаристійною общиною, очолюваною єпископом. Де звершується
Євхаристія, там і Церква у своїй повноті як Тіло Христове. Поняття помісної
Церкви випливає з того, що Євхаристія здійснюється в даному місці і
об’єднує у своїй кафоличності всіх членів Церкви, які живуть у ньому.
Церква помісна, коли реальність спасіння Христового укорінена в місцевій
конкретній ситуації з усіма її природними, соціальними, культурними та
іншими характерними особливостями, які складають життя і думку народу,
котрий населяє це місце. Будучи єдиною за сутністю, Церква поділяється на
ряд Помісних Православних Церков. Помісні Церкви Христові є зібраннями
тих, які не тільки «люблять одне одного як ближніх, але також є
співгромадянами Царства Христового, що спільно визнають повноту любові,
яка виражена їхнім єдиним Главою, єдиним Господом, єдиним Учителем Христом». Це не різні або протилежні Церкви, але тотожні одна одній,
відділені не ідейно, але територіально, адміністративно. У ранній Церкві
ординарним звершувачем Євхаристії був єпископ. Всі християни одного
міста і найближчих до нього селищ у День Господній збиралися на одну
очолювану єпископом Євхаристійну Трапезу. У такій общині були покликані
об’єднатися люди різних національностей, культур, соціального становища.
Територіальний принцип еклезіології у першу чергу означає, що в одній
місцевості повинна існувати тільки одна Помісна Церква, що об’єднує усіх
православних християн, які там знаходяться.
Основними законами, канонами і догматами Київського Патріархату
як Помісної Православної Цкркви в Україні є:
- єдність православної віри, сповідання єдиного для всіх православних
Нікео-Цареградського Символу Віри;
- єдність таїнств і богослужіння;
- єдність ієрархії, церковного устрою, спільність церковних канонів.
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Ось що нам говорить історико-канонічна декларація, складена
Архієрейським собором УПЦ КП від 19.04.2007 року:
«В Київському Патріархаті немає відмінності від РПЦ (УПЦ МП) і
всього Вселенського Православ’я в питаннях віри та сповідання догматів.
Тому Київський Патріархат – не єресь. Чи є в Київському Патріархаті
відмінність у питаннях церковного життя? Є проблема у проголошенні
автокефалії Української Православної Церкви. Але Православна Церква не
має канонів про спосіб проголошення автокефалії або автономії Церков. Це
питання не врегульоване канонами і єдності щодо нього у Вселенському
Православ’ї немає. Є відмінність у практиці богослужінь

– вони

відбуваються переважно українською мовою. Але це не тільки не заборонено
канонами, але й відповідає словам ап. Павла: «В церкві хочу краще п’ять слів
сказати розумом моїм, щоб і інших наставити, ніж тисячі слів незнайомою
мовою» (1Кор. 14:19). Не заборонено служити українською мовою і в УПЦ
МП. Таким чином, за змістом правила святого Василія, Київський Патріархат
не є і розколом. Київський Патріархат не підпадає і під категорію
«самочинного збіговиська». Правило говорить: «Якщо хтось, будучи
викритий у гріху й видалений від священнослужіння, не скорився правилам,
а сам утримав за собою предстояння та священнослужіння, і з ним
відступили деякі інші, залишивши Кафоличну Церкву – це є самочинне
збіговисько». Але Предстоятель УПЦ митрополит Філарет законним судом
не був викритий у гріху, не скорився він ні правилам, ні неканонічним
рішенням Архієрейського собору РПЦ 11 червня 1992 р., тому накладені на
нього з боку РПЦ заборони є недійсними.
В УПЦ МП немає жодних богословських та канонічних підстав не
визнавати хрещення, які звершуються в Київському Патріархаті, а також
законність

ієрархії

Київського

Патріархату.

Навпаки

–

УПЦ

МП,

повторюючи таїнства хрещення, хіротонії та інші, підпадає під осуд
церковних

канонів.

Тому

практика «перехрещування»
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Київському Патріархаті є не тільки ознакою богословського та канонічного
невігластва в УПЦ МП, але й межує з єрессю.
Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП)
була створена згідно з догматами, канонами Православної Церкви та
правилами Апостольськими та Вселенських Соборів. Установи, функції та
робота

Української

Православної

Церкви

Київського

Патріархату

відповідають правилам Свв. Апостолів, отців Вселенських та Помісних
Соборів.
Нині існує така категорія людей, котрі називають себе «каноніческімі
праваславнимі хрістіанамі» але, по суті, такими не є. Чому так? По-перше,
вони йдуть і живуть усупереч одній з двох головних заповідей Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа, Котрий сказав, аби любили ближніх, як і самих
себе, але і про ворогів він теж сказав: «Любіть ворогів ваших» (Лк. 6:27). Так
чому ж ви проклинаєте, у той час, коли Христос через послання Апостола
Павла до Римлян говорить: «Благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12:14).
Якби Московський Патріарх Олексій (Рідігер) не забрав грамоту, котру
він давав Митрополиту (нині Патріарху Київському і всієї Руси-України)
Філарету, тоді б Росія втратила більше 70% вірних православних християн,
котрі живуть в Україні, адже великим відсотком є саме вірні, котрі живуть в
Україні, бо в Росії не дуже розвинена духовна сфера православного
християнства, незважаючи на її велику територію. Але ж чому нинішній,
сучасній незалежній Україні не дають автокефалії? Усім відомо, що
священнослужителі живуть за рахунок приходів, за цей же рахунок
друкується просвітницька інформація, книги, створюються сайти, будуються
храми, монастирі, випускаються православні газети і т. п. На сьогодні в
Україні є три лаври, а в Росії – одна… Чомусь і з якогось дива те, що
знаходиться в Україні, побудовано українцями і засновано ними, належить
Москві. Навіть у XVII ст. Києво0Печерська лавра, так би мовити,
«виготовляла кадри для Росії». І ось можемо собі уявити, якщо Україна
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цілком відійде від Москви, то Росія втрачає декілька тисяч приходів по всій
Україні та три Лаври! Цікавою виявляється абревіатура московської Церкви в
Україні - «Українська Православна Церква Московського Патріархату».
Виникає логічне запитання, як у незалежній та самостійній, вже європейській
державі українське Православ’я може бути російським?! На яких таких
канонах Вселенського Православ’я грунтується базування Російської
Православної Церкви на незалежній, українській землі, яка вже давно,
вільнонародно, законодавчо та канонічно позбулася клейма УРСР?!
Логічніше, що вони повинні мати назву «Російська Православна Церква
Московського Патріархату в Україні», про що вже неодноразово говорилось.
Але навмисно закривають людям очі на правду, бо канонічної правди
церковного права щодо еклезіологічного буття в ідеологів УПЦ МП немає,
бо що написано в Книзі правил пером, те не вирубаєш нічим.
Тому

історико-канонічна

декларація,

складена

Архієрейським

собором УПЦ КП від 19.04.2007 року, чітко роз’яснює:
«Київський Патріархат сповідує передану через Апостолів православну
віру та сформульовані Вселенськими Соборами догмати, у тому числі
Символ віри; вчить про таїнства і богослужіння та звершує їх так само, як і
вся Повнота Православної Церкви; має однаковий з іншими Помісними
Церквами устрій свого життя, визнає всі канони Православної Церкви та
додержується їх. Київським Патріархатом не введено нічого нового ні у
віровчення, ні у практику звершення таїнств і богослужіння, ні у канонічний
порядок життя Церкви. Зовнішньою ознакою цього є сповідання віри та
присяга, які перед звершенням хіротонії здійснює кожен обраний на
єпископа. Текст сповідання віри та архієрейської канонічної присяги
ідентичний з текстом, який вживається, наприклад, у Московському
Патріархаті, окрім назви Помісної Церкви та титулу її Предстоятеля. Тому за
всіма ознаками Київський Патріархат належить до Єдиної Святої Соборної і
Апостольської Церкви. Україна є незалежною державою, тому і має
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канонічне право на те, щоб у ній існувала Помісна Церква із центром у Києві
і своїм Першоієрархом. Такою Церквою є Українська Православна Церква
Київського Патріархату, вона має усі фактори для проголошення автокефалії,
передбачені канонами та історичним досвідом Вселенської Церкви.
Підсумовуючи історичний шлях Української Церкви, можемо зробити
наступні висновки. УПЦ Київського Патріархату – справжня Помісна
Православна Церква українського народу, яка зберігає і проповідує
православне віровчення та дотримується у своєму житті канонів і звичаїв
Вселенського Православ’я. Вона зберігає спадкоємство від Київської
митрополії та УАПЦ в діаспорі. Підставою для дій законного Предстоятеля
УПЦ Митрополита Київського і всієї України Філарета були рішення
Архієрейського собору УПЦ 6-7 вересня 1991 р. та Помісного собору УПЦ 13 листопада 1991 р. про автокефалію Української Православної Церкви. Так
звана «Українська Православна Церква», яку очолював до часу відходу у
вічність Володимир (Сабодан), а нині – московський ставленик митрополит
Онуфрій – частина РПЦ, яка спровокувала та підтримує розкол Української
Церкви. На Об’єднавчому соборі 1992 р. відбулося не утворення нової
релігійної організації, як про це часто говорять противники Київського
Патріархату, а відновлення єдності Помісної Православної Української
Церкви.
Любов духовенства УПЦ КП до свого народу і особливе його
вшанування порівняно з іншими народами не суперечить Священному
Писанню. Навпаки, саме зі Священного Писання ми навчаємося прикладів
жертовної любові до свого народу. Пророк Мойсей просив Бога викреслити
його з Книги життя, але не знищувати єврейський народ за те, що він
поклонився золотому тельцю (Втор. 9:13-20; Вих. 32:31-32). Апостол Павло
був готовий стати відлученим від Христа заради свого рідного народу –
ізраїльтян (Рим. 9:1-5). Тому любов до свого народу не розриває єдності у
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Христі, а лише утверджує її, якщо, безперечно, така любов не набуває
потворних форм ненависті до інших народів чи возвеличення над ними.
Православна Церква саме для того і виробила механізм церковної
автокефалії, щоб долати мирське владолюбство, яке може проявлятися і в
церковних ієрархів. Обмежуючи адміністративну владу Предстоятелів
Помісних Церков лише межами цих Церков, які в цілому збігаються з
межами народів і їхніх незалежних держав, Православ’я також захищає себе і
від того, щоби політики з однієї держави, використовуючи церковну
структуру, впливали на життя іншої держави. Що ж стосується юридичного
статусу, котрий має та чи інша Помісна Церква, то правовий суверенітет на
території держави належить державній владі. Як наслідок, незалежна
держава і визначає правовий статус Помісної Церкви. Чужа ж держава не
може законодавчо визначати правовий статус Церкви в межах сусідньої чи
іншої держави? [7, с. 679; 4, с. 3].
Коли ж держава стане по відношенню до Церкви в неприязні стосунки
або у вороже становище, - відзначає єпископ Никодим (Мілаш), - то, в такому
випадку, Церква займе положення, продиктоване обставинами, зосередиться
в самій собі і буде терпеливо чекати часу, коли настане перемога правди
Божої. Вона ніколи не перестане проповідувати своє вчення, і якщо буде
викликана на боротьбу, то стане боротись своєю духовною зброєю рішуче і
до кінця, хоч би й були втрачені для неї тисячі синів, твердо віруючи, що
рано чи пізно кінцева перемога повинна бути на її боці [6, с. 676-677; 1, с.
292].
Церква - органічно єдиний і одиничний у всіх світах (земному і
небесному) Боголюдський організм (і лише потім Боголюдська організація).
Церква не може розділятися[ 3, с. 212].
Отже, принцип Помісності УПЦ КП є необхідним та богословсько
обгрунтованим з погляду як канонічного права, так і еклезіологічного
набуття автокефальності Церкви у Вселенському масштабі. Саме тому такий
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принцип знаходить своє вираження в еклезіальних і канонічних межах, що
визначені священними канонами та рішеннями Патріарших та Соборних
Томосів

Вселенського

Престолу

відносно

автокефального

статусу

автокефальних Церков, і, таким чином, забезпечує у канонічну єдності
кафоличної

Церкви

у

межах

визначених

територіальних

кордонів

автокефальних Церков. Це і є властиво Київському Патріархату як Помісній
Православній Церкві в незалежній державі Україна.
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Свящ. Корнелій Хрущ,
кандидат богословських наук, секретар РДС
ВЧЕННЯ ПРО ХРИСТА АПОЛЛІНАРІЯ І ЙОГО
СПРОСТУВАННЯ СВ. ГРИГОРІЄМ БОГОСЛОВОМ
Найбільш послідовне заперечення єресі Аполлінарія міститься у трьох
посланнях Григорія, з яких два адресовані пресвітеру Кледонію і датуються
приблизно

382

роком,

а

одне

-

наступнику

Григорія

по

Константинопольській кафедрі Нектарію і написане приблизно в 387 році.
«В руках у мене, – пише св. Григорій, – твори Аполлінарія, зміст яких
перевищує всяке єретичне творіння. В них він стверджує, що плоть, яку
прийняв єдинородний Син Божий в справі домобудівництва для відновлення
нашої природи, була сприйнята не згодом, але що цей плотський початок був
в Ньому від початку. І в доказ такої нісенітниці ще й посилається на
Євангеліє: «Ніхто не сходив на небо, тільки Той, Хто зійшов з небес, Син
Людський, Сущий на небесах» (Ін. 3, 13), ніби Він був Сином людським ще до
зішестя на землю і зійшов особистою плоттю, яку він мав на небі від вічності
і за природою, наводить ще один апостольський вислів, вириваючи його з
контексту: «Другий чоловік – Господь з неба» (1Кор. 15, 47), потім доказує,
що цей чоловік, який прийшов з неба, не має розуму, складає третю частину
людської природи, так як душа і тіло присутні Йому за людством, але розуму
не має, а його заміняє Слово Боже. Але це ще не все, найгірше - це те, що, на
думку Аполлінарія, Сам єдинородний Бог, Суддя всіх, начальник життя і
Переможець смерті, смертний і піддавався стражданням особистим своїм
Божеством, і що коли померло тіло, померло і Божество, яке потім воскресив
Бог Отець» [2, с. 411].
Відкидати те, що у св. Григорія були в руках твори Аполлінарія, не має
жодної підстави. Св. Григорій при своїй ревності до православ’я, в полеміці з
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Аполлінарієм зробив з його творів деякі висновки, яких сам Аполлінарій не
зробив або не хотів робити, тому що вони суперечать іншим його творам.
У

трактаті

Аполлінарія

Втілення

розумілося

як

поєднання

Божественного Логоса з людською плоттю: Логос у Христі став і керуючим
розумним началом і елементом, який животворить плоть. Тобто Логос
виконував функції, які виконує людський розум і душа. Відкидаючи
людський розум і душу у втіленому Слові, Аполлінарій відкидав повноту
людської природи в Христі. Антіохійську термінологію «двох природ»
Аполінарій не допускав і говорив про Христа як про «одну втілену природу
Бога Слова» [4, с. 339].
Св. Григорій вперше згадав про вчення Аполлінарія в Слові 22-му, де
назвав його «братом розбрату» (ζυγομαχία άδελφική) і чітко заявив, що у
вченні Аполлінарія є грубі помилки, якщо не вся людина сприйнята, значить
не вся і спасенна [3, с. 283].
Порушивши заповідь Божу в раю, в людині пошкодився перш за все
розум і тому розум має необхідність у зціленні. За Аполлінарієм відновлено
не всю людську природу, а тільки тіло: «Для тебе я той, хто поклоняється
людині, бо шаную Слово, яке таємничим образом поєдналося зі мною,
Одного і того ж Бога – Спасителя. А ти поклоняєшся плоті, бо вводиш
людину, яка позбавлена розуму…» [4, с. 340].
Сюди відноситься перш за все вчення, що Христос зійшов з неба зі
Своєю плоттю і що плоть Його не земна і не з нашої природи. Це лжевчення
аполлінаристи базують на тих місцях Святого Писання, де втілений Син
Божий називається «небесним» і тим, що «зійшов з неба». Але проти цього
святитель говорить, що в цих місцях Святого Писання, на яке посилалися
аполлінаристи: «другий чоловік, – Господь з неба…, який небесний, такі й
небесні» (1Кор. 15, 47-48), також: «ніхто не сходив на небо, тільки Той, Хто
зійшов з небес Син Людський» (Ін. 3, 13). Ці вислови вживаються в силу
тісної єдності в образі Ісуса Христа людства з небесним (тобто Божеством).
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Так само як вислів: все стало Христом (1Кор. 8, 6) і Христос вселяється в
серця наші (Еф. 3, 17), відноситься не до видимої, а внутрішньої природи
Христа [2, с. 414].
Окрім цього, основний принцип аполлінаризму, на думку св. Григорія,
не має відповідності. Божественна природа поєднується з людською в Ісусі
Христі з тією метою, щоб остання, яка після падіння була пошкодженою,
через це поєднання здобула освячення і відновлена в своїй першопочатковій
чистоті. Тепер, якщо відкинути будь-яку частину людської природи, значить
вона не буде брати участі в освяченні, яке здійснене через поєднання людства
з Божеством. Відповідно до цього Божество, яке поєдналося з людством, не
сприйняло людського розуму, але саме стало на його місце, значить і
позбулося можливості освячення і відновлення.
А оскільки в розумі людському св. Григорій вбачав образ Божий,
відкидати відновлення образу Божого. «Якщо кінцева мета оновлення, –
говорить св. Григорій Богослов, - та, щоб Христос знищив осудження гріха,
освятив подібне подібним, то йому потрібні були плоть заради пошкодженої
плоті, і душа заради душі, так і розум ради розуму, який в Адамі не тільки
згрішив, а як кажуть лікарі, пошкодився першим» [2, с. 417].
Відкидаючи необхідність прийняття Сином Божим людського розуму,
єретики вчиняють за словами Богослова, точно таким чином, так ніби хтонебудь пошкодив собі око і ногу, і око залишив би невилікуваним. Ті самі
думки висловлює святий отець і в іншому місці, говорячи: «Хто покладає
надію на людину без розуму, той сам без розуму і недостойний отримати
спасіння всім своїм єством, так що те, що не отримане Христом, те і не
отримує оновлення, а що поєдналося з Богом, те і спасеться. Якщо Адам впав
тільки однією частиною свого єства, то сприйнята і спасенна одна його
частина, а якщо впав повністю, то і повністю повинен поєднатися з тим, хто
явився в плоті, і повністю повинен отримати спасіння. Тому хай не заздрять
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нам в досконалому спасінні і нехай не приписують Спасителю тільки одних
костей, жил і зовнішнього людського образу» [2, с. 418].
У першому посланні до Кледонія Григорій наводить ті ж аргументи
проти Аполлінарія, які були наведені вище: тільки те, що поєднане з Богом,
спасенне, а «неприйняте не зцілене». Адам впав у гріх і пошкодилася вся
його природа, а за Аполлінарієм, відновлена тільки його половина [3, с. 481].
Григорій відкидає думку Аполлінарія про те, що в одній особі
неможливо вмістити дві досконалі природи; як в людині тіло, душа і розум і
Святий Дух, так і в Боголюдині можливо вмістити дві природи [3, с. 483].
Григорій звинувачує Аполлінарія в докетизмі, якщо Христос був Богом,
прийняв на себе людську плоть як якусь личину, тому Він не був
повноцінною людиною, і все, що він здійснював як чоловік, було лише
театральним виступом. І навпаки, якщо втілення було з метою знищити гріх і
спасти людство, тоді подібне повинно було освятитися подібним, а тому,
відповідно, він мав необхідність у плоті заради освячення плоті, в душі ради
душі, в розумі ради розуму, який в Адамі і першим постраждав [3, с. 483].
Нарешті, Григорій вбачає в новоявленому вченні ознаки субординації,
хоча Аполлінарій признавав Духа Богом, проте позбавив Його сили
Божества; Трійця в Його розумінні складається з «великого, більшого і ще
більшого» і представляє собою «щаблі Божества», які, за словами Григорія,
«не ведуть на небо, а зводять з неба» [3, с. 485].
Поєднання Бога і людини в особі Ісуса Христа не було якимось штучним
і тимчасовим союзом двох протилежних природ. Бог прийняв на себе
людське єство назавжди, не відкинувши плоті і після воскресіння: Його тіло
не перейшло в сонце, як думали маніхеї, не розлилося по повітрі і не
розклалося, але залишилося з тим, Хто прийняв його на Себе. Друге
пришестя Христа, на думку Григорія, буде явленням Господа в людському
тілі, в такому, яким Він явився ученикам на горі, тобто преображеному і
обложеному [3, с. 481].
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Друге послання до Кледонія схоже до першого: «Вони також
спотворюють вчення про втілення, вважаючи, нібито втілення ще не означає
«що був в людині», але означає, що Він бесідував з людьми і жив серед них.
Вони до такого ступеня протилежні самі собі, що інколи заради плоті і все
інше пояснюють грубо і по-плотському…» [3, с. 487].
Григорій підкреслює, що аполлінаризм є новою єресю, яка існує не
більше

тридцяти

років,

і

що

вона

суперечить

чотирьохсотлітній

християнській традиції. Аполлінаристичному докетизму протиставляється
православне вчення про Христа як досконалого Бога і досконалу людину:
«Ось так, сьогодні провіщають нам мудрість, яка була схована з часів
Христа: якщо так, то потрібно плакати. Бо якщо віра наша почалась тридцять
років тому, а майже чотири століття пройшло з того, як явився Христос, то
скільки часу марним було наше Євангеліє, марною була і віра наша, марно
мученики

прийняли

мученицьку

смерть,

намарно

великі

святителі

настановляли народ. Але хто не здивується їхньому вченню, коли вони самі
ясно розрізняють те, що відноситься до Христа, і те, що Він народився і що
був підданий спокусам, що мав необхідність в їжі і воді, сні, відпочинку, все
це приписують людській природі, а те, що Він був прославлений ангелами,
що переміг спокусника, нагодував народ, що ходив по морю – відносять до
Божества. Після цього вони звинувачують нас в тому, що стверджуємо про
дві природи і що ми розділяємо надприродне і чудесне поєднання» [3, с. 488].
Таким

чином,

Григорій

розпізнав

в

аполлінаризмі

небезпечне

відхилення від православної доктрини, незважаючи на те, що деякі пункти
вчення Аполлінарія (наприклад, віра в божество Святого Духа) відповідали
позиції каппадокійців. Ставлення Григорія до аполлінаризму змінювалося в
гірший бік: якщо спочатку він назвав його «братом розбрату», то пізніше він
зрозумів, що мова йде про єресь, за яку слід відлучати від Церкви. В листі до
Нектарія Константинопольського Григорій висловлює незадоволення тим,
що

його

наступник

на

константинопольській
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аполлінаристам влаштовувати церковні зібрання нарівні з православними.
Говорячи про твір Аполлінарія, Григорій стверджує, що єресь перевершує
всяке лукавство. В цій книжці, за свідченням Григорія, Аполлінарій
стверджує не тільки те, що Христос не має людського розуму, але і те, що
Син Божий ще до свого народження від Богородиці володів плоттю, яку
приніс на землю. Більше того, Аполлінарій вчить, що сам єдинородний Бог
«Своїм Божеством прийняв страждання» і що «під час смерті разом з тілом
помирало і Божество, яке пізніше воскресло» [3, с. 488].
Аполлінарій вважав, що православне вчення, яке визнавало в Ісусі
Христі досконале божество і досконале людство, повинно було допустити
двох синів Божих, одного божественного, іншого людського, оскільки тому й
іншому - і досконалому Божеству, і досконалому людству як єству вільнорозумному - повинна була бути приписана особистість. Тому щоб зберегти
єдність особистості Ісуса Христа, він і говорить про Божество і людство, які
складають одну Особу Боголюдини.
З такої позиції виходить, що властивість першої приймається другою і,
навпаки, властивість другої приймається першою. Тому він називав плоть
Христову «божественною», а Христа «небесною людиною». Проте цим він
не стверджував, що плоть Христова була на небі ще до втілення Сина
Божого, що вона зійшла з неба разом з божеством. Навпаки, він вчив, що
«плоть Спасителя не з неба зійшла, а утворилася в утробі Марії і в особі
Боголюдини вона залишалася плоттю, а Божество – Божеством».
Також він прирівняв людські властивості до божественної природи в
силу іпостасної їхньої єдності в Ісусі Христі: «Бог народився страждав і
помер», хоча насправді не допускав страждання і смерті Божества. Подібні
вислови, так званого спілкування в Ісусі Христі властивостей однієї Його
природи з іншою, нерідко можна зустріти і в творах православних отців і
навіть у самого Григорія Богослова, тільки в тому випадку, коли дві природи
Боголюдини розглядаються нероздільно в Одній Його іпостасі.
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Але як би не було, вчення Аполлінарія розходилося з православним
вченням і було єретичним не в одному тільки відношенні, а навпаки, в силу
основного свого принципу. Воно містило низку помилок, які підлягали
запереченню з погляду православних богословів.
Головний постулат Аполлінарієвої доктрини, за який він, незважаючи на
свою прив’язаність до Нікейського символу віри, був засуджений церквою:
«Христос за своєю людською природою мав тільки плоть і нижчу силу
людської душі, а вищу можливість людського – розуму чи духу (νούς чи
πνεΰμα) замінює в Ньому Логос чи Божество».
Вочевидь, це неможливо ні в практичному, ні в теоретичному
відношенні, тому що відкидаючи в Христі вищу частину людської природи,
розум чи дух, Він позбавляється повноти і досконалості людської природи, а
в практичному відношенні це знищує або, у крайньому разі, дуже обмежує
діяльність Спасителя в плані відновлення людської природи.
Вступаючи в полеміку з єретиком, св. Григорій спростовує всі пункти
його системи, які суперечать церковному догмату. У своєму першому листі
до пресвітера Кледонія Богослов пише: «Ми не відділяємо в Христі людини
від Бога, але визнаємо, що Один і Той самий спочатку не був людиною, але
Бог і Єдинородний Син, якому була чужа всяка плоть, а потім і людина, яка
була сприйнята для нашого спасіння, піддана стражданню по плоті,
безпристрасний за Божеством, обмежений за тілом, необмежений за Духом,
один і той же – земний і небесний, вмістимий і невмістимий, щоб і людиною
і Богом була відновлена людина».
Проте з визнанням в Христі двох природ, на думку св. Григорія, не
знищується єдність Особи Ісуса Христа і не вводиться поняття про двох
синів, точно так як не можна вважати двох образів в одному індивідуумі,
коли ап. Павло (2 Кор. 4, 16) говорить про внутрішню і зовнішню людину.
Так і говорить Богослов: «В Спасителі є щось одне і в той же час друге (тому
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що невидиме з видимим і вічне з тимчасовим несумісне), в Ньому Божество і
людство поєднані в одне і Бог втілився і людина обложилася» [2, с. 414].
Св. Григорій Богослов, не погоджуючись з аполлінаристами, спростовує
їхнє вчення в так званих «десяти анафематизмах». Анафематствує кожне
єретичне положення окремо і з особливою увагою зупиняється і полемізує
тільки проти найбільш гострих пунктів аполлінаристичної системи.
Зі свого боку, і аполлінаристи виставляли деякі претензії проти
православного вчення про поєднання в Ісусі Христі двох досконалих природ
– божественної і людської. Перш за все вони говорили, що двох досконалих
природ, Божества і людства, Христос поєднати в собі не міг. Святитель
погоджується з ними в тому, що справді не міг вмістити в собі двох природ,
якщо дивитися на це все матеріально, подібно до того, як, наприклад, посуд
міркою в один медимн не може вмістити двох медимнів, чи місце, яке займає
одне тіло, не може вмістити два чи більше тіл. Але якщо дивитися на це все з
духовного боку, то не може бути нічого неможливого.
З цього погляду зрозуміло, зі слів Богослова, що кожна людина містить в
собі душу і слово і розум і Духа Святого. І що людина – це світ і видимий, і
невидимий, поміщав у собі Отця і Сина і Св. Духа. Тому що природа всього
живого, що воно при своїй безтілесності, нерозривно пов’язана з подібним до
себе з тілом. В принципі, – роздумує святитель, – якби навіть дві досконалі
природи справді не могли поміститися в одному образі, то і в тому випадку
заперечення єретиків проти поєднання в Особі Ісуса Христа досконалого
Божества і людства не мали б жодного значення, оскільки в Ньому
поєдналися не дві досконалі природи, бо одна з них досконала, а інша слабка.
І насправді розум людський чи ангельський можна назвати досконалим в
порівнянні з Божеством, так що присутність великого витісняло інше?
Взагалі, помічає Богослов, досконале, з одного боку може бути недосконалим
з іншого, як, наприклад, освітлення по відношенню до сонця, крапля води в
порівнянні з річкою, пагорб порівняно з горою, гірчичне зерно порівняно з
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бобом, хоча в порівнянні з насінням однорідним воно і називається великим,
або ангел по відношенню до Бога і людина – до ангела.
Точно так і наш розум є дещо досконале і вище, але не в абсолютному
значенні, а тільки по відношенню до душі і тіла, а по відношенню до Бога він
дещо рабський і підпорядкований і, відповідно, неоднакового з Ним
достоїнства і честі [2, с. 419].
Немає і не може бути жодного сумніву в справедливості таких роздумів
святого отця. Але при цьому не можна не помітити і того, що воно не
повністю відповідає поставленому Аполлінарієм питанню і не зовсім
заперечує його. Говорячи, що двох досконалих природ Христос не може
поєднувати в Собі, Аполлінарій хотів цим сказати не що інше, як те, що для
нього незрозуміло, яким чином досконалі природи, божественна і людська,
такі різні між собою, можуть поміщатися в одному індивідуумі, тобто
незрозуміло, яким чином два розуми, божественний безкінечний і людський
кінцевий, можуть знаходитися в одній особі, не знищуючи один іншого
[2, с. 420].
Іншими словами: Аполлінарій ніяк не міг допустити єдності Особи в
Ісусі Христі при існуванні двох сутностей Його. А потім докоряв
православним у тому, що вони, визнаючи в Ісусі Христі досконалу людську і
божественну природу, а сприймаючи Христа як двоякого, допускають двох
синів Божих, природного і сприйнятого. Цього питання св. Григорій прямо
не торкається, і вирішення цього питання стало завданням церковних
вчителів наступних часів.
Проте дуже

точно

і

остаточно

він

заперечує

іншу

доктрину

аполлінаристів, яка тісно пов’язана із згаданим запереченням, а саме: якщо
два розуми, божественний і людський, говорили єретики, поєднати в одній
особі, то розум божественний, при такому поєднанні, повинен обмежитися і
позбутися своєї безкінечної досконалості, і тим більше розум людський, при
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своїй природній обмеженості, буде віддалятися від першопочаткової чистоти
ще в силу своєї природної здатності до гріха.
Наш розум осуджений і пошкоджений гріхом, як може поєднатися з ним
божественний Логос? ― запитувалися аполлінаристи. На це святий Григорій
справедливо зауважує, що і плоть також осуджена, відповідно, потрібно
відкинути і плоть, тому що вона гріховна. Якщо для очищення і оновлення
плоті потрібно визнати її поєднання з Божеством, тоді для повного спасіння
людини вимагається припустити поєднання Божества з розумом людським.
До цього можна додати і ще одну думку: якщо розум як гріховний,
осуджений, відкинутий, а прийняте тільки тіло, то коли грішиш розумом, то
це не вважається гріхом, тому що, за теорією єретиків, Саме Божество ясно
засвідчило неможливість його виправлення [3, с. 483].
Це останнє положення у Григорія Богослова випливало з його вчення
про необхідність сприйняття Сином Божим повного складу людської
природи, щоб через поєднання з Божеством освячена була вся людська
природа.
Після цього аполлінаристам залишалося, для виправдання своєї теорії,
навести думку, що для Бога можливо спасти людину і без прийняття розуму.
Але св. Григорій заперечує і цю теорію, вважаючи, якщо йти таким шляхом,
то можна допустити, що для Бога можливо спасти людину і без прийняття і
людської плоті, одним бажанням, як і все інше він звершує без тіла [3, с. 484],
але з цим логічним висновком не могли погодитися єретики.
Шукаючи підтвердження своєї теорії, аполлінаристи звернулися до
Святого Писання, спираючись на цитату: «І Слово стало плоттю, і вселилося
між нами» (Ін. 1, 14). Але тут вони тільки виявляють своє незнання Євангелія
і проповідуваного в ньому вчення. Всупереч уявленням єретиків, Святе
Писання вчить, що Христос – не тільки плоть, а людина чи Син Людський, і
без сумніву не без людського розуму. Що ж до поняття плоті, то воно мовою
Біблії означає те саме, що чоловік. В такому значенні воно вживалося в
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багатьох місцях Писання (напр., Бут. 6, 3; Пс. 64, 3; Ін. 17, 2). В такому
значенні вживається в Писанні і поняття душа (напр., Бут. 46, 2; Вих. 1, 5).
Очевидно, у всіх вказаних місцях поняття плоть і душа вживаються в
однаковому значенні (συνεχδο-χιχώς), причому частина вживається як ціле. У
протилежному випадку, тобто при буквальному розумінні цих понять, маємо
суперечливі висновки. І в наведеній єретиками цитаті (Ін. 1, 14), без сумніву,
слово плоть вживається в значенні цілої людини. Апостол, за поясненням
св. Григорія, спеціально вказав слово плоть (σάρξ) як на нижчу частину, для
того щоб підкреслити безкінечну любов Божу до нас, за якою Син Божий
зійшов до нас «до гірших», так що вислів “Слово стало плоттю”
рівносильний сентенції: Син Божий зробився жертвою за гріх (2 Кор. 5, 21) і
клятвою (Гал. 3, 13) [3, с. 484].
Боротьба, яку вів Григорій з аполлінарством, ще раз підтверджує, що він
був достатньо толерантним зі своїми сучасниками, коли справа стосувалася
окремих богословських формулювань, і допускав певну свободу «в рамках
одного і того ж догмата», і робився рішучим і непримиренним, якщо справа
заходила про спасіння і обожнення людини. Єресь Аполлінарія, як і єресь
Арія, підриває вчення про обожнення всієї людської природи втіленим
Словом. Саме тому Григорій називає її злом, спрямованим на спотворення
здорової віри [3, с. 488].
Приймаючи на Себе людську природу, Христос «засвоює» Собі все, що
властиве людині в її гріховному стані. Будучи непричетним до гріха, Він
бере на Себе всі наслідки гріха для того, щоб звільнити і викупити її.
Людське страждання, яке є результатом гріхопадіння, було сприйняте на
Себе Словом. У цьому контексті Григорій і розуміє слова Ісуса на хресті:
“Боже Мій, Боже Мій! Навіщо Ти Мене покинув?” (Мф. 27, 46).
Цей крик не означає, що Отець залишив Сина у момент хресного
страждання або що Божество Христа розлучилося з Його людством, але що
Христос прийняв це все на Себе як найвище страждання людини. Це не Син,
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розлучений з Отцем, звертається до Нього, і не людина Ісус, відокремлена від
Бога Слова, але все людство в особі Христа волає до Бога, від Якого воно
відпало і до Якого, завдяки хресному подвигу Спасителя, тепер повертається:
«Бо не Він залишений Отцем або Своїм власним Божеством, як здається
деяким, ніби то воно злякалося страждання і тому сховалося від
страждаючого, але в Своїй (Особі), як сказав я, Він зображає наш стан. Адже
це ми були раніше залишені і покинуті, а нині врятовані стражданнями
Безпристрасного» [3, с. 366].
Образ Христа, Який бере на себе все людське, щоб його освятити,
зображується і в словах апостола Павла про плач, сльози, молитву Ісуса, який
«може врятувати Його від смерті» і про те, що Син «стражданнями виконав
послух» (Євр. 5, 7-8). Все це, стверджує Григорій, здійснює Христос від
нашого імені: «Як образ раба, сходить Він до рабів, приймає на Себе чужу
зовнішність, приймає в Себе всього мене і все моє, щоб в Собі знищити моє
гірше, як вогонь винищує віск, а сонце – пару з землі, і щоб я, завдяки
σύγκρασιν з Ним, залучився до того, що властиве Йому» [3, с. 366].
Христос із послуху приймає на себе страждання: на власному досвіді Він
дізнається, що для нас можливо, а що вище від наших сил: «Бо оскільки Сам
Він перетерпів, бувши спокушеним, то може спокушуваним допомогти»
(Євр. 2, 18).
Що стосується слів Христа в Євангелії від Іоанна, що Отець більший за
Сина (Ін. 14, 23), то їх слід врівноважувати словами про рівність Сина
Отцеві, які містяться в тому ж Євангелії (Ін. 5, 18-21): «Отець більше Сина,
оскільки є Його Причиною, проте рівний Синові за природою» [3, с. 367].
Слова «Іду до Отця Мого і Отця вашого» (Ін. 20, 17) потрібно розуміти
в тому значенні, що Отець є Богом Сина як людини, але Отцем Сина як Бога,
рівного Йому за природою [3, с. 367].
У тому ж контексті повинні тлумачитися слова про те, що ніхто не
благий, тільки один Бог (Лк. 18, 19): ці слова були відповіддю Ісуса
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законникові, який назвав Христа благим, як людину. Ісус же стверджував, що
благий тільки один Бог [3, с. 370].
У словах про те, що ніхто не знає останнього дня і години, ні Ангели, ні
Син, а тільки Отець (Мк. 13, 32), Христос приписує Собі невідання як
людина, але як Бог Він знає про все [3, с. 371-372].
Великий інтерес представляє інтерпретація Григорієм текстів, в яких
говориться про «дію» і «волю» Сина Божого, згодом, в VI-VII ст., богослови
повернуться до цих тем у ході полеміки з моноенергізмом і монофелітством.
В одному з текстів: «Син нічого не може творити Сам від Себе, якщо не
побачить, як творить Отець» (Ін. 5, 19). На думку Григорія, поняття «може»
вказує тут не на обмеженість можливостей Сина, а на те, що Він не діє
незалежно від Отця, але Його дія знаходиться в гармонійній єдності з дією
Отця.
Вислів “якщо не побачить Отця, що творить” не можна розуміти в тому
значенні, що спочатку дію здійснює Отець, а потім те ж саме здійснює Син.
Тут мова йде не про сліпе копіювання Сином дій Отця, а про виконання
справи Отця, який все наперед визначив: «Як ми говоримо, що неможливе,
щоб Бог був злий або щоб Він не існував, або щоб існувало неіснуюче, або
щоб два на два було одночасно і чотири, і десять, так неможливо, щоб Син
творив що-небудь, чого не творить Отець. Бо все, що має Отець, належить і
Синові, як і навпаки, що належить Синові, належить Отцеві, але як бачить
Він Отця, що творить, і Сам творить? Невже так, як буває у тих, що пишуть
образи і букви, не можуть досягти схожості іншим чином, як тільки
відповідно до оригіналу і ним керуючись? Але Син лікує прокази, звільняє
від демонів і недуг, воскрешає мертвих, ходить по морю і здійснив все те, що
Він зробив: над тими, над ким раніше це зробив Отець? Чи не зрозуміло, що
для одних і тих же справ Отець визначив образи, а Слово виконує – не
рабськи і несвідомо, але свідомо і з владою, точніше сказати, по-батьківськи.
Так розумію я слова: «як творить Отець… так само творить і Син» (Ін. 5, 19),
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не за схемою, яка була визначена раніше, а за рівним достоїнством і владою
[3, с. 369].
Григорій не торкається тут питання про «дві дії» в Ісусі Христі, яке було
не актуальне в його час: він лише говорить про прямий зв'язок між діями
Сина і волею Отця. Проте при тлумаченні наступного тексту – слів Христа:
«Я зійшов з небес не для того, щоб творити волю Мою, а волю Отця, який
послав Мене» (Ін. 6, 38), Григорій піднімає питання про людську волю
Христа і стверджує, що у Христа немає волі, відмінної від волі Отця, але що
Його воля єдина з волею Отця.
З іншого боку, говорячи про те, що воля Сина і Отця єдина, Григорій не
забуває і про те, що Христос як людина володіє всією повнотою і всіма
властивостями людської природи: «Якби це було сказано не самим
Спасителем, ми б могли стверджувати, що це слово виражене людиною, і не
такою, яку ми бачимо в Спасителі, бо Його воля не противиться Богові як
обложена (θεωθέν όλον), подібного до нас, адже людська воля не завжди
слідує волі Божій, але дуже часто суперечить і протиборствує їй. У цьому
значенні ми розуміємо і слова: «Отче Мій! Якщо можливо, нехай обійде
Мене чаша ця; втім, не як Я хочу, а як Ти» (Мф. 26, 39).
Бо парадоксально, щоб Він не знав, що можливо, а що ні, і щоби
протиставляв одну волю іншій. Слова ці сказані не тому, щоб у Сина була
Своя воля, помимо волі Отця, але що такої волі взагалі немає, бо це все
означає, що немає окремої волі Сина від волі Отця, а тільки загальна,
оскільки божество одне, значить і воля (βούλησις) одна [3, с. 369-370].
Молитва Христа в саду Гефсиманському була предметом суперечки в
різні епохи. За часів Григорія євномітяни зверталися до неї для доказу того,
що Христос був немічною людиною, боявся смерті і тому не був Богом.
У VII ст., навпаки, на цю молитву посилалися як доказ того, що Христос,
будучи Богом, не мав людської волі, оскільки вона була в Ньому поглинена
божественною волею. Цьому вченню, що отримало назву монофелітства,
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протиставлялася така точка зору, згідно з якою, молитва Христа доказує в
Ньому присутність двох воль.
При першій інтерпретації молитва свідчить про те, що хоча Христос і
боявся смерті як людина, проте Його воля повністю зливалася з волею Отця, і
тому: «не як Я хочу, але як Ти». При другій частина молитви «якщо можливо,
нехай обійде Мене чаша ця» розглядається як прояв людської волі, тоді як
інша частина «втім, не як Я хочу, але як Ти» як підтвердження того, що
людська природа і воля Христа підпорядковані Отцеві: оскільки Господь
справді став людиною, Його душа випробовувала страх смерті, проте вона
була укріплена божественною волею і зустріла смерть мужньо [5, с. 178-182].
Завершальна частина Слова 30-го присвячена розгляду імен Христа, що
зустрічаються в Писанні. У св. Григорія Богослова був давній інтерес до цієї
теми, але лише в «Словах про богослов’я» він розглядає імена Христа
системно. Будучи захисником вчення про дві природи в Христі, Григорій
розділяє всі імена Христа на дві категорії, що належать «тим, що вище за нас
і що ради нас» і що належать «нам і сприйняті від нас» [3, с. 375]. Іншими
словами, один ряд імен підкреслює Божество Христа, інший – Його людську
природу.
В першому ряду знаходяться імена Сина, Єдинородного, Слова,
Премудрості, Сили, Істини, Образу, Світла, Життя, Правди, Освячення,
Спасіння, Воскресіння. Христос названий Сином як «єдинородний Отцеві за
суттю». Єдинородним – «не тому, що Він Єдиний від Єдиного і Єдиний
Єдиного, а тому, що (народжений) єдиним чином, а не як людські тіла».
Словом – тому що сповіщає про Отця і являє Отця. Премудрістю – як той, що
має «знання про божество і людство». Силою – тому що підтримує все, що
отримало буття, і подає сили для життя. Христос названий Істиною – «як
Єдиний, а не множинний за природою і як відбиток і відображення Отця».
Образом – як Єдиносущний, такий, що походить від Отця, як «живий Образ»,
Світлом – як «променистість душ, очищених розумом і життям». Христос
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названий Життям – тому що двічі вдихнув життя, перший раз, коли вдихнув
дихання життя (Бут. 2, 7), і другий, коли за Духом Святим, якого подає всім,
хто може його вмістити. Справедливістю – тому що по правді судить тих, які
«під законом» і які «під благодаттю» (Рим. 6, 14). Освяченням – «як чистота,
щоб чистим було те, що повинне очиститися», Спасінням (απολύτρωσις) – «як
Той, що приніс себе в жертву, для очищення вселеної». Воскресінням – бо
привів до життя тих, хто був призначений на загибель.
В іншому ряді імен знаходяться ті, що відносяться до людської природи
Христа: Людина, Син Людський, Христос, Шлях, Двері, Пастир, Вівця,
Агнець, Архієрей, Мелхиседек. Ім'я Людина вказує на те, що Недоступний за
природою зробився доступним, прийнявши тіло, і освятив Собою всю
людину. «Син Людський» – на надприродне народження від Адама як
прабатька і від Діви як Матері. «Христос» – помазання Якого, що освятило
людство самою присутністю того, хто Помазує. Христос є «Шлях», який веде
нас через Себе, «Двері» - через які входимо, «Пастир» - який оселив нас на
«місці плодючім біля води спокійної» (Пс. 22, 2), «Вівця» як заколення,
«Агнець» як жертва досконала, «Архієрей» – Той, що приносить жертву,
«Мелхиседек» – як народжений без матері за Божеством і без отця за
людством [3, с. 375].
І так, за вченням св. Григорія Богослова, Саме Слово Боже, Істинний
Син Божий зійшов на землю, прийняв на себе образ досконалої людини,
тобто поєднався Божеством з повною людською природою, яка складається з
духу чи розуму (πνεύμα, νούς), душі (ψυχή) і плоті (σάρξ). Це все для цього
було зроблено, щоб спасти людство.
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свящ. Володимир Тимків,
кандидат богословських наук,
викладач РДС
БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ МОНАХА
В МИРУ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ
Дана стаття є спробою богословського осмислення окремих граней
світоглядної системи та її моральних основ великого українського філософа,
мандрівного проповідника Григорія Савича Сковороди. Праця вміщує короткі
автобіографічні дані, характерні особистісні риси філософа в дитинстві,
коло інтересів, а відтак товариство друзів у студентські роки. Також у
християнському висвітленні подано окремі погляди Григорія Савича на
вдячність як основу життя; на головну цінність - внутрішню людину, якою
ми маємо зростати, у повноту Христову; Причастя як серцевину
християнства; Богом даровану природженість до певної праці, життєве
щастя; жертовну дружбу, правильний підхід до посту тощо.
This article is an attempt to theological reflection faces some ideological
system and the moral foundations of the great Ukrainian philosopher, a wandering
preacher Gregory Savich Pans. The work contains brief autobiographical data
characteristic personality traits of the philosopher as a child, range of interests
and therefore society friends of student years. Also the reader in a Christian light
filed separate opinions on Gregory Savich: gratitude as the basis of life; Home
value - the inner man which we grow into the fullness of Christ; Eucharist as the
core of Christianity; God granted pryrodzhenist a particular work, life happiness;
sacrificial friendship right approach to fasting and so on.
Майже триста років тому, 3 грудня 1722 р., в одній побожній козацькій
родині в містечку Чорнухи на Полтавщині залунав голос новонародженого
хлопчика. Ніхто і не підозрював, що це миле, гарне малятко - нагорода
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батькам від Господа, в майбутньому буде покликане стати проповідником
Його правди. Виховуючись добрим прикладом благочестя у своїх батьків, з
перших дитячих кроків новонароджений козак Григорій полюбив дорогу до
Божого храму. Вже з восьми років він, навчившись у дяка початкової
грамоти, виявляв любов до слова Божого і укріплений від цього
Божественною благодаттю став найменшим учасником кліросу. В ті
тривожні часи для України ангельський голос маленького читця зміцнював у
серцях людей любов і надію на допомогу Божу.
Дитя зростало. Побачивши в сина потяг і любов до мудрості, батьки
віддають його на навчання до Києво-Могилянської академії, що була на той
час одним із найпрестижніших навчальних закладів у світі. Навчаючись там з
певними перервами з 1734 по1753 рік, Григорій показав себе як людина
щирої віри в Господа Бога, виняткових здібностей і гострого розуму, а ще
веселої вдачі.
Його вважали одним з найкращих учнів Духовної школи, це і відкрило
йому дорогу до великої кар'єри. Дар гарного голосу зробив його уставником
у придворному елітному імператорському хорі цариці Єлизавети в
Петербурзі. Перебуваючи там, він склав глас духовного співу «Іже
херувими», що згодом вживався по сільських церквах в Україні. «Г. КвіткаОснов'яненко свідчив, що голос цього духовного співу, під назвою
«придворного», вміщено в службі, розісланій по всіх церквах України для
однаковості в церковному співі. Сковорода склав і веселий та урочистий спів
«Христос Воскрес», і канон «Воскресіння День», що вживалися по всій Росії
замість давнішнього сумного ірмологійного співу - голос, котрий всюди
зовуть Сковородиним» [6, с. 595].
Однак його не приваблювала атмосфера царського двірцевого життя з
його інтригами, хоча і з досить гарним матеріальним забезпеченням і
пільгами, включаючи родичів. Через декілька років він при першій же нагоді
свідомо повертається в Україну. Невдовзі Господь відкриває йому двері на
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терени Європи. Юнак добре і з особливою чистотою розмовляв латинською й
німецькою мовами, достатньо розумів грецьку і єврейську. Як доброго
знавця мов, церковного співу і Уставу, любомудрого студента запросили в
Угорщину, в похідну церкву, що існувала при експедиції із заготівлі вина для
імператорського двору. Учень і біограф Сковороди Михайло Ковалинський
пізніше зазначатиме, що філософ навчався та мандрував по Австрії,
Словаччині, Польщі, Італії, що й допомогло йому здобути знайомство й
приязнь найвідоміших учених того часу, а з ними і нові знання.
Однак де б він не був, Богом дарована Батьківщина тихим віянням
материнського серця завжди повертала його до себе. Він любив рідну
Вітчизну з безмежними щедротами, вилитими на неї Богом, і не проміняв би
її - рідну і прекрасну - на жодні багатства і комфорт, кажучи: «Пропадайте,
думи трудні, Города премноголюдні! А я з хліба куском умру на місті таком»
[4, с. 60].
У студентські роки Григорій шукав духовно-живого оточення. Він
уникав п'яних юнацьких забав, вважаючи, що вони ранять духовні сили
людини і призводять, як і кожна зла пристрасть, до перекрученого розуміння
слова Божого і, як наслідок, - нещастя і знесилення самого життя. Так про
пристрасть до оковитої з її отрутою, застерігаючи від такого виду рабства,
він жартував: «Я знаю шевця, який протягом двох чи трьох місяців свято
додержував правила не пити сивухи, але після закінчення посту за один день
стільки набирався нектару [артемовскаго], скільки могли б випити три
превеликих мули чи три аркадські осли, змучені спрагою» [5, с.245]. Знаючи,
що спокуса спочатку здається солодкою, а згодом її отрута випікає душу,
руйнує сім'ї, робить сиротами дітей, розвалює держави, філософ викрикує:
«Нині п'яна скаче воля, а на ранок гірка доля» [4, с. 61].
Навчаючись в Академії, веселий, енергійний, проникливий Григорій
взяв найкраще із студентського життя, - брав участь у колядуваннях,
Різдвяних вертепах, написавши до багатьох сценарії особисто, писав і
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виконував релігійні канти, здійснював малі паломництва по святинях
Київщини. Пізніше він розкаже у листі своєму учневі про те стремлінн,я
яким рухається його душа у спасительному пізнанні: «Що ж до перекладу
виразу «quod ultra est, oderit curare» словами [«не печися на утро»], то
стережися судити його занадто поспішно, хоча я й знаю, що ти далекий від
забобонів. Бо хто черпав із святих отців, за прислів’ям, як собака з Нілу, той
зрозуміє, що «завтрашнє» треба розуміти як наступне життя. Бо якщо наше
життя всюди у Святому Письмі порівнюється з днем, перша ж частина доби є
ніч, а друга — світло, то дуже вірно ранній вік, тобто юність, називати
нерозумним, сучасним життям, ще не освітленим сонцем істини. Друга ж
частина життя, що порівнюється з світлом і називається життям.., коли
відкидаються справи тьми. Отже, коли автор говорить: «не турбуйся про
завтрашній день», він хоче сказати: не слід турбуватися про те, що ти будеш
їсти або в що одягнешся в старості. Шукай в теперішньому житті тільки
Царства Божого, піклуйся і дбай тільки про доброчесність і мудрість. Бо
якщо ти добре посієш в теперішньому, то добре пожнеш у майбутньому, і
ніхто з тих, хто придбав святі звичаї, не буде позбавлений у старості своїх
заощаджень. Сюди відноситься і одно висловлювання Платона, на яке я
нещодавно натрапив і яке я радо тобі повідомляю. Це така сентенція: «Для
мене немає нічого важливішого, ніж бути чи стати кращим». Дивись, про що
дбали найкращі мужі — не про багатство і т. д. Не дивно тому, що вони
добре завершили життя. Бо як хто посіє в юності, так пожне в старості.
Хочеш бути легким і здоровим старцем? Додержуйся в юності тверезості і
непорочності» [5, с. 253].
Одним

з

його

найкращих

земних

друзів

був

земляк

Петро

Величковський (в майбутньому преподобний старець Паїсій), з яким
Григорій належав до студентського гуртка ідейних однодумців. У товаристві
братчиків панувала особлива високочеснотна ідеологія. Юнаки присягнули
жити монашим життям, але не в багатому монастирі, щоб не спокуситися
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славою і сріблолюбством, а подалі від великих міст [7, с. 396]. Петру
Величковському Господь благословив зустріти відомого досвідченого аскета
ієросхимонаха Пахомія, який допоміг молитвою і порадою зробити в душі
перший крок до монастиря. Григорій Савич за внутрішньою суттю теж пішов
дорогою монашого життя, але в миру, вибравши особливий подвиг
мандрівного проповідника.
По закінченні Академії молодий філософ певний період присвячує
вчителюванню як приватному, так і шкільному в Переяславському і
Харківському училищах. Він обирає самітницьке християнське життя. З
кожним роком його аскетизм набирає суворіших форм, але тим більше
проявляється духовна бадьорість з переконанням: «Кому менше в житті
треба, той найближче є до неба», тому його постійною супутницею стає
«свята убогість». Бувало, що у нього не було ні в що належно одягнутись, ні
спожити. Та бути вільним від примусу людського і вірним Богові йому
“смакувало” більше. Григорій Савич говорив: «Природа прекрасного така,
що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно
вабить, на зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу, який чим
більше треться, тим прекрасніше виблискує» [5, с. 300].
Будучи для багатьох причиною нещастя, добровільно обрана Григорієм
Сковородою бідність стає святою і найкращою умовою для спасіння.
В чому ж тут секрет? - спитаємо ми. «Бідність і багатство без Бога прокляті», - відповідає він нам. Отже, бідність і багатство без віри і уповання
на

Бога

не

матимуть

заповіданого

Ісусом

Христом

правильного

душеспасительного застосування і не можуть сприяти щастю людини.
«О блаженна й свята - уділ мій бідносте, Справжня мати серцям, рідна і
лагідна...
Зрівноважений дух, мудра розсудливість та веселість ясна, що з
верховин своіх
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на глупоту людську дивиться з осміхом От (це) супутники бідності» [4,
с. 132].
В Російській імперії, в якій Україна пеоребувала тоді, церква як
інституція переживала не найкращий період. Починаючи з царського тиску
(напр. Івана Грозного) на церковну владу і продовжуючи періодом
Синодального управління, коли скасовано було інститут Патріаршества, а
майже вся адміністративна влада була в держави, і самі єпископи, і
священники були державними посадовцями, а отже, в певній мірі залежними. Це ставило деяку обмежуючу печать для відкритої правди.
Мислитель, розуміючи цю ситуацію, відмовлятиметься від пропозиції
монашого постригу в Києво-Печерській лаврі і високої чиновницької посади
та

єпископського

сану

в

Харкові.

Але і в таких умовах Господь підтримував Своїх людей у вірі та чесності,
тому в самій Росії XVI-XVII ст. почастішав такий вид подвижництва, як
юродство заради Христа. Коли людина, за даром Божим, вдавала з себе
божевільну і цією цілеспрямованою саможертовністю виступала проти
хвороб світу, викривала пороки його рабів: у православних - не православне,
незважаючи на чини і сани. Прикладом такого особливого подвигу були
прпп. Василій Блаженний, Авраамій Смоленський, Прокопій Устюжський,
згодом і блаженна Ксенія Петербурзька.
В Україні ситуація була трохи кращою, все-таки Київ ще залишався
східноєвропейським освітнім форпостом, з молодим вільним студентством.
Однак в нас теж непомітно умертвляв духовний сон формального і
небезпечно-корисливого ставлення до Бога і Його Церкви, з одного боку, і
схоластичне натягування на богослов'я європейської філософської сорочки з
іншого.
У піснях мандрівного філософа бачимо багато думок про сокровенне
життя світу, яке можна відчути лише релігійно. «Весь світ спить... та ще не
так спить, як про праведника сказано: «Коли впаде, то не розіб'ється... Спить
~ 101 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

глибоко, простягнувшись, наче вдарений об землю»... А наставники, пасущіи
Ізраиля, не только не пробуживают, но еще поглаживают: «Спи, не бойсь!
Место хорошее. Чево опасаться?..» Глаголюще: мир, а его не бьівало...
О,блаженний Петр с товарищами своими! Сам Господь пробуживает их:
«Востаните и не бойтеся!»» [З, с. 162]
Такий небезпечний стан вимагав пробуджуючого духовного голосу
«синів Божих» - чесних і вірних Богу людей, які б жили свято і не боялися
нагадувати іншим про святе, показуючи вихід з біди. Видимому, для радості
людині сотвореному Богом світові,

протиставляється інший

- світ

пристрастей і пороків, про який говорили Спаситель, апостоли і святі
подвижники Христові. Зокрема, св. преподобний Ісаак Сирін, якого Григорій
Савич не раз із повагою згадує, пише: «Зло «лукавство» - це хвороба, що
вразила душу, а також всі органи пізнання. Зло має свої органи почуттів пристрасті, а пристрасті є по суті «хворобою душі» [8, с. 317]. Зло і
пристрасті не належать природі душі; вони - нанесення, придаток, що не
властивий єству людини. Причини пристрастей - житейські речі. «Пристрасті
- жага багатства, накопичення речей, плотська насолода, честолюбство,
владолюбство, зверхність величчю влади, бажання наряджатись і подобатись,
шукання людської слави, страх за тіло… Всі ці пристрасті мають одне
загальне найменування: світ. Світ - це плотське життя і мудрування по плоті»
[8, с. 132]. Таким чином, пристрасті - це напади на людину, які здійснюють
речі світу цього; «благодать це єдина сила, яка може їх відбити» [8, с. 20].
Григорій Сковорода глибоко сумує за людей, що поринули у бурхливі
хвилі пристрастей, «влюбились в землю», він відчуває таємну печаль, таємні
сльози в світі, тому постійно зупиняється на темі скорботи в світі: «О
прелестний мір! Ти мні - океан, пучина. Ти - мрак, облак, вихр, тоска,
кручина» [4, с. 75].
Розуміючи, що життя всього творіння і життя людське належить Богу,
але як і тілесний безмірний сон позбавляє живлення, природно приводить до
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духовного виснаження, як паралізованість - до пролежнів і ран, так духовний
сон - до дистрофізму, катастрофи і смерті, і не тільки окремої людини, але і
цілих народів.
Український мислитель закликає очищуватись від лукавства світу і
кричить, що Господь Бог є Двері, через Які можна знайти інший світ і не
десь, а в собі. Він є Той, Хто дарує життя всьому, живить силою і любов'ю
відкриваючих врата серця, наповнює Божою мудрістю Євангелія відкриті
«крила вітрил нашого розуму» [5, с. 62]. Знаючи, що правда завжди була
гонимою, Григорій Савич, щоб не «заснути» самому і «будити» інших, не раз
використовував дивні методи проповіді, вдаючись до юродивості Христа
ради.
Григорій Сковорода підтекстом голосить, що в нас, християн, є дуже важлива
річ - Новий Завіт (Договір - Заручини) із Господом нашим Ісусом Христом, і
ми оберігаємось в Ньому з дня Хрещення. Ця Угода з нашим Богом має
умови, і ці умови щастя показані у Благій Вісті, підтверджені практичним
життям праведних людей і дарованим вінцем їхньої святості. І зараз
підтверджуються в тих, хто причащається і живе святими Тайнами і
благочестям Христовим. Увійшовши в Угоду з Богом, ми народились
новими, зодягнулись у Христа і відреклись від усіх мерзенних діл ворогадиявола. Кожна літургія і Причастя є відновленням і підтвердженням Нового
Завіту з Богом і нашої щирої вдячності (Євхаристії) Спасителю Господу.
Тільки в ній – вдячності є стержень зростання. «Всяке добро так заховане у
вдячність, як вогонь і світло ховаються в кремінці» [5, с. 112].
Однак через неуважність і турботи життя ми замикаємось в колі
егоїзму. Замість того, щоб бути відв'язаними від рабства світу цьому і
дияволу, нести на собі образ Христа, увійти в небесний Єрусалим, ми
«обожнюємо» свого впертого «осла» - плоть, з її пристрастями. І врешті-решт
у смутку і докорах непідкупної совісті терпимо нещастя. Через забуття своєї
духовної сутності і невдячність Тому, Хто все і нас сотворив і любить,
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терпимо заслужене: «це з невдячності - сумота, туга, і спрага, зі спраги заздрість, із заздрості - улесливість, злодійство, крадіж, кровопролиття і вся
безодня беззаконня» [5, с. 112].
Від Творця і Будівника нашого щастя ми через віру маємо дар зростати
в життєтворчій енергії - благодаті, яка далі через нас має все окормляти і
благовпорядковувати добром.
Для цього належить християнину віднайти себе, розгребти і відкинути
купу гріховного гною і в ньому відшукати неоціненний діамант - Образ
Божий, справжню нашу людину, нашого Христа.
Те, що «світ» називає світлом, і щастям: кар'єра, багатство, всезнання
тощо, - слідом за християнськими подвижниками, наш філософ називає
безумством і темрявою. У нього виникає бажання кричати в собі і на весь
світ: люди схаменімось, відкриймо очі, щоб через гниле не втратити нетлінне
і вічне життя!
Григорій Савич досліджує в собі даровані Божі таланти і обирає
найприродніший

йому

шлях

-

ділами

оголошується

мандрівним

християнським філософом, монахом в миру, а його домом і монастирем стає
світ. І все це заради знайденого в собі покликання Божого - пізнавати Істину,
жити Істиною і голосити про Істину.
Багато разів він ставить за приклад Апостолів Божих, зокрема ап.
Павла. Тому можна припустити, що його життя - це спроба відгукнутись на
відомий заклик: «Наслідуйте мене, як я Христа» (1Кор. 11, 1).
Для цього йому потрібно було перемагати свої бажання, тікати від
світу, щоб бути максимально вільним від усього, що могло б якимось чином
узалежнювати душу. Бо так радив досвідчений воїн Божий св. ап. Іоанн: «Не
любіть світу, ні того, що в світі: хто любить світ, у тому немає любові Отчої.
Бо все, що в світі: похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від
Отця, а від світу цього. І світ минає, і похіть його, а той, хто виконує волю
Божу, перебуває повік» (1 Ін. 2, 15-17)
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Дивне і маловідоме монашество в миру у Сковороди було тотожним зі
справжнім християнським життям. Воно означало бути у світі, але не бути
від світу, померти у цьому світі для пристрастей мирських і народитись
новою людиною, «воїном Христовим», «померти і воскреснути з Христом».
До такого пізнання він і прагне: «... я все лишаю і залишив, щоб протягом
всього свого життя досягти тільки одного: зрозуміти, що таке смерть Христа
і що означає Його воскресіння. Бо ніхто не може воскреснути з Христом,
якщо спочатку не помре з Ним» [3, с. 384].
Щодо зовнішнього вигляду і тілесної аскези, то за описами сучасників
можна скласти такий образ Григорія Варсави (сина Сави) в зрілий час:
«вдягався пристойно, але просто, їжу вживав просту: зелень, плоди, молочні
продукти, їв тільки раз на день - після заходу сонця. М'яса і риби не вживав, і
то не через заборони, а через властивість свого організму. Сну вділяв часу не
більше чотирьох годин на добу, вставав удосвіта і, коли дозволяла погода,
завжди ходив пішки за місто на чисте повітря і в сади. Був веселий, бадьорий,
легкий, рухливий, стриманий, ціломудрений, усім задоволений, скромний,
говіркий, з усього виводив повчання, навідував хворих, утішав опечалених,
розділяв останнє з бідними, вибирав і любив друзів за їхніми якостями, був
учений без пихи, а при спілкуванні з людьми нікому не лестив» [8, с. 494].
Перебуваючи в мандрах, багато часу він проживав у монастирях, де в
той час керівні посади займали його друзі і знайомі з Академії. Так, певний
час Григорій Савич молився і читав лекції в Троїце-Сергієвій лаврі в Москві,
Святогорській лаврі на Донеччині, Козелецькому монастирі на Полтавщині, у
київських Братському монастирі і Китаївській пустині, також у Почаївській
лаврі та ін.
Він не раз спілкувався з великими духовними наставниками, зокрема,
відомо, що в 1770 році, перебуваючи в гостях у свого родича ігумена Юстина
в Китаївському монастирі, отримував духовні поради життя від святого
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подвижника преп. Досифея. Ймовірно, Григорій Савич радився про цей
нелегкий свій подвиг і отримав благословення від духівника.
Вдячність Богу була його принципом і фундаментом його життя: «Від
серця всі пориви. Вдячність - ось вам початок і кінець мого приводження. Він
(Господь) дав мені добре серце, а я самохітно здобував навики і радість,
тобто забавляюся вдячністю» [5, с. 110].
Найголовнішою внутрішньою працею молодий подвижник постановляє
собі викорінювати з власного серця хворобу невдячності і чужості Богу як
зерно всякої муки. За його словами, невдячність як корінь і причина
самоз'їдання людини є протилежна Вдячності (Євхаристії), до якої призиває
ап. Павло: «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще
наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і
піснями духовними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа, дякуючи
завжди за все Богові й Отцеві в Ім'я Господа нашого Ісуса Христа» (Еф. 5, 1821).
Справжнім багатством для любомудра є бути вдячним Богові і
задоволеним наявним достатком, довіряючись Творцеві, щоб не втратити
голови, як «ті ж, що хочуть збагачуватися, впадають у спокуси, і в сітки, і в
численні нерозумні та шкідливі хтивості, які приводять людей до знищення і
погибелі" (1 Тим. 6,9).
Сердечну євхаристію або живу вдячність Господу філософ називав
природним, Богом закладеним станом, коли всі події життя сприймаються
спокійно і тверезо як виховання і піклування Боже про нас.
Нелегкий наставав час для українців: знищення Січі, зради і
придушення російськими військами Гайдамацького повстання тощо, майже
повної руїни колишньої величі козацької України, в той час втрачались
вольності, козаків і селян намагались зробити підневільними кріпаками, в
поневоленій Батьківщині настала «моральна ніч». Дух нації, надії на
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справедливість з'їдали страх, відчай і знесилення віри. Заради матеріальних
благ негідне лицемірство ставало «нормою» життя.
Військова боротьба показала свою неефективність через братні
міжусобиці, тому виникала нагальна потреба особливої підтримки народу від
«своїх» слуг Божих: духовенства, подвижників, добрих і сильних людей, які
відзначалися б чистотою життя, твердістю у вірі, пізнавали Волю Божу і
давали в людській біді правильні спасительні поради. Григорій Савич
озброюється Благовістям Божим та досвідом великих подвижників Церкви,
«академіків душ», зокрема, прп. Макарія Єгипетського, Максима Сповідника,
Отців-каппадокійців та ін. Він приходить до висновку, що ми, люди,
незалежно від багатства чи бідності носимо незрівнянно величніший скарб образ Божий, внутрішню істинну людину, Взірцем якої є Сам Богочоловік
Ісус Христос. І ми насправді через віру і любов, за даром Воскреслого, є
сильнішими за саму смерть. Тому хоч би весь світ повстав проти нас і ми чи
в бою чи в праці, в поразках чи як переможці, воїн чи вчитель, священник,
богослов чи хлібороб маємо завдання вчиняти по совісті Божій і у відважній
любові зберегти скарб Христа. Бо справжність наша не у зовнішньому
вигляді, тілесному ідолі, а у внутрішній істинній безсмертній людині серця.
Запорізьке

об'єднання,

крім

військового,

було

об'єднанням

православних друзів-однодумців. Величне товариство у певний час у кращих
своїх проявах добре символізувало приклад відносин християн як духовних
воїнів у Церкві. Тому мислитель Сковорода у своїх творах возносить дружбу
і вважає її святою справою: «Дружба, супроводжуючи життя, не тільки додає
втіхи і чарівності його світлим сторонам, але й зменшує страждання. І Бог,
додавши до життя дружбу, зробив так, щоб все було радісним, приємним і
милим, коли друг поруч і разом з вами втішається... Я. ж, говорив філософ,
якщо я маю друзів, відчуваю себе не лише щасливим, але й найщасливішим»
[5, с. 259].
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Даючи практичні поради своєму учневі, любомудр радив мати дружбу
як Божий дар, але з побожними людьми, свято зберігаючи тверезість і віру,
інакше не буде справжньої дружби, бо «не можна склеїти два гнилі дерева».
Оскільки за манерою і характером своєї вихованості Григорій був духовним
воїном-захисником, то щоб бути вільним і знайти в собі вказане Ісусом
Христом Царство Боже і радість, Сковорода і посвячує себе Богу і людям.
Він переходить у стан внутрішньої духовної війни з ворогами власної душі, зі
своїми «домашніми» думками, бажаннями, також із ворожими навіюваннями
бісів, заради життя совісного («согласно» Вісті Господньої). Знаючи, що всі
люди пов’язані єдиною людською природою, тому перемога одного
ослаблює тиск гріха на всіх, як вилікування одного у лікарні зменшує
територію хвороби.
Христос Бог жертовною любов’ю переміг

усі хвороби і спокуси

диявола щодо людської душі, зібрані в одному слові, - смерть. І тепер усім,
хто відрікається від себе, тобто хворобливого злого свавілля, іде Дорогою
спасіння, розуміє недостатність власних сил - убогість духу, плаче над
ранами

душевними,

сміливою

лагідністю

шукає

цілющої

правди,

милосердствує у чистоті серця, у житті миротворить спасаючи, у гоніннях
діє

вірою і живе радістю небесної нагороди, - Переможець дарує

блаженство. Заради цього варто побородись.
На думку мислителя, в житті треба мужньо протистояти трьом
головним ворогам: світу з його гріховними захопленнями, пристрастям
тілесним і дияволу, які через невдячність і похіть намагаються оволодіти
всіма силами душі.
Христовий мандрівник закликає всіх читачів послухатися Христа Бога і
заглянути у «сердечні печери», повстати проти ворога-диявола і слуг його,
які «січуть наші мислі» [4, с. 56], приводять як керівників, так і підлеглих до
безглуздих вчинків. У цьому і полягає головна проблема недовіри Богу і
нерозуміння власного покликання у житті. Філософ особливо закликає через
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дзеркало нашої внутрішньої людини - Боже слово подивитись і як Наркіс
(Нарцис) у джерелі побачити себе. Побачивши цінність і красу, закладену в
нас, братися за ту справу, яка допоможе не згубити, а примножити дари. Для
цього є дана нам природженість до тієї чи іншої справи, але найголовніше до того служіння, яке має стяжати світло благодаті. «Многократно я
говаривал, что тебі или тому быть священником или монахом не по природі,
но чтоб сказал, что священство или монашество стать вредна, никогда сего
не было. Кто по натурі своей клопотлив и ретив, такому можно сказать, чтоб
быть градоначалником беріогся, где безпрестанніи оказіи к гніву и к здорам.
Но могу ли помислить, чтоб своеволству людскому командиры надобны не
были? Помилуйте мене! Не толь я подлаго родился понятія, чтоб
ниспутитись в толикіи сумазброды. Многіи мене називают разумним
человіком, но такія разсужденія не могут прити разві в бешеную голову [5, с.
344]; «…покірно прошу взяти до розгляду таке, звідки поміж народу такі
непорядки, розрухи та неспокої? Чи не від того, що численні, за приказкою,
не народилися до священства, а повлізали в ризи, тобто не будучи грибами,
повлізали до кошика? Через те й чиниться, що одних священство добрими
зробило, а багатьох проклятими» [5, с. 345].
Актуальними і зараз, у часи вітчизняної війни українців проти
російських загарбників, є зауваги і поради Григорія Савича. Не у всіх є сила
воювати безпосередньо зі зброєю в руках, але в багатьох з нас є бажання
припинити беззаконня. Знаючи, що той, хто руйнує і спотворює людське
життя, - сатана, живиться нашими силами, філософ закликає через Правду
Божу почати з себе визволення від загарбника, ослаблюючи його сили, а
відтак через молитву і милість допомагати всім, хто потребує допомоги.
Отже, він спрямовує увагу людей з тимчасового зовнішнього
бурхливого моря життя на пекло душевне, для звільнення і досягнення
чистоти внутрішнього духовного світу безсмертної душі. Бо тільки тим «не
страшна смерті гостра сталь, у кого совість чиста як кришталь» [4, с. 58].
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Іншими словами, «герої не вмирають», духовна смерть над тими, хто віддає
Богові найдорожче заради інших, уже влади не має. Дані Богом життєві
душевні дари і чесноти, як і Батьківщину, належить берегти від диявола і
його насіння, а щодо вкраденого ними належить докласти зусилля, щоб
останнє оновити.
«Слава для людини – неоціненний скарб. Справедливо ми чинимо, що
чесно зібране багатство зберігаємо, а вкрадене відшуковуємо, та ж
справедливість вимагає від нас, щоб ми чесними справами наживали і
зберігали собі славу, а вкрадену наклепницькими пазурами дбали знову собі
повернути» [5, с. 343].
Не раз Сковорода називає своїх співбесідників воїнами Христовими,
які мають бути готові і до перемог, і до терпіння, бо «не достойний радіти з
Богом той, хто не хоче з Ним претерпіти.
Григорій Савич голосить, що Воєначальник Господь очікує від нас,
християн, доброго змагання, допомагає і укріпляє силою через Таїнства
Церкви Своєї: «Наше християнське життя - це військова служба, якщо я сам
не Геркулес, то Христос є для нас Зразком багатьох героїв. Під Його
знаменами ми боремося» [4, с. 300].
Своїм хритиянським козацьким світоглядом Григорій Сковорода як
стіною намагається відгородити братів і сестер українців від бридкодій цього
світу з його розбещеністю, корисливістю і марновірствами. Його методом
була проповідь справжнього православного світогляду як спасенного шляху і
доброї духовної озброєності. У листі до свого учня він стверджує, що
духовна зброя сильніша за тілесну, і «ти, чудово з голови до ніг озброєний
філософією, цим всеозброєнням, не в міру лякаєш і примушуєш тікати
інших» [3, с. 315].
А щоб перебувати в бадьорості віри і відвазі до добрих діл, любомудр
істинну дружбу порівнює з Христовою жертовною любов'ю: «Люди - це
друзі Божі», - каже він і нам треба радіти, бо маємо взірцевого
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Воєначальника і Істинного Друга і Господа нашого Ісуса Христа,
Всемогутнього Захисника, і Переможця смерті, Який навчає: «Немає більше
від тієї Любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви - друзі Мої,
якщо виконуєте те, що Я заповідаю вам» (Ін. 15:13-14).
Багато часу шукач істини присвячує особистій молитві і дослідженню
Слова Божого як слов'янською, так і грецькою і єврейською мовами.
Справжня філософія чи любомудріє для нього є чеснотним життям, в
пізнанні «мудростей Христових».
А без Ісуса Христа - Джерела мудрості, з Якого через Причастя і
Євангеліє живиться всяке пізнання, «філософія» стає за своєю суттю
«дурномудрієм». Про свій вибір великий українець говорить чітко: «Не хочу
і наук нових, кромі здраваго ума, кромі умностей Христових, в коїх
сладостна дума» [2, с. 70]. Особливими своїми друзями він вважав Священні
Книги, через які з допомогою святих порадників, зокрема, Свв. Василія
Великого, Іоанна Златоустого, Григорія Богослова та ін., дітей Церкви
Христової, можна правильно розуміти Святі Поради і при цьому «Ліхтарі»,
не спотикаючись йти дорогою обоження. Таким чином, кожна людина,
пізнаючи через Святе Писання Бога, себе і світ в міру даного таланту,
уподібнюється доброму філософу. Але тут для вдосконалення є обов'язковим
життєве засвоєння Божих порад, бо «не можна побудувати словами те, що
руйнуємо ділами» [3, с. 442]. Тому в будь-яких баталіях життя, радощах чи
скорботах, які даються нам для спасіння, найголовнішим є у вірі і в ділі зберегти свою гідність, честь і достоїнство - вірність люблячому нас Отцеві.
Поруч з першим «малим світом» - людиною і великим всесвітом Біблія
визнається ним «особливим світом символів»: «Ця Книга вічна, книга Божа,
Книга небесна. Почитайте Біблію... вона є аптека Божою премудрістю,
набута для вилікування хвороб душевного світу, що жодними земними
ліками не зцілюються. В цій то аптеці Павло риє і копає, силою Хресного
Древа озброєний і вбиваючи всю мертву гниль і гній, виймає та повідомляє,
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найчистіше і нове, благодухмяне, Боже, нетлінне, вічне, проповідуючи
Христа Божу силу ... «нам же покликаним, Христос є Божа Сила і Божа
Премудрість». Мандрівний козак власними дослідженнями виявляє, що треба
православно розуміти і жити нею, бо вона дана для щасливого життя через
добру віру і поборення нашої зарозумілості: «Біблія ж є шлях до Бога, - до
життя, одночасно, вона є тяжка справа із смертними» [4, с. 37]. Нам треба
навчитись жити і діяти розумом Христовим, яким живить і навчає нас Його
Свята Церква.
Слід пам'ятати і те, що при читанні непомітно можна ввібрати в себе
небажану, сатанинську «мудрість», бо навіть у святих Божих словах сховані
«дияволские сети», тому треба дуже пильнувати, щоб не потрапити в сітку
(«сило

лукавое»)

марнославства.

Це

ворогів
вороги

людини:

сріблолюбства,

не словесні, вони

честолюбства,

матеріалізовані,

вони

«повертаються в землю свою, тобто до черева і плоті», а боротися з ними і
порятунок одержати можна лише від Слова Божого, яке «єдине спрямоване
на те, щоб вивести».
Марновірства і забобони Сковорода вважав основою всіх лих людства,
що є гірші за безбожництво: «Из суеверій родились вздорьі, спорьі, сектьі,
враждьі междусобньїя и странньїя, ручньія и словесньїя войньї, младенческіе
страхи и протч. Нет желчнее и жестоковьійнее суеверія ... нет смертоноснее
для общества язвьі, как суеверіе - листвіе лицемерам, маска мошенникам,
стень тунеядцам, стрекало и поджога детоумньім [2, с. 240]. Тих, хто
перекручує Святе Писання, - сектантів, він називає прямо - вбивцями і
низькими душею: «У тих, хто душею низький, найкраще з написаного і
сказаного стає найгіршим». Він говорить, що рід людський, не розуміючи
слабкість свою і справжнє своє призначення, поводиться як богоборець,
вимагає виконання своєї волі, засуджує Господа, небезпечно бавиться
свободою і своїм щастям: «Цей рід людей випитує в Бога: Чи живий в моїх
руках горобець? - Живий, якщо не задавиш, - відповідає Бог». Тому для
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святого читання, наголошує він, є потреба в зусиллях до святого життя.
Оскільки Євангеліє не можна тільки знати, ним треба жити. А читати слід з
довірою Господу, з визнанням, що воно - тільки до добра, і що пізнання його
безкінечне. Однак небезпечно бути впевненим у його остаточному пізнанні.
Бо в ньому криється як шлях до Істини і життя щасливого, так і Давидів лев
(диявольська омана неправильного розуміння), який може пожерти і
привести до самовозвеличення і самолюбства, а відтак - до смерті. Але хіба
не є приводом порадіти і потрудитись в Божому дарі сама багатогранна мета:
«Что ли єсть найдревнійшеє? Бог. Ти роди лея любитися с Богом. Прійми сію
мою лепту. Читай. Мудрствуй. Прирасти ее и возрасти ее» [2, с. 307].
Твори Григорія Сковороди переповнені саме словами і сюжетами,
духом Святого Письма, тому можна припустити, що він знав Біблію майже
напам'ять.

Сучасний

багаторічний

український

дослідник

творчості

мислителя з Переяслав-Хмельницького Григорій Верба у своїй ґрунтовній
праці «Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди» дослідив,
знайшов і, систематизувавши, показав у двох його томах 4 тисячі висловів і
цитат з Біблії.
Великого значення Сковорода надавав практичному виконанню віри
Христової, бо насправді християнство і є особливий спосіб постійно
вдосконалюваного життя. Віра у нього є всім доступна, часто він називає її
ще страхом Божим, благоговінням, через яке Господь будує людину. Та крім
цієї Божої віри, Божого страху, є віра пекельна, страх пекельний. І якщо
страх Божий чи віра веселить серце людське, живить його, то пекельна віра
мордує і губить людину. Віра пекельна в людей, які формально визнають
Бога й Божу премудрість, але своїми вчинками цураються єднання з Богом, в
уста цілують, а серцем відрікаються. «Властивість віри, - говорить він, помічати або розуміти, а чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а
чим більше плекає надії, тим полум'яніше любить, з радістю творить добро,
безмежно і безмірно наскільки це можливо» [4, с. 266].
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Єдність з Богом, на думку філософа, ми виявляємо ще й обрядами та
церемоніями, але якщо вони пов'язані з вірою, бо без неї все як саме лиш
«листя на дереві, але без яблук». Сам по собі, без віри, обряд для нас нічого
не вартий, а є злом, шкодою, бо вводить в оманливе уявне романтичне
християнство, як культурне явище і не більше. Врешті-решт таке розуміння
приходить до духовного омертвіння. Люди, залюблені в землю - плоть, які не
думають про духовне життя, через отруту гріхів, бачать наближення лише
смерті. «Не люблю я життя, відображеного смертю, - вигукнув одного разу
Сковорода і тут же додав: - вона сама є смерть». Однак «Христос смертю
смерть подолав!» і кожен, хто живе Ним і бореться зі злом у своїй душі,
зростає в чеснотах і світло воскресіння оздоровлює і вдосконалює в серці всі
сторони людського єства. Тому мислитель продовжує: «Більшість у собі
бачить смерть, а ми Воскресіння. Бо ми воістину воскресли і живими є.
Амінь!» [ 2, с. 367].
Христове суспільство - Православну Церкву - Григорій Савич любляче
іменує «Родительською», за його словами, вона закликає і веде своїх уважних
дітей через зростання в чеснотах до вдосконалення, «тихої гавані» - вічного
щасливого життя з Господом. Однак в житті своїм ми є більше неуважними,
ніж смиренномудрими, тому доброго християнина серед нас, каже він,
«важче знайти, ніж білу ворону».
З практичних порад життя християнського актуальними є постові
настанови, які в нього співвідносяться зі словом міра: «Віра бачить Бога і
сама Божественна; щоб її досягти, додержуй міри в пильнуваннях і трудах і,
набуваючи духовне, бережись, як би не згубити плотське, коли це плотське
може тебе привести до кращого» [2, с. 281].
Тому і розмірковуючи над питанням посту і подвигу стриманості,
монах в миру головний акцент робить на мудре застосування цих засобів
оздоровлення душі: «Хіба розумно робить той, хто, починаючи довгий шлях,
в ході не додержує міри? Безперечно, цей не дійде до Єрусалима, хвороба або
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навіть смерть перерве його подорож. Тому дивись, щоб твоє завзяття, яке не
знає міри, не довело тебе до біди.
Ти уникаєш юрби? Дотримуйся міри і в цьому. Хіба не дурень той, хто
уникає людей так, що зовсім ні з ким ніколи не говорить? Божевільна така
людина, а не свята. Дивись, з ким ти говориш, з ким маєш справу. Ти
постиш? Хіба не здасться тобі не сповна розуму той, хто зовсім нічого не дає
тілу або подає йому лише щось отруйне? Зменшуй зайву їжу, щоб осел, тобто
плоть, не розпалювався, з іншого боку, не мори його голодом, щоб він міг
нести вершника. Це ті прекрасні речі, які вживані надміру, стають дуже
поганими... Бувають такі, що надмірно віддаються вину чи надмірно
захоплюються кіньми і собаками або розкішним способом життя. Бувають,
навпаки, такі, які ведуть занадто суворе життя. Звідси це найпрекрасніше і
Божественне правило: нічого надміру» [2, с. 281].
Григорій Савич часто відвідує Богослужіння, особливо в монастирях.
Можна сказати, він із самого дитинства зростав їхніми повчаннями, зокрема
всенічної, де через явлення суті прийдешнього свята чи вшанування святого
в простоті розкривається багато живої Одкровенної премудрості.
Та найголовніше, центральне місце в душі і творчості українського
філософа займало Таїнство Таїнств - Причастя. Тоді, за його словами, душа
отримує від Самого Господа цілительні, святі і незбагненні, чесні небесні
Тайни Тіла і Крові Христових.
Про своє постійне живлення з Безсмертного Джерела Життя Григорій
Сковорода говорив: «... скільки разів прив'язувала мене до Бога Тайна
Євхаристії? Крихта хліба і ложечка вина, що не насичує тіла? Чи не цей образ
перетворюється в Поживу Премудрості, Яка зміцнює і веселить серце?., чи не
він, припавши до невидимого, перетворюється в Тайне Первообразне? Ця
переміна сутності виду здійснюється тоді, коли тлінь, і Сінь тлінними устами
разом приймаються. Наче вудкою тайно втягується серце у Євангельські
оселі і їсть Ту Тайну Вечерю. «Блажен, хто їсть Обід у Царстві Небесному».
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Інакше немає євхаристії, тобто вдячності, а лиш лицемірство, лиш зрада, лиш
невдячність, що зраджує Христа за малоцінні світські поради. Чи це моє
серце, пов'язане таким дивним союзом любові з любові з серцем Божим, не
повстане радісно проти всіх його супостатів»» [4, с. 90].
Людина

є

духовно-тілесна,

продовжує

він,

тому

неможливо

задовольнити матеріальними достатками, владою чи славою свої духовні
потреби. Земля (плоть) живиться від землі, а дух (внутрішня людина) - від
Духа. Не може бути матеріальна розкіш щастям, бо багато людей через нього
постраждали, а «щастя, як знаємо, нещасливим не буває». Та чи виступав
Григорій Сковорода проти самого багатства як такого? Зовсім ні! Але
вказував, що вміння заробляти - це теж талант, дарований Богом і не для
втрати душі, а для її спасіння через віру Христову у благодіянні немічним:
«Блаженний, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь порятує його!»
(Пс. 40:2).
Тому духовне наше єство потребує Духовного живлення. Бо такими ми
створені Господом нашим, по Образу Його, тому безодню серця людського
може заповнити і задовольнити лише безмежна безодня Милосердя і Любові
Божої. Вона ж в душу через Причастя Христове вживлюється і в чеснотах
нами реалізується. Приймаючи життєдайні сили, в опіку Господу треба
віддати своє серце, всю довіру, честь і життя. З Ним найперше радитись і
перед Ним звітувати за прожите, сказане і здійснене: «як пливеш по буйнім
морю, підіймай зіниці вгору - ляже путь правдива» [3, с. 51].
Прийнявши Святе Причастя, мислитель закликає трудитись над собою,
відривати з себе нездорові життєві звички, принципи, переконання «залишити стару людину з її дурним вченням» і «прийняти нові погляди,
нові діла Божі», зростаючи новою істинною людиною. Про це застерігає він у
одному із своїх віршів: «Навіщо приймати Тіло, відкидаючи Його Душу,
Невже Душа не краща й не важливіша від Нього? Тілом своїм ти приймаєш
Тіло, А серцем своїм відкидаєш Серце. Скажи мені будь-ласка, що це за
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дружба? Цілуєш в уста, залишаючись ворогом Його вчення. Христос простота, ти ж розкошуєш в одязі, житлі і їжі. Чим допоможе тобі Святе
Тіло? Христос непорочність, я ж дивлюсь у лице блудниці. Чим допоможе
мені Святе Тіло?.. Прийми найдорожчий разом з Тілом і Дух Христа. І тоді ти
з Господом будеш одним Духом» [4, с. 272-273].
За словами любомудра, тут, на своїй землі, в Родительській Церкві є
«силоамські цілющі води», тому проповідує він: «з очей серця полуду змий»,
бо саме тут в земному житті «омити плоть (гріховність душі і тіла) є нагода»
- очиститись від гріхів, доки є час - «до небес лети мерщій!», «Поспішай бо в
вічну радість», яку Господь приготував вірним. Співає він далі: «крильми
розуму вдягнись» - Божою мудрістю помудрішай, - ти там оновиш юність
(життєві сили) як орел, що здійнявся ввись».
З філософії любомудра Григорія, який стверджує, що щастя є в нас,
випливає тлумачення слів Господніх про присутнє в нас Царство Боже. Воно
в чистоті, ясності душі, в любові Бога і ближнього: «нащо йому броня, в
нього мир над головою», бо «непорочність є його броня, а невинність
діамант, стіна, щит, меч, шолом йому - Сам Бог» [З, с. 67]. 3 того треба
прагнути у всіх своїх ділах безупинно долати отруту гріхів і віддавати себе і
свій храм душі Святому Духові на зцілення - обоження - у цьому мета.
Даючи приклад із Святоїго Євангелія про Воскресіння Господа нашого Ісуса
Христа, Григорій Савич радить не шукати Бога у матеріальних речах: «люди
метушаться, шукають Його по печерах, за морями, в чужих краях «тиняються
Єрусалимами», а ангел Господній повторює: «нема Його тут», «не шукайте
Живого між мертвими». Не шукайте Бога, -пояснює Григорій Савич, - у
матеріальному, приземленому своєму мертвому гріхом розумі. Краще в
рідній Матері Церкві при світлі Святого Письма загляньте в своє серце і там
«помріть» для гріха, а «народжуйтесь» для життя праведного і нехай
воскресне у вас Христос у праведності вашій, тоді знайдете Його в серці
своїм у пізнанні Істини.
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Двадцять п'ять років монах в миру Григорій мандрує Україною і
особливим йому чином - через жарт, пісню, байку тощо - проповідує чесноти
Божі і чисту совість перед Христом Богом, через які вже тут здійснюється
воскресіння: «блаженні бо чистії серцем...» (Мф.5.8.), бо «хто серцем
брудний - не може Бога узріть» [3, с. 50]. Чесноти у повному розумінні він
називав ті, «Господарем яких є Сам Сущий, або Бог. Такі: віра, надія і
найвеличніша з усіх і безкінечна любов. Бо сам Бог називається Любов'ю» [4,
с. 266]. Всі вони, наголошує мандрівний монах, без кінця творять справжню
людину в нас. І щоб її - справжню побачити хоч трішки - треба нею ставати і
нею жити. Духовне зростання у внутрішній людині серця, про яку говорив
ще ап. Павло, є у філософії Сковороди як внутрішня мета кожної людини.
Цей зростання християнина, пов'язане із заміною власного пошкодженого
розуміння Бога, себе і світу, на Боголюдськє Христове, істинне, здорове. І ця
заміна не є символічною, нами реально на місце нашої природи - хворого
розуму, слабкої волі і затьмарених почуттів має бути прийнята і засвоєна
людська природа, Ісусом Христом зцілена, обожнена і дарована у Святій
Євхаристії.
Тому ми маємо від Бога завдання іти Його живою дорогою, знайти себе
істинного Божого, в собі зовнішньому божевільному, безсмертного в
тимчасовому. Із пишністю барокового письменника змальовує Сковорода
ілюзорний характер буття зовнішньої людини, яка «відчуває як кумир,
мудрує як ідол, споглядає як преісподній кріт, щупає як безокий, гордиться
як безумний, змінюється як місяць, беспокоїться як сатана... жадає як пес;
жадний як водяна хвороба, лукавий як змій, вірний як вітер; надійний як лід;
щезає як сон. Цей же чоловік оманливий. Внутрішня людина так само
захована в зовнішню людину, як ідеї в матерії. І душа має свою «поверхню»,
свою «зовнішність», що прикриває глибину внутрішню: «Визначай смак не
по шкаралупі, а по ядру» [4, с. 278]. Обидва зовнішні шари людської істоти
слід усунути, очищуючись від богоборчих хмар, щоб дати вільно проявитися
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внутрішній людині, щоб вона вийшла зі своєї глибини. Сам Господь наш Ісус
Христос вилікувавши, явив первообраз тієї внутрішньої людини, яка живе в
кожному з нас.
Християнський філософ Сковорода вказував, що у всіх і в кожній
людині є один спільний даний талант - уподібнюватись у благості Істинній
Людині

й

Істинному

Богові

Ісусу

Христу,

обожнюватись:

«Найпремилосердніша Мати наша Натура і Отець усякої втіхи всякому без
вибору диханню відкрив шлях до щастя» [3, с. 329]. І нечесно звинувачувати
Його, говорить автор, у своїх бідах, бо « відкриті двері до Раю не є причиною
малої кількості спасенних». Зростати у внутрішній істинній людині - значить
зростати в любові, мужності і святості Христа Бога.
Таким чином, у богослова Григорія істинне Християнство є істинна
Людяність. Він вважав, що життя справжнього християнина і повинно бути
таким, щоб люди, дивлячись на його життя, бачили і прославляли Бога.
Людяність свою «український Сократ» наказує в Бозі розумно берегти,
захищаючись Церквою, бо «щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя.
Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись» [4, с. 239].
Уподібнюватись Христу Богові - значить вдосконалюватись, зростати
до справжньої людини, щоб воля Отця нашого була як на «небі», так і на
«землі» наших душі і тіла, щоб вічно споживати нам Хліб Насущний через
Причастя Життя і слово Боже. Але щоб життя наше було Богоугодним і
чеснотами ощасливленим, принесло добрий урожай зерен слів Господніх,
нам потрібно постійно звільняти ниву своєї душі від гордості, славолюбства,
корисливості, заздрості, злодійства тощо, бур'янів ворогом сіяних: «Ти ж
наглядай за душею, яке в ній зело проростає, І не барися полоть, як де
недобре зійшло. Все повиполюй мерщій, де ожина і терен пробились. Знай,
що багатство глушить слова Господнього ряст. Де проростають свиріпа й
часник, висмикуй з корінням, Бога не у зрить вовік, хто засмітив почуття. Де
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височіє кедрина, сокирою там поорудуй, знай: відкидає Господь горді від
себе серця.
Ще ж уважай: і на доброму древі, бува, наростає пагоння вовче, лихе геть пообрубуй його! - Бо хто багато священних книжок прочитає, у того в
серці несита пиха і славолюбство росте. Все непутяще поли, а добрі рослини
викохуй І щонайперше плекай квітку святу чистоти. Як він горить, променіє,
той цвіт незаймано чистий! Відай: найбільше Христа тішить його аромат» [2,
с. 285].
Як непересічна особистість Григорій Савич Сковорода

вчив жити

простим, без зайвих потреб життям, і сам жив так, що «свята твердість, і
добра бідність, і спокій душі» були його єдиною розкішшю, а погоню за
багатством, славою, владою ціною власної душі описував так: «Я сміюся над
божевіллям людей і оплакую їх».
Він не тільки проповідував дароване нам Христом Господом нове святе
життя, але й намагався жити чесно, зберігаючи перед Богом совість свою. Як
думки, так і спосіб життя його був незвичний відкритістю і простотою,
одночасно містичним світоглядом і народним гумором тощо, які сукупно,
хоч і дивакувато, спрямовувались до добродумання і православного
розуміння життя. Часто філософ, м'яко кажучи, був незрозумілий для
навколишніх, а за свою прямоту, неулесливість не раз терпів осудження. Така
картина спостерігається і нині, що є свідченням життєвості й актуальності
його філософського і аскетичного надбання.
Творчий спадок Григорія Сковороди є великим дарунком сучасному
українцю, бо це досвід християнського людяного життя в цьому світі.
Можливо, і через нього багато Божого насіння дало свої плоди мужності,
зокрема, і на Революції Гідності у чистих серцях людей єдиного з ним Духу.
Григорій Савич показував, як неправду треба називати неправдою, лукавство
- лукавством, а справжню дружбу - святою Христовою справою, і все це в
мирі з Богом, ближніми, і з собою. Його досвід боротьби і збереження себе
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від видимих і невидимих ворогів власної душі практичний і ґрунтується на
досвіді святих подвижників Церкви Ісаака Сирина, Макарія Єгипетського,
Євагрія Понтійського, великих Вчителів Церкви та ін. Його життєвий рух
пролягає дорогою, вказаною у Святому Писанні і виражений особливістю
подвигу - як християнського монашества в миру. Воно було у формі й
характері його поведінки і асоціювалось із справжнім щирим християнським
життям, до якого, на його думку, всі ми покликані. «Щодо мене, - говорить
Григорій Савич, - то я вважаю ченця найвищим учнем Христа, у всьому
повністю подібним до свого наставника. Ти скажеш: але апостол вищий за
ченця. Згоден, але сам апостол стає ним лише з ченця; поки він керує самим собою, він чернець, коли ж починає керувати й іншими - стає апостолом.
Христос, поки він був у пустині, був ченцем, тобто майже безплотним, або,
як говорять греки, афлос [«невеществен»]. Цим пояснюється, чому ченців
називають ангелами; не тому, що вони не мають тіла, а тому, що вони у
всьому прощаються з тілом, навіть нирки випалюють, як велить Мойсей,
тому що їх долею є лише Господь «І побачать Лице Його» (Одкр. 22, 5).
Однак це відбувається лише після смерті, тобто тоді, коли хто-небудь,
повністю залишивши все земне, помирає, так що про нього можна сказати:
«Енох же не обретеся в живьіх» [5, с. 314].
Народження Григорія Сковороди - це народження не простої людини, а
фундаментальний початок нової української християнської і світової
філософії, яка зайняла своє почесне місце в світовому богослов'ї. Він
досліджував, пізнавав і тлумачив Святе Письмо, переносячись в час і умови
тих звичаїв, в яких воно писалось. Прикладом є добре повчання батькам і
дітям у творі «Вдячний Еродій», де філософ розкриває основну мету
виховання як співдію Божій благодаті, яка будує людину. Вся творча
спадщина і все життя монаха в миру Григорія Варсави було навчанням у
вдячності Богові й утішенням на шляху до Нього. Творіння серця філософа,
виражені в наш час у двох зібраних томах, подані у вигляді загадок і
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забавного духовно-корисного навчання для людей, що прагнуть до пізнання і
зростання у Христі.
Без сумніву, автор даної статті відносить Григорія Савича до когорти
великих українців, з яких можна брати приклад і сміливо називати
подвижниками Христового благочестя. Пам'ятаючи життєвий приклад і добрі
поради любомудрого брата Григорія, вознесімо за нього хоч одну молитву
нашому Воєначальнику і Спасителю Ісусу Христу. І попросімо одні одним
Божої допомоги в буремному житті, в духовній і реальній війні, щоб і нам
прожити совісно і після тривалої й відважної борні в радості воскресіння
Христового удостоїтись сказати великі слова нашого родича Григорія
Сковороди: «Світ ловив мене, та не впіймав!».
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Прот. Тарас Варварук,
кандидат богословських наук,
викладач РДС
ЯВИЩЕ ЗАГАЛЬНОНАРОДНОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ.
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В БОГОСЛУЖБОВІЙ ПРАКТИЦІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
В Українській Церкві дуже багато богослужбових піснеспівів
виконувались загальнонародно. Про такий спосіб виконання піснеспівів
говорять древні літописи, наприклад, про спів киян при перенесенні мощів
Бориса і Гліба (1072 і 1115 рр.), про спів звенигородців при визволенні їх від
ворогів (1146 р.), про спів київського війська, котре впізнало після битви
свого князя Ізяслава (1151р.). Звичайно, надлишок участі світських осіб у
богослужбовому співі, а можливо, і деякі безпорядки при цьому стали
приводом Собору 1274 р. підтвердити постанови древніх Соборів –
Лаодикійського і Трульського про те, щоб при богослужінні читали і співали
лише ті особи, котрі отримали для цього освячення чи благословення. Однак
наприкінці ХV ст. знову зустрічаємо відомості про участь мирян в
кліросному читанні і спів.
Про таке явище в Українській Церкві, як всенародний спів, говорять
іноземні спостерігачі. Так, один з них на ім’я Гербіній, котрий відвідав Київ у
другій половині ХVІІ ст., пише: “Грекорусини значно святіше і величніше
прославляють Бога, аніж римляни. Псалми та інші священні піснеспіви отців
повсякденно виголошуються у храмах з приспівами народу, рідною мовою,
за правилами музичного мистецтва… У них простий народ розуміє, що клір
співає або читає природною слов’янською мовою. Через те всі миряни
співають разом з кліром і тому так гармонійно і благоговійно, що мені у
захваті від почутого здавалось, ніби я у Єрусалимі і бачу там образ і дух
ранньохристиянської церкви. Вражений простотою руського богослужіння, я
~ 123 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

за прикладом св. Амвросія і Августина, просльозився і прославив Сина
Божого словами: повні небеса і земля величності слави Твоєї” .
З розвитком в Україні поліфонічного співу, а особливо концертного в
другій половині ХVІІІ ст., загальнонародний спів у храмах України починав
занепадати. Але думка про відновлення цього виду співу ніколи не щезала.
Варто зазначити, що всенародний спів не був якоюсь видумкою
українського

духовенства.

Використання

всенародного

співу

при

богослужіннях має підставу і приклади зі Святого Письма Старого і Нового
Завіту (Вих.14, 32; 15; Числ.21, 17; Втор. 32, 44; Мф.26, 30; Од. 19.5);
апостольських

часів

(Еф.

5,

19),

богослужбової

практики

ранньохристиянської церкви, а врешті, у Церковному Уставі ми читаємо
таке: “загальні від священика і від людей бувають молитви… Тому в
служебниках написано, що люди “глаголять” те, або інше, що написано”.
Проблема всенародного співу в храмах завжди піднімалась в
Українській Церкві, навіть після її приєднання до Московської Митрополії й
не тільки піднімалася, а всіляко відновлювалась і застосовувалась на
богослужіннях. Проаналізувавши тогочасну літературу, а також періодичні
видання, бачимо, що питаннями всенародного храмового співу в Російській
Церкві, як правило, займалося українське духовенство. Так, у 1892 р.
преосвященний Іларіон, єпископ Полтавський, у своїй пропозиції до
консисторії пише: “Народний спів у церквах при богослужіннях дуже
бажаний: він надає урочистості богослужінню, зворушує співаючих і
притягує прихожан у храм. І справді, загальнонародний спів в українських
церквах збирав повні храми богомольців і не тільки на літургіях, а й на
всенічних відправах.
Ось спостереження інших духовних осіб: “Діти охоче і регулярно
приходять на всі церковні служби і виявляють велику любов до церковного
співу. Особливо це стосується дівчаток, котрі іноді своїми успіхами
перемагають чоловічі хори”.
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Але не тільки діти, а й дорослі з більшим бажанням відвідують служби,
на яких наявний всенародний спів. Загальнонародний спів у сільських
церквах, за відгуками священиків, збуджує радість і задоволення селян, котрі
виражаються вдячністю священикам за турботи про духовну просвіту селян.
“Тепер, - говорять селяни, - раз побуваєш у церкві, а інший по неволі йдеш,
тому що притягує”.
Великого поборника всенародного храмового співу мала на початку
ХХ ст. і Волинська єпархія в особі преосвященного Гавриїла, єпископа
Острозького. В 1911 р. владика прибув до м. Житомира у храм преп. Іова для
служіння акафісту перед мощами преп. Іова і запропонував богомольцям
проспівати акафіст спільно. Було багато людей, задум преосвященного
вдався. Загальний спів так сподобався парафіянам, що вони і літургії почали
співати подібним чином; з того часу акафісти і літургії в цьому храмі
співалися загальнонародно.
В інших випадках преосвященний Гавриїл діяв ще більш революційно.
Так, на одній з бесід в церковнопарафіяльній школі владика переконував
присутніх повертатися до того виду співання церковних служб, котрий був у
древності, в перші століття християнства, і співати разом церковні служби,
навіть і всенічні. Але оскільки на всенічних відправах піснеспіви часто
змінюються і бувають невідомі для народу, то владика рекомендував співати
їх з канонархом. Тут же був показаний приклад такого співу. Були
проспівані: “Царю Небесний”, Богородичний Стрітення Господнього
“Відкрийтеся, двері небесні”, причому канонаршив сам єпископ.
Завдяки всенародному співу до Православної Церкви в Україні
наверталося чимало сектантів.
“Слухаючи в багатьох церквах єпархії cпів народу, – пише вже
згаданий єпископ Полтавський Іларіон, – я зауважував, що навіть ті, що не
беруть в ньому участі, стоять більш уважно і благоговійно: ні розмов, ні
переходу на інше місце не буває”.
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Вартий уваги той факт, що священноначаліє Російської Церкви було
змушене йти назустріч українському духовенству. З тих часів маємо
літургійні рубрики про те, як застосовувати всенародний спів у храмах. Так,
російський літургіст прот. І. Вознесенський у своїх працях подає
рекомендації щодо використання такого співу. Окрім загальнонародних
піснеспівів на літургії, таких як антифони, “Єдинородний Сину”, “Прийдіть,
поклонімось”, “Отче наш”, “Вірую”, “Достойно є”, “Ми бачили”, прот.
Вознесенський говорить про всенародний спів на всенічній відправі. На
цьому богослужінні в Українській Церкві теж чимало піснеспівів (очевидно,
на вибір настоятеля) виконувалися всенародно. На вечірні це – приспіви, а
подекуди вибрані стихи з початкового 103-го псалма “Благослови, душе, моя
Господа”, з 1-го псалма “Блажен муж” і 140-го “Господи взиваю”, гімн
“Світе тихий”, єктенії: велика, сугуба, літійна і прохальна, також змінні
піснеспіви: тропарі великих дванадесятих свят. На ранній – “Слава в вишніх
Богу”, перед шестипсалмієм, полієлей, тобто стихи з псалмів 134-го і 135-го
або ж лише самі приспіви (“Алілуя” чи “Бо повік милість Його”); після
Євангелія: “Воскресіння Христове, бачивши”, “Помилуй мене, Боже”,
“Величає душа моя Господа”, Славословіє велике, “Непереможній Воєводі”;
з Постової Тріоді: “На ріках Вавилонських” або ж лише приспів до них
“алілуя”, “Покаяння відкрий мені двері”, – всі стихи або лише перший і
останній.
Завдяки такій практиці миряни добре знали піснеспіви всенічної і
широко використовували їх на хресних ходах, що теж мало велике значення,
адже це не давало можливості учасникам хресних ходів розважатися
сторонніми розмовами, як це бувало при співі одного причетника.
Прогресивне

російське

духовенство

запозичувало

з

України

загальнонародний храмовий спів, завдяки якому відбувалося зближення
прихожан зі священиками, особливо підростаючого покоління. “Бывало, –
пише священик В. Фіолетов, – дети сторонились священника, дичились,
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бежали от него, когда он приходил к ним в деревню. Теперь не то: лишь он
успеет прибыть, как дети окружают его и осыпают разными известиями и
вопросами о чтении ими молитв и пении” .
Однак в Росії загальнонародний храмовий спів заводився дуже
повільно, проблематично і взагалі там це питання стояло зовсім по-іншому.
Про це говорять самі росіяни: “… общенародное церковное пение,
конечно успешнее может быть там, где выше уровень народного
образования, т.е. где существует достаточное количество народных школ и
достаточно распространена грамотность, там где по историческим или
топографическим условиям народ более подготовлен в музыкальном
отношении, или отличается любовью к пению, там где процветает древнее
благочестие и тверже сохраняются православные обычаи, там, где более
имеется разсадников православной церковности – монастырей, там где гуще
православное население, где поддерживается обычаем участие прихожан в
клиросном пении. Так нам известно, что на юге России [читай на Україні]
народ и богаче голосами и певучее, чем на севере, что югозападные
христиане доселе отличаются любовью к пению церковных песнопений и
духовных стихов, даже в быту домашнем, что в древних наших цветущих
православием городах и их окресностьях сохраняются народом некоторые
древние особой редакции напевы. Не то представляют собою обширныя, но
малолюдныя северная и степныя пространства России, новообращенныя в
христианство

и

малообразованныя

инородческия

племена

на

ея

северовостоке, а также местности, населенныя смешанными и разноверными
племенами. Здесь не только общенародное церковное пение в храме, но и
всякое общинное начало и общественное предприятие встречают для себя
часто непреодолимыя препятствия”.
Отже,

з

наведених

фактів

можна

зробити

висновок,

загальнонародний спів при богослужінні в Українській Церкві:
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1) сформувався на підставі Священного Писання як Старого, так і
Нового Завітів, древніх практик звершення богослужінь, Типікону та на
підставі самих літургічних текстів;
2) не був випадковим вибором самого народу або його керівників у
співі, а мав точно визначене місце і час, хоча регламентувався настоятелем;
3) мав місце не тільки на літургії, а й широко використовувався на
всенічній відправі;
4) мав своїм предметом в основному постійні, незмінні піснеспіви;
5) мав три види:
а) відповідь (вигуки народу на виголоси священика або диякона);
б) привітання (коли народ повторював лише відомі слова піснеспівів,
що складали його приспів);
в) антифон (додавався до того чи іншого піснеспіву від початку його до
кінця).
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ПРЕСВІТЛІ СВІТИЛЬНИКИ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ
У неділю 2-гу Великого посту Свята Православна Церква вшановує
пам'ять

Собору

преподобних

отців

Києво-Печерських.

Великим

і

незчисленним є сонм подвижників Печерської лаври що своїми подвигами і
чудесами прославили нашу рідну землю. Києво-Печерських святих Церква
називає преподобними, оскільки своїм аскетичним житієм вони уподібнились
до Ангелів. Печерські святі, що засяяли з надр Київських печер, просвітили
світлом свого благочестя нашу багатостраждальну Україну і звістили радісну
звістку Євангелія Христового зі стольного Києва по всій Русі. Воістину
збулося пророцтво апостола Андрія Первозванного, котрий в І столітті після
Різдва Христового перебуваючи з благовісницькою подорожжю на київських
пагорбах звернувся до своїх учеників: «Чи бачите гори ці? На цих горах
засяяє благодать Божа, буде місто велике, і збудує Бог багато церков» [2].
Після

прийняття

християнства

на

Русі

з’явилося

чернецтво.

Митрополит Іларіон у «Слові про закон і благодать» говорив, що вже за часів
Володимира Великого «монастирі на горах постали»[7]. А за часів князя
Ярослава Мудрого, як каже літописець, «чорноризці почали множитися і
монастирі почали виникати»[2]. Ченці жили при парафіяльних церквах,
допомагали в духовному окормленні. А справжні монастирі почали
організовувати при Ярославі Мудрому. Як відомо, Ярослав Мудрий заснував
перший монастир у Києві. Це були: святий Юріївський монастир — для
ченців і святий Ірининський монастир — для черниць.
Створення «ктиторських» (родово-приватних) монастирів запозичили
з Греції. Потім з’явилися княжі монастирі в удільних містах Київської Русі:
Переяславі, Чернігові, Володимир-Волинському, Турові, Галичі. Серед інших
~ 129 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

обителей найбільшу славу здобув Києво-Печерський монастир, який мав
назву від печер у Київських горах над Дніпром. Цей монастир, якому пізніше
дано назву Лавра, має велике значення в історії українського народу. Тут
була не тільки духовна святиня, де процвітало християнське подвижницьке
життя, а й культурний осередок науки та мистецтва [8].
Починаючи від часів древньої Русі у Києво-Печерській обителі
прославилось у подвигах більше двохсот святих Божих, які входять до
Собору преподобних Печерських. На чолі Собору стоять преподобні Антоній
і Феодосій Києво-Печерські – засновники чернечого життя на Русі. Саме
навколо цих преподобних згуртувалась велика школа подвижників, які
сформували уяву про ідеал святості у свідомості побожних наших предків.
Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра стала Новою Фіваїдою, тим Новим
Єрусалимом, благодатним садом, у якому, як достиглі плоди, як запашні
квіти, проросли угодники і чудотворці Печерські: посники і прозорливі,
затворники і відлюдники, славні святителі та дивні Христа ради юродиві.
Кожен з преподобних отців Печерських став світильником віри. Строгий
піст, постійна молитва і безперервна боротьба з пристрастями становили
внутрішній зміст житія подвижників. У стінах монастиря ченці зростали
духовно,

збагачувалися

пізнанням

Священного

Писання

і

книжної

премудрості. Освічені Світлом Божественним, вони ставали просвітителями
багатьох людей. Слід зазначити, що зі стін Києво-Печерської обителі вийшло
більше 50-ти єпископів, які добре потрудилися в проповіді віри Христової в
різних куточках Київської Русі і далеко за її межами.
Промені божественної любові печерського сонця преображали всю
землю Київську. Не можна зрозуміти духу святості древнього Києва, не
усвідомивши глибини зв’язку між ним та Печерським монастирем. Характер
найвеличніших київських князів після Ярослава Мудрого протягом ста років
формувався під впливом Печерської обителі. Відомо, який вплив мав на
князя Ізяслава преподобний Феодосій і в якій премудрості він його
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наставляв. Відносно спокійними для всієї Києво-Руської землі стали 10951135 роки, коли правляча родина Мономаховичів духовно окормлялася
ченцями Печерського монастиря. Показовим було правління Володимира
Мономаха, в якому всі вбачали заступника покривджених та поборника
правди. Тут хотілося б згадати свідчення преподобного Нестора Літописця
про те, що монастир Печерський було сформовано сльозами, постом і
молитвою [2]. Слід додати, що князь Володимир Мономах, глибоко
прийнявши та дещо перетворивши цю потрійну формулу, проголошує її
основою християнського життя. Трьома підвалинами спасіння він визнає
покаяння, сльози та милостиню, і від цього сповідання Володимир Мономах
не відступав ніколи. За свідченням літописця, під час кожної служби у храмі
князь проливав сльози. Це розчулення знаменувало надзвичайну чутливість
Володимирової душі до світу духовного, її глибоку спорідненість із Христом.
В усіх князях подвижники Печерські плекали духа миролюбства. Власне, не
тільки на князів, але й на весь люд поширювався вплив печерського
подвижництва [10].
Преподобний

Антоній

Києво-Печерський

є

родоначальником

чернецтва на Русі. У дні благовірного і святого князя Володимира Господь
благозволив явити Церкві Своїй такого світильника і наставника ченців.
Преподобний Антоній народився у місті Любечі. Пройнятий страхом
Божим з юних років, він бажав одягнутися в чернечий образ. Коли
чоловіколюбний Бог поклав йому на серце намір іти до Греції і там
постригтися, Антоній негайно ж виконав це, подорожуючи за прикладом
Господа, Який трудився для нашого спасіння [5].
Промислом Божим, за часів князювання благовірного князя Ярослава
Мудрого, в невеликій печері, що була влаштована в горі, неподалік від
тодішнього Києва, оселився преподобний Антоній. У 1051 році він
повернувся на батьківщину зі Святої Гори Афон, де прийняв чернечий
постриг. Місцем свого подвижництва преподобний обрав печеру, де колись
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усамітнювався в молитві святий митрополит Іларіон. Згодом до печери
преподобного за благословенням і духовною порадою почали приходити
численні відвідувачі, а ті, що бажали прийняти чернецтво, залишалися з ним.
Ченці викопували собі нові келії, з'єднуючи їх довгими підземними
коридорами, і там же, в печері, облаштували підземну церкву. Так
утворилася Печерська обитель, яка удостоїлася особливого заступництва
Цариці Небесної і зробила Київ третім, після Єрусалиму і Афону, Її уділом.
Засновником спільножитного чернецтва на Русі став сподвижник
преподобного Антонія Печерського преподобний Феодосій, який ще юнаком
прийшов до нього і прийняв у його печері чернечий постриг. З благословення
преподобного Феодосія в Печерській обителі був введений монастирський
устав, привезений з Константинополя преподобним Єфремом Печерським,
пізніше єпископом Переяславським [4], який за прикладом преподобного
Антонія здійснював подорожі з Русі на святу Афонську гору, прагнучи духом
до святих місць [3]. З часом Студійський устав був прийнятий в усіх наших
монастирях і протримався в обителях Русі аж до ХІV століття, коли був
замінений Єрусалимським уставом преподобного Сави Освяченого, який діє
в нашій Церкві до цього часу.
На Русі визначилися два типи чернечого життя за двома його зразками,
явленими преподобними Антонієм і Феодосієм. Перший — це усамітнення в
печерах і затворах, подвиг особливо важкий і високий. Другий — чернече
співжиття, яке виховує у братії такі необхідні для інока чесноти, як терпіння,
смирення,

послух,

братську

любов,

зречення

від

власної

волі

і

підпорядкування правилам монастирського уставу.
Настільки великою і плідною була сила благодаті Божої в Печерській
обителі, що саме тут зародився особливий подвижницький дух руського
чернецтва і прославилася величезна кількість святих угодників Божих.
Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, завдяки святим і богоносним
отцям, які просіяли в ній своїми подвигами, відома сьогодні всьому світові, і
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не лише православному. Саме тут, у Лаврі, на київських пагорбах, вперше в
історії вітчизняної святості з'явилися не один, не два або кілька, а цілий
собор — близько ста двадцяти! — Чудотворців і праведників.
Працю преподобних Антонія і Феодосія продовжили численні їхні учні
сподвижники, послідовники, старанні працівники Винограднику Христового,
які прийшли на працю кожен у свій час, проте потрудившись отримали
достойну нагороду від Царя Царюючих. Як не можливо перелічити зорі на
небі, так само для нас є не відомими імена всіх преподобних Печерських, їх
знає Сам Господь. Оскільки ми не знаємо всіх преподобних отців КиєвоПечерських, то слід згадати хоча б про деяких із них. Преподобні Варлаам та
Никон мудрі ігумени; преподобні Агапіт, Даміан, Прохор, Григорій славні
цілителі і чудотворці; Спиридон і Никодим просфорники вправні; Аліпій і
Григорій іконописці майстерні; Ілля та Тит мужні воїни, що стали воїнами
Господа Слави; святі Матфей та Єремія Прозорливі, що, як пророки,
майбутнє передбачали; Іоан та Пимен Посники, які щоденним постом і
стриманістю

плоть

багатопристрасну

виснажили;

Олексій,

Елладій,

Афанасій, Лаврентій, Арефа, що в затворі себе від світу цього зачинили і
цілковито Христу віддали; премудрий Нестор Літописець, житій святих
написатель та Полікарп архімандрит, продовжувач подвигу його; святі
отроки канонархи Геронтій та Леонтій, що золотокованими своїми голосами
прикрашали Лаврське Богослужіння і зараз в хорах Ангельских перебувають,
споглядаючи славу Божу; священномученики Кукша та Євстратій, що не
тільки в чернечих трудах прославились, але й кров свою за Христа пролили;
Мойсей Угрин та Іоан Багатостраждальний, що перемогли блуд і похіть,
укріплювані Божою силою; преподобні князі Микола Святоша і Феодор
Острозький, що славу світу цього відкинули, прийнявши славу від Отця
Небесного. В Печерах Лаври відчувається духовний зв’язок віків, оскільки
тут спочивають мощі, як подвижників Древньої Русі, так і святих, які
прославились в пізніші часи. Наприклад, святителі Михаїл, перший
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митрополит Київський, Нифонт, єпископ Новгородський та святителі Павло
(Конюшкевич) Тобольський Філарет (Амфітеатров), митрополит Київський і
священномученик Володимир (Богоявленський), митрополит Київський, що
був вбитий більшовиками у новітні часи гоніння на Церкву Христову.
Треба зазначити, що серед Печерських подвижників є багато святих
пов’язаних із Волинською землею, блаженні засновники іншої великої
святині нашого народу Свято-Успенської Почаївської лаври – преподобні
отці: Аврамій, Акиндин, Олексій, Анатолій, Афанасій, Євстафій, Елладій,
Єфрем, Ісидор, Ієроним, Кассіан, Лаврентій, Лука, Лукіан, Меладій,
Меркурій, Онисим, Павло, Памво, Пафнутій, Персій, Піор, Полікарп, Сергій,
Симеон, Сисой І, Сисой ІІ, Софроній, Феофіл [11].
Як було вже сказано мною, в печерах Київської лаври спочиває більше
120-ти угодників. Ніде в світі немає подібного місця, де б прославилась така
велика кількість святих. Печерський монастир є дорогоцінною духовною
скарбницею нашого народу, показником святого життя наших побожних
предків. Відвідуючи київські печери і прикладаючись до святих мощей, ми
освячуємось благодаттю Духа Святого, яка діяла у преподобних отцях під
час їхнього земного життя, і яка діє в їхніх чесних тілах і після їх блаженної
кончини.
Про життя більшості преподобних Печерських нам нічого не відомо,
але про їхній священний подвиг нам засвідчують нетлінні тіла цих
праведників. Лавра стала колискою Православ’я в землях Русі, бо саме за
зразком Києво-Печерської обителі на території, не тільки теперішньої
України, але й Росії, Білорусії, створювалися чисельні монастирі. Печерські
подвижники стали прикладом для наслідування всім нам і невипадково
називаються Всесвітніми світильниками.
Лаврські печери, освячені молитвами преподобних, де спочивають їхні
святі і нетлінні мощі, за тисячоліття відвідала незліченна кількість
паломників. У коридорах, келіях і храмах стоять гробниці з мощами святих, в
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нетлінні яких можна переконатися на власні очі. Їх торкнулася смерть, і, як і
всі смертні, вони переступили поріг вічності. Однак тіла Божих угодників за
сотні років не зотліли, навпаки, вони пахнуть і подають зцілення і допомогу
тим, хто з вірою і щирою молитвою звертається до них, вони є живими,
видимими, а тому переконливими свідченнями всемогутності і милості
Божої. Нетлінням святих мощей підтверджується істинність перемоги
Господа нашого Ісуса Христа над смертю. Тут, біля мощей преподобних, для
серця кожної людини дарується надія, що по завершенні цього тимчасового
життя настане життя краще, майбутнє, яке буде сповнене неземної радості і
спокою.
Святитель Христів Іоан Золотоустий говорить: «Коли молишся перед
ракою (гробницею) святого, то відчуваєш, як він сам молиться разом з
тобою»[9]. А якщо святий молиться з нами, то й наше прохання буде
неодмінно почуте Богом. Подвижники ще за життя були вмістилищем
Божественної благодаті, їх тіла зберігають її і після кончини. Багато хто з
святих відзначені особливим свідченням благодатності — нетлінням і
мироточенням мощей.
Ми дивуємося сьогодні нашим афонським сучасникам — Йосифу
Афонському, Паїсію Святогорцю та іншим, але часто забуваємо, скільки
серед багатьох преподобних Печерських є ісихастів і великих праведників.
Бо преподобний Антоній не випадково приніс благословення Святої
Афонської Гори.
Києво-Печерські

преподобні

завдяки

своєму

благочестивому

і

праведному житію стали справжніми сосудами благодаті Божої, носіями
всеперемагаючої християнської любові, яка за словами святого апостола
Павла: «Довготерпить, милосердствує,… не заздрить,… не вихваляється, не
пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнiвається, не замишляє зла,
не радiє з неправди, а радіє iсти¬нi; усе покриває, всьому йме вi¬ру, всього
сподiвається, все терпить… нiколи не минає, хоч i пророцтва скiнчаться, i
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мови замовкнуть, i знання зникне» (1 Кор. 13, 4 – 8). Глибина терпіння
піднесла преподобних Печерських на висоту святості, а смирення перед
всемогутністю Божою дало їм право молитися перед престолом Божим за
спасіння всіх людей, які з вірою звертаються до цих великих праведників.
Апостол народів, говорячи про славу святих ще дві тисячі років тому сказав:
«Iнша слава сонця, iнша слава мiсяця, iнша зiрок; i зiрка вiд зiрки рiзниться у
славi» (1 Кор. 15, 41). Великі посники і чудотворці, цілителі і святителі,
затворники і мученики, всі вони об’єдналися в Печерах Київських
прагненням служити Богові і людям, ставши Стовпом вогнеподібним і
світлосяйним сонцем.
Тому ми, за словами апостола Павла: «Маючи навколо себе таку хмару
свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який нас обплутує, і з терпінням
підемо на подвиг, який чекає на нас» (Євр. 12. 1). Наслідуймо терпіння,
смирення і саму віру Богоносних отців, умертвивши наші тілесні члени
земні: перемігши блуд, нечистоту, пристрасті, злі бажання і жадібність.
Нехай же всі преподобні отці печерські стануть нам провідниками у цьому
земному житті, щоб скеровані ними завдяки їхньому молитовному
заступництву, досягли ми світлого чертогу Царства Небесного.
Отже, Всечесні отці, улюблені у Христі браття і сестри, шануймо
преподобних отців Києво-Печерських, пам’ятаймо дні їхньої пам’яті
оскільки ці святі угодники Божі в найбільш непрості епохи, часи тяжких
випробувань і великих скорбот, залишаються для нашого побожного
українського народу світлосяйними світочами у бурхливому морі життєвих
пристрастей, джерелом розради і надії на всеблагий Промисел Господній,
невтомними заступниками і молитвениками за нашу рідну землю. І в цей
надзвичайно тяжкий для українського народу час звернімось до святих
покровителів нашої держави: «Преподобні отці наші Києво-Печерські, моліть
Бога за нас»!
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ТЕКСТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІЇ
Переклад Священного Писання завжди залишається невід’ємною
частиною розвитку наукових досліджень в сучасній біблеїстиці. Особливої
актуальності питання перекладу Біблії набуває в ХХ ст., коли науковий обсяг
біблійної текстології поглиблюється за рахунок відкриття нових, древніх
рукописів біблійного тексту та їхнього порівняльного вивчення.
Для перекладу Священного Писання необхідне не лише практичне та
теоретичне знання древніх традицій біблійного тексту, на основі яких
створюється сучасний переклад [7, с. 55]. Велике значення для сучасного
біблійного перекладу має порівняльний аналіз древніх біблійних кодексів на
основі лінгвістичної специфіки їхнього формування. Головною умовою
біблійних

перекладів Священного Писання

є

уникнення

текстового

плюралізму, який часто спостерігається в періодичних перекладах Біблії.
Особливо це помітно в історії перекладів Священного Писання на українську
мову.
Кожний переклад української Біблії відображає свій історичний час і
характеризує літературний розвиток мови, виражає стан тогочасних
біблійних досліджень та їхній вплив на переклад. Отже, спираючись на дані
сучасної біблеїстики в галузі біблійної текстології, можна чітко уявити
проблематику українських перекладів Священного Писання. Переклад
Священного Писання неможливо здійснювати, не враховуючи сучасний стан
розвитку біблійної текстології.
Біблійна текстологія досліджує походження оригінальної форми
біблійного

тексту,

аналізує

історичні

умови

виникнення

різних

текстологічних традицій [11, с. 1]. Поняття «оригінальності біблійного
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тексту» є умовним, оскільки кожна традиція біблійного тексту містить
декілька текстових варіантів, які відрізняються між собою за обсягом та
змістом [11, с. 10].
Біблійний текст має тривалу історію виникнення, період появи біблійних
текстів становить приблизно понад 2 тис. років. За формою та способом
збереження біблійний текст можна розділити на дві частини:
1.

цілісні, древні тексти на єврейській, грецькій сирійській та

латинській мовах, до складу яких входять повні, рукописні зібрання у вигляді
кодексів біблійних книг;
2.

часткові зібрання біблійних текстів, які за обсягом мають

фрагментарний характер і складаються з окремих частин біблійних книг [11,
с. 2].
Найдревнішим повним перекладом Священного Писання є грецький
переклад «Септуагінта», який відомий під назвою «переклад сімдесяти».
Історія перекладу започатковується в ІІІ ст. і тривала до кінця ІІ ст. до Р. Х.
на території Єгипту в Александрії. До початку християнської ери, у переклад
Септуагінти входили всі книги Старого Завіту: канонічні і неканонічні [11, с.
128-129].
В сучасному розумінні термін

«Септуагінта» означає переклад

оригінального тексту Священного Писання, до змісту якого входить Старий
та Новий Завіт. Від часу виникнення «Септуагінта» як древньогрецький
переклад піддавалася ревізії, тобто доповнювалася новими перекладами та
зазнавала текстової редакції. У період І-ІІ ст. після Р. Х. виникали грецькі
переклади старозавітного тексту серед єврейських громад, відомі під назвою
переклади Акіли, Симаха та Феодотіона. Ці переклади у біблеїстиці
отримали назву «догекзаплові ревізії» Септуагінти і називаються біблеїстами
переклад «трійки». Залишки цих перекладів збереглися у фрагментах на
основі пізніших редакцій тексту Септуагінти і увійшли в критичні видання
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древньогрецького перекладу у Кембриджській та Геттінгенській Септуагінті
[11, с. 139-140].
В ІІІ ст. християнський вчитель Оріген намагався редагувати текст
Старого Завіту, для цього зібрав усі відомі рукописи грецького перекладу і
намагався їх виправити на основі древньоєврейського тексту [11, с. 139-140].
Свою працю Оріген назвав «Гекзапли», в 638 р. вони були втрачені, але з них
було внесено виправлення Євсевієм Кесарійським до Ватиканського кодексу
біблійних книг [12, с. 279].
Після Орігена редакцією тексту Септуагінти, як Старого, так і Нового
Завіту, займався пресвітер Лукіан, який помер в 312 р. Цінність тексту
Септуагінти в рецензії Лукіана була виявлена лише в ХІХ ст., коли увагу
дослідників привернула точність виправленого тексту і намір автора
максимально дотримуватися граматичних та екзегетичних вимог. Особливо
це стало помітно при порівнянні з Кумранськими рукописами [11, с. 140]. Це
відкриття спростувало теорію, що Лукіанова рецензія Септуагінти вплинула
на зміст тексту Александрійського кодексу [5, с. 104].
Наступним редактором тексту Септуанігти був єгипетський єпископ
Ісихій (311 р.), редакції Ісихія зазнав лише Александрійський кодекс, який
був поширений тільки на території Єгипту [12, с. 277]. Таким чином, текст
Септуагінти не є єдиним і дійшов до нашого часу в трьох рукописних
кодексах.
Ватиканський кодекс датується IV ст. і є найбільш повним рукописом
Септуагінти, який редагувався на основі Гекзапл Орігена, тому на цій версії
базуються більшість біблійних видань.
Синайський кодекс виникає в IV ст. і збігається за змістом з рукописом
Ватиканського кодексу, який зазнав пізнішої редакції. Цей кодекс був
знайдений в ХІХ ст. К. фон Тішендорфом в монастирі Св. Катерини на Синаї.
Александрійський кодекс походить з V ст. і сильно відображає вплив
Гекзапл

[10,

с.

132].

До

ІХ ст. цей
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Александрійськими патріархами, в XVII ст. був подарований патріархом
Лукарісом для англійського короля Карла І [7, с. 51].
На сьогодні критичними виданнями тексту Септуагінти є так звані
«дипломатичні видання», які зроблені на основі усіх зібраних рукописів та
древніх біблійних кодексів. Першим із них є Оксфордське видання в 5 томах
(Vetus Testamentum grecum variis lectionibus, vols. I-V. Oxford 1798-1827) і
складає 164 рукописних варіантів перекладу Септуагінти. Другим видання є
Кембриджське видання у 8 томах (The Old Testament in Greek according to the
Text of Codex Vaticanus. Cambridge, 1906-1940), яке у біблеїстиці отримало
назву «Кембриджська Септуагінта». Видання складається з чотирьох томів на
основі Ватиканського кодексу і доповнене з інших кодексів та нововідкритих
рукописів грецького біблійного тексту [5, с. 134].
Після Кембриджського видання Септуагінти дуже поширеним є
критичне видання грецького тексту під редакцією А. Ральфса (Septuaginta, id
est Vetus Testamentum graece iuxta interpretes. Stuttgart, 1935) [11, с. 134]. Зміст
видання має скорочений вигляд щодо об’ємності критичного матеріалу, але
еклектичний характер роботи допомагає чітко реконструювати текст, тому це
видання є найбільш поширеним серед біблійних перекладів [6, с. 104].
Останнім і на сьогодні найбільш досконалим критичним виданням
текстів Суптуагінти є Геттінгенська серія критичних видань, яка називається
«Septuaginta, Vetus Testamentum graecum auctoritate societatis litterarum
gottingensis editum». Зміст серії включає багатотомне видання в 16 томах, які
видавалися з 1931 по 1991 р., і в кожному виданні міститься бібліографічний
опис та аналіз дослідження з критичними коментарями [6, с. 104-105].
Повних оригінальних текстів рукописів Нового Завіту грецькою мовою,
які б датувалися І-ІІІ ст. після Р. Х., також не збереглося. Найбільш повними
ранніми грецькими рукописами є Синайський і Ватиканський кодекси [7, с.
51]. Окремим текстом Нового Завіту є кодекс Єфрема або палімпсест; в ХІІ
ст. текст Нового Завіту з цього рукопису був стертий, а замість нього була
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написана поезія Єфрема Сиріна. Завдяки праці К. Тішендорфа початковий
змісту біблійного тексту був відновлений і прочитаний [7, с. 51]. Інші
рукописи існують у фрагментарній формі і не відображають цілісний зміст
новозавітних книг, але як допоміжний матеріал входять у критичні видання
Септуагінти.
Вперше критичне видання новозавітного грецького тексту здійснив К.
Тішендорф в 1869-1872 рр., видавши всі древні кодексі Септуагінти [6, с.
108]. У протестантів поширеним виданням грецького тексту Нового Завіту є
видання під редакцією Еберхарда Нестле, Ервіна Нестле та К. Аланда (The
Greek New Testament of the United Bible Societies. Nestle-Aland, 1975-1979).
Найбільш популярним є міжконфесійне видання (Der Text de Neuen
Testaments. Stuttgart, 1982), що було підготовлене колегією редакторів і за
участю Б. М. Мецгера [6, с. 109].
Масоретська

традиція біблійного тексту в сучасній біблеїстиці

називається терміном «textus receptus», за специфікою свого походження.
Серед всіх древніх джерел біблійного тексту масоретський текст найбільш
переписувався і поширювався, остаточна редакція масоретського тексту була
здійснена у період середньовіччя. Масоретська традиція біблійного тексту,
яка прийнята в юдаїзмі, не визнає за текстом кодексу ТаНаХ наявних
помилок та смислових відхилень. У середовищі християнської церкви до
часу появи реформації також не визнавалося за біблійним текстом
граматичних недоліків [11, с. 12].
Поняття «масоретський текст» охоплює групу декількох видів біблійних
рукописів, які були редаговані й уніфіковані в структурі єдиного тексту.
Назва «масоретський текст» характеризується на основі введеного єдиного
граматичного апарату «масори» до консонатної (приголосної) основи. У
результаті чого древньоєврейське письмо отримало голосні літери, тобто
силабістична конструкція мови отримала фонетичний вигляд [11, с. 20].
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Формування масоретського тексту розпочинається в ІІ ст. по Р. Х., утім,
традиція переписування і передання біблійного тексту бере свій початок ще
від діяльності біблійних соферимів, які об’єднували групу людей і займалися
спеціалізованим переписуванням книг Священного Писання. Відповідно,
кожна історична епоха, в якій формувався масоретський текст, ставила свої
вимоги та критерії до біблійного тексту.
З VI до Х ст. виникають декілька традицій масоретського тексту, вони
були

сформовані

у

трьох

головних

напрямах

масоретських

шкіл:

тиверіадська, палестинська та вавилонська. Основний апарат «масори» був
розроблений в період VII-ХІ ст., провідну роль у запровадженні та розробці
відіграла родина єврейських рабинів Бен-Ашер із тиверіадської школи
рабинізму. Але тиверіадська версія масоретського тексту не була єдиною і
лише внаслідок історичних обставин набула загального використання. Тому
масоретський

текст

поєднував

до

остаточного

вигляду

групу

древньоєврейських текстів, які були об’єднані в єдину традицію [11, с. 20].
Сучасній біблеїстиці відомо понад 6 тис. рукописів, які походять від
масоретської редакції. Найбільш повноцінними рукописами масоретського
тексту є три версії біблійних кодексів.
Алепський кодекс, походження датується 925 р. і був редагований самим
Бен-Ашером. У період середньовіччя цей кодекс масоретського тексту
вважався найбільш точним і оригінальним, але в 1948 р. через пожежу
частина (Тора) рукопису була втрачена.
Каїрський кодекс, який датується кінцем Х ст. і був віднайдений в
синагозі у Каїрі. За змістом цей кодекс наближений до тиверіадської
масоретської традиції.
Найбільш повноцінним масоретським текстом є Ленінградський кодекс,
який датується 1009 р. і дуже наближений до Алепського. Відображає
ідентичну систему масоретської редакції, і це єдиний повний текст 24 книг
Старого Завіту в редакції Бен-Ашера [11, с. 42-43].
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Тиверіадська система масоретського тексту стала основою біблійної
традиції юдаїзму під назвою «Рабинська Біблія», яка вперше була видана в
1488 р. та в 1516-1517 рр. Пізніше, після доповнень та коментарів, була
видана Друга Рабинська Біблія в 1524-1525 рр., до якої увійшли виправлення
та доповнення з різних манускриптів. На основі Другої Рабинської Біблії
здійснювалися всі подальші видання древньоєврейського тексту, а також
проводилися наукові дослідження [11, с. 73-74].
Сучасні критичні видання масоретського тексту зроблені не з Другої
Рабинської

Біблії.

У

критичних

виданнях

основним

текстом

є

Ленінградський кодекс, який доповнюється іншими кодексами. Першим
таким критичним виданням є «Biblia Hebraica» під редакцією Р. Кіттеля, вона
видавалася з 1905 по 1937 р. із виправленнями та доповненнями. Друге
критичне видання, враховуючи варіанти текстів Кумранських рукописів,
було видане в 1951 р. під редакцією В. Рудольфа в 1967-1977 рр. і отримало
назву «Biblia Hebraica Stuttgartensia», останнє видання вийшло в 1984 р. [11,
с. 353-354].
Кращим і значно науковішим, критичним виданням масоретського
тексту є видання The Hebrew University Bible. Jerusalem 1995. За змістом і
оформленням ця критична робота значно відрізняється від попередніх і на
сьогодні

є найкращою

текстологічною працею для

редакційної

та

перекладацької роботи над масоретським текстом [11, с. 356-357].
Також важливе значення для перекладу Священного Писання займають
древні біблійні переклади – Вульгата та Пешіто. Латинський переклад Біблії
до появи Вульгати здійснювався з грецького тексту, до нашого часу дійшла
тільки африканська версія латинської Біблії, інші збережені у фрагментах.
Переклад «Вульгата» (Простий) є перекладом Біблії на латинську мову і
зроблений в 390-405 рр. блаж. Єронимом Стридонським. Зміст перекладу
базується на древньоєврейському тексті, який Єроним назвав «hebraica
veritas», що в перекладі означало істина, яка походить з єврейського тексту.
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Автор перекладу спирався на єврейську версію тексту, яка була прийнята в
громаді палестинських євреїв в IV ст., тому переклад є практично ідентичним
до масоретського оригіналу [11, с. 146]. Текст Нового Завіту Єроним
виправив з африканської старолатинської версії біблійного тексту «Vetus
Latina» [7, с. 59]. Критичним виданням тесту Вульгати є два сучасних
видання, перше (Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem. Roma 1926) та
друге, яке є виправленим і доповненим (Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam
versionem. Stutgart, 1975) [11, с. 146].
Сирійський (східноарамейський) переклад Біблії «Пешіто» (Простий),
був перекладений у період ІІ-IV ст. Текст Старого Завіту у перекладі
відображає вплив гебраїзмів і значну наближеність до масоретської версії
тексту та Септуагінти. Новий Завіт був приєднаний до перекладу «Пешіто» в
V ст. [7, с. 60].
Критичним виданням старозавітного тексту «Пешіто» є видання Old
Testament in Syrias according to the Peshitta Version. Leiden 1966». Видання
зроблене

з

єдиного,

рукописного,

сирійського

тексту

на

основі

Амвросіанського кодексу, походження якого датується VI-VII ст. [11, с. 144145]. Найкращим критичним виданням новозавітного тексту є видання
Біблійного товариства (The New Testament in Syrias. London 1920), яке було
перевидане в 1950 р. До видання увійшли чотирнадцять із двадцяти древніх
рукописів, які найбільш точно відображають оригінальність змісту [10, с. 61].
З часу відкриття в 1947 р. Кумранських рукописів, походження яких
датується приблизно 250-135 рр. до Р. Х., дослідження біблійної текстології
значно збільшилися, древні рукописи змогли суттєво представити історію
формування та видозміни біблійного тексту Старого Завіту домасоретської
традиції або протомасоретського тексту [11, с. 12]. Цінність Кумранських
рукописів виявляється в тому, що наявний біблійний текст не містить
релігійних відхилень, які на той час існували в середовищі єврейського
народу.
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Кількість текстів, які були знайдені в Кумрані, становить понад 800
сувоїв [11, с. 12]. Більшість рукописів є копіями однорідних текстів, тому
оригінальних рукописів нараховується 190 сувоїв. Найбільшим повним серед
них є текст книги пророка Ісаї, інші біблійній книги збережені у фрагментах,
не було виявлено тільки книг Есфіри та Неємії [11, с. 97].
Практично до часу появи Кумранських рукописів основним текстовим
джерелом в біблійній текстології був масоретський текст і переклад
Септуагінти; другорядними джерелами були тексти в сирійському перекладі
Пешіто та латинська Вульгата. Кумранські рукописи допомогли виявити, що
незважаючи на древнє походження біблійний текст значно відійшов від
оригінального змісту початкового варіанту. Кумранські рукописи показали,
що грецький переклад Старого Завіту – Септуагінта - є точнішим за
автентичним біблійним змістом, ніж самий древній масоретський текст [11, с.
111]. На підставі таких даних перед біблеїстами постало завдання
реконструкції оригінального тексту винятково з Септуагінти, тобто
відтворення древньоєврейського автентичного тексту, який став джерелом
для грецького перекладу [11, с. 112].
Відкриття Кумранських рукописів виявили, що біблійна текстологія –
дисципліна з вивчення Священного Писання - виникла на основі
допоміжного предмета в екзегетиці і є основою для методології створення
біблійного перекладу. До появи Кумранських рукописів для перекладу
Священного

Писання

користувалися

порівняльним

аналізом

древніх

біблійних текстів з метою точного відтворення смислу. Велике значення у
перекладі Біблій відігравали біблійні видання поліглот, які з’явилися в XVII
ст. У біблійних поліглотах розміщувалися паралельні тексти різних біблійних
перекладів для порівняльного аналізу [12, с. 307].
Кумранські рукописи не закріпили за окремою групою текстологічної
традиції біблійного тексту вирішального значення через фрагментарну
форму свого походження. Проте дали підставу для дослідження древніх
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біблійних перекладів домасоретського походження з метою реконструкції
початкового оригіналу. Основним джерелом для відтворення біблійного
тексту стала Септуагінта, через те що масоретський текст значно пізнішого
походження. Але при цьому масоретський текст займає вагоме становище
при реконструкції через свою центральну наближеність до ідентичної,
граматичної основи Кумранських рукописів [11, с. 117-118].
У структурі біблійної текстології це призвело до появи «лінгвістичної
екзегетики»

–

ідентифікувала

наукової
точний

дисципліни,
смисл

тексту,

котра

при

порівнюючи

перекладі

Біблії

основний

текст

(Септуагінту) з іншими джерелами [11, с. 127].
На українську мову Біблію перекладали неодноразово, однак нині
існуючі українські видання Священного Писання втратили свою актуальність
з точки зору сучасної біблеїстики. Жоден із перекладів не відповідає
оригінальним зразкам древніх біблійних текстів, тому проблема перекладу
має загальнопрактичне значення і вимагає нередакційного перегляду від
оригінальних текстів. Новий український переклад Священного Писання має
враховувати всі вимоги варіацій біблійних текстів. І за своєю метою цей
переклад має бути не механічною передачею буквального смислу, а мати
характер стилістичної редактури з оригінальних традицій біблійних текстів
[5, с. 178].
Історична поява перекладів Біблії на українську мову була вимогою
становлення і розвитку української літературної мови. Саме таку мету і
переслідували перші перекладачі української Біблії – П. Куліш, І. Пулюй та І.
Нечуй-Левицький. Переклад вийшов друком в 1903 р. у Відні, літературна
традиція біблійного тексту при перекладі часто змінювалася від слов’янської
Біблії до оригінальних біблійних текстів. Враховуючи, що це був перший
повний переклад Біблії і видавався за кордоном за сприянням Британського
біблійного товариства, зміст і стиль перекладу був нетрадиційним для
духовної специфіки українського народу.
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Переклад був здійснений із древньоєврейських та древньогрецьких
текстів, які були на той час загальнопоширеними. Перекладачі орієнтували
переклад Старого Завіту на масоретську версію і не враховували
порівняльної специфіки критичних біблійних видань грецького походження.
Новий Завіт хоч і перекладався із грецької Біблії, але власні назви
передавалися в масоретській транскрипції, що не відповідало біблійним
традиціям Православної Церкви [8, с. 108].
Незважаючи на те, що І. Нечуй-Левицький переклав неканонічні книги
Старого Завіту, міжконфесійне видання Біблії Куліша не давало змоги
помістити їх до загального змісту. У перекладі було видано лише канонічні
книги; тривалий час перекладу з 1868 до 1903 року став причиною втрати
актуальності, оскільки змінилася розмовна українська мова та відбулися
значні відкриття в біблеїстиці [9, с. 51].
Другий український переклад Біблії був зроблений митр. Іларіоном
(Огієнком). Робота над перекладом розпочалася в 20-х роках і тривала до 40х років ХХ ст., через різні причини переклад був надрукований в 1962 р. у
Лондоні під егідою Біблійного товариства.
Митр. Ілагіон (Огієнко) врахував досвід перекладу першої Біблії й
намагався зробити свій переклад точно наблизивши до оригіналу [9, с. 51].
Здійснення перекладу потребувало тісної співпраці з протестантською
церквою, до роботи були залучені представники протестантських громад, які
організували спеціальну комісію для перекладу та редакції тексту [9, с. 52].
Переклад Старого Звіту був зроблений на основі масоретського тексту під
редакцією Р. Кіттеля (Biblia Hebraica), за основу новозавітного тексту було
взято видання грецького тексту під редакцією К. Тішендорфа та Г. Содена [1,
с. 7-8].
Переклад митр. Іларіона (Огієнка) був наближений до масоретської
традиції, оскільки саме такий текст Старого Завіту був прийнятий у
протестантів, тому до Старого Завіту не увійшли неканонічні книги, які
~ 148 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

наявні в грецькому тексті Біблії. Переклад Старого Завіту в Біблії митр.
Іларіона є найкращим літературним взірцем, але в результаті відкриттів та
досліджень в біблеїстиці переклад втратив свою актуальність, оскільки
орієнтується на докумранській версії древньоєврейського тексту.
Третім

українським

перекладом

Біблії

є

переклад,

здійснений

католицьким священиком І. Хоменком. Організація була ініційована під
патронатом Греко-Католицької Церкви та ордену Василіан, переклад вийшов
відразу після Біблії Огієнка в 1963 р. у Римі [9, с. 62-65].
Іван Хоменко розпочав свій переклад в 40-х роках і завершив наприкінці
50-х років. В основі перекладу І. Хоменко використав масоретський текст та
Септуагінту, котрі звіряв, намагаючись створити спільний варіант. Проте
традиційною основою перекладу стала латинська Біблія – Вульгата, за її
граматичною основою передавалися всі біблійні назви та імена [4, с. 2-3].
Крім того, переклад хоч і містив неканонічні книги, але зміст канону був
виключно католицького походження, тому це видання Біблії отримало назву
«Римська Біблія» [9, с. 64-70]. Суттєвим недоліком цього перекладу є
конфесійна залежність Біблії І. Хоменка, а також відсутність редакційних
змін в тексті на основі Кумранських рукописів.
Першим повним видання Біблії на українську мову є переклад
Святішого патріарха Філарета, який був завершений 2004 р. Робота над
перекладом тривала з кінця 70-х років, за основу перекладу було взято
Синодальне видання Біблії на російську мову 1876 р. Синодальний переклад
Біблії представляє високий рівень розвитку біблеїстики в Російські імперії,
для здійснення перекладу були задіяні представники чотирьох Духовних
Академій. Переклад здійснювався за всіма методами перекладу в тогочасній
біблеїстиці, Старий Завіт був перекладений із масоретського тексту, але
уточнювався і редагувався грецьким текстом Септуагінти. Деякі доповнення
до Старого Завіту робили з Вульгати, а текст Нового Завіту повністю
відображає зміст усіх трьох кодексів Септуагінти [12, с. 392-294]. Тому
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переклад Біблії, здійснений патріархом Філаретом, відповідає всім потребам
православної традиції Священного Писання, вміщуючи канонічні й
неканонічні книги. Цей переклад зроблено не з оригінальних текстів,
значення його для біблеїстики є виключно літературне і адресоване для
використання в середовищі сучасної української мови.
Останнім оригінальним перекладом Священного Писання на українську
мову є переклад Біблії архімандрита Рафаїла Турконяка. До часу відкриття
Кумранських рукописів основним текстом для перекладу Старого Завіту був
масоретський текст. Грецький текст вважався другорядним за своїм
значенням для перекладу старозавітних книг і використовувався тільки при
перекладах Нового Завіту. Саме дотримання такої структуру вимагало
Біблійне товариство для перекладу Священного Писання на національні
мови. Після відкриття текстових варіантів Кумранських рукописів стало
зрозуміло значну віддаленість масоретського тексту від останніх і
наближеність їх до грецького тексту. Такими чином, починаючи з другої
половини ХХ ст., Біблійне Товариство дозволило для перекладу Старого
Завіту використовувати древньогрецькі варіанти біблійного тексту [3, с. 7-6].
Історія цього перекладу започатковується в 1975 р., коли на прохання
патріарха Греко-Католицької Церкви Йосифа (Сліпого) в середовищі
української діаспори було розпочато переклад Біблії з тексту Септуагінти.
Всі переклади текстів української Біблії Старого Завіту було зроблено з
масоретського тексту, який не відповідав богослужбовим вимогам і науковим
потребам біблійної текстології. Працю над звершенням перекладу було
доручено ієромонаху Рафаїлу Турконяку, котрий спочатку при перекладі
спирався на Острозьку Біблію і порівнював її текст із текстом Септуагінти.
До початку 90-х років ХХ ст. переклад було завершено, текст перекладу
вміщував критичні виправлення Острозької Біблії на основі тексту
Септуагінти [3, с. 9].
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З часу відкриття Українського Біблійного Товариства в 1991 р. назріла
необхідність нового перекладу Біблії на українську мову. В 1992 р. Біблійне
Товариство звертається до архімандрита Рафаїла Турконяка з пропозицією
перекладу Священного Писання з оригінальних біблійних текстів, які
відповідають текстологічним вимогам сучасного біблійного перекладу.
Праця над перекладом Нового Завіту була завершена в 1995 р., Старий
Завіт було повністю перекладено в 1997 р. З цього часу починається робота
над редакцією тексту з метою відповідності перекладу до міжнародного
визнання та підготовка до видання. Основою для перекладу Старого Завіту
стало

критичне

видання

древньогрецького

тексту

Септуагінти

з

Геттінгенської серії старозавітних текстів на древньогрецькій мові. Тому
текст Старого Завіту перекладено на основі текстологічних варіацій всіх
кодексів Септуагінти. Новий Завіт було перекладено з критичного видання
Нестле-Аланда. Біблійний канон Старого Завіту включає неканонічні книги
Священного Писання, які в попередніх перекладах Біблії не були
надруковані, і до історії перекладів української Біблії цей переклад увійшов
як «четвертий повний переклад Біблії українською мовою» [3, с. 12-13].
Розглядаючи перспективи розвитку сучасної біблійної текстології,
можна стверджувати, що жодний з існуючих перекладів Священного
Писання на українську мову не може в повній мірі відповідати оригінальним
древнім традиціям біблійного тексту. Кожний існуючий український
переклад Біблії відображає у своєму стилі особистість перекладача, який
вбачає мету перекладу в особливому історичному контексті. І такий переклад
можна характеризувати з точки зору лише окремих властивостей, які не
повинен універсальному значенні відображати біблійний текст. Наприклад,
П. Куліш наближує переклад до розмовної мови, митр. Іларіон (Огієнко)
дотримується в перекладі максимальної граматичної форми, переклад І.
Хоменка відображає конфесійну залежність, Святіший патр. Філарет прагне
передати в перекладі сучасний стан літературної, богословської та
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богослужбової мови. Останній переклад Біблії відповідає поставленим
текстологічним

вимогам

сучасної

біблеїстики,

але

текстологічна

об’єктивність перекладу говорить про неактуальність щодо біблійних вимог і
текстологічну застарілість лексичного значення української мови.
Жоден з українських перекладів не враховує багатоманітних традицій
біблійного тексту і побудований не за специфікою критичних досліджень
текстів Священного Писання. Переклад Біблії повинен обов’язково включати
всі

аспекти

текстових

традицій

як

цілісного

походження,

так

і

фрагментарного змісту. В українських перекладах відсутній порівняльний
аналіз лінгвістичних особливостей текстологічних варіацій Священного
Писання, особливо це помітно на використанні в перекладах Кумранських
рукописів.
Новий український переклад Священного Писання є майбутньою
перспективою, який повинен мати колегіальний характер здійснення і
відповідати

поставленим

вимогам

сучасної

біблійної

текстології,

літературним нормам національної мови та духовним основам українського
православ’я.
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бакалавр богослов’я,
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ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ
Перше свідчення про людський спів Істинному Богові ми знаходимо в
книзі Вихід. Ця пісня була заспівана ізраїльтянами, котрі з Божої волі
чудесним чином перейшли через Червоне море під керуванням Мойсея (Вих.
14:31; 15:1-18). Перший же християнський піснеспів було принесено на
землю ангелами в різдвяну ніч (Лк. 2:13,14). Звичай використовувати
піснеспіви під час богослужінь був освяченний Господом Нашим Ісусом
Христом на Таємній Вечері (Мф. 26: 30; Мк. 14: 26). Починаючи з
євангельських часів, піснеспіви під час богослужінь отримали безмежний
простір тому, що Божественні гімни безперестанно лунають на небесах
(Одкр. 4:8-11; 15:2-4; 19:5-7). Людина, що зодягнулася в Христа, стала новим
творінням і заспівала «Нову пісню», яку передрікав пророк Давид в словах
«Співайте Господу пісню нову!» (Пс.149:1).
Християнська церква, за прикладом Ісуса Христа і апостолів, встановила
виконання піснеспівів за богослужінням тільки вокальне, без супроводу
музичних інструментів. Основою цього є сама природа людського голосу, що
своїм тембром та еластичністю руху у відношенні сили і висоти звуку може
передавати найтонші людські почуття.
Св. Іоанн Золотоустий про значення церковного співу говорить так:
«Бог… поєднав з пророцтвами мелодію, щоби всі, насолоджуючись
стройністю наспіву, з досконалим старанням виголошували Йому священні
піснеспіви. Адже насправді ніщо, ніщо не схвильовує і не окрилює так душу,
не відвертає його від землі, не звільняє від уз тілесних, не наповняє любов’ю
до мудрості і байдужістю до житейських справ, як злагоджений спів і добре
впорядкована божественна пісня» [2, с. 155].
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У християнської піснетворчості в перші два століття з’являються гімни і
псалми, хвалебні та подячні пісні. Ця поезія народжувалась одночасно з
музикою, як піснеспів у його широкому значенні. Пошук своєї системи співу
в богослужіннях, новизни, яка б відповідала характеру новозавітного вчення,
досягалися протягом багатьох століть, поки не була остаточно сформована і
втілена у восьмигласній системі богослужбового співу Православної Церкви.
Над музично-технічним вдосконаленням церковної музики трудились
великі піснетворці: на Заході – Папа Римський святий Григорій Великий або
Двоєслов, на Сході ¬ святий Іоанн Дамаскін. Праці святого Іоанна Дамаскіна
сприяли встановленню восьмиголосся, основним законом богослужбового
співу в практиці всієї Східної Церкви.
Десятим століттям завершився розвиток восьмиголосного співу у
Візантії й розпочав історію його на Русі, де вивчали музичну систему
грецького восьмиголосся, мнемонічних знаків, якими греки користувалися
для запису мелодій. Восьмиголосся стало називатися особливим, а нотні
знаки – символами, стовпами, крюками.
З прийняттям християнства на Русі використовували не тільки
богослужбову літературу грецьку і болгарську, а також засвоювали
візантійську співочу систему [7, с. 86], а український церковний спів став
основою церковного співу всього слов’янського Сходу. Під впливом
місцевих обставин і психіки народів спів зазнав немало змін та прийняв
національні забарвлення і тим став відмінним від першооснови. Це своєрідні
мелодичні звороти, прикраси і різноманіття їхнього виконання, побудова
закінчень та особливості в наголосах.
Богослужбовий спів на Русі виник саме як знаменний розспів.
Знаменний розспів — це основний розспів староруської монодійної музики
XI-XVII століть. І якщо інші розспіви з’являлися і зникали, змінюючи один
одного, то лише один з них – знаменний – незмінно розвивався впродовж
всієї історії руської музики з XI століття аж до нашого часу. Свою назву
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знаменний розспів отримав від загального найменування знаків, що
використовувалися для його запису, – крюків або символів [8, с. 54].
Знаменним розспівом розспівували тисячі піснеспівів річного циклу
свят. У процесі розвитку виникли чотири типи знаменного розспіву. Основа
знаменного розспіву – стовповий знаменний розспів. Він має величезний
фонд мелодій – підспівок, зв’язок, послідовність який підкоряється певним
правилам. Ним розспівані основні співочі книги – Ірмологій, Октоїх, Тріодь,
Обіход, Святкова Мінея. Особливою урочистістю відрізнялися співи
великого знаменного розспіву, створеного майстрами XVI – початку XVII
століття.
Зі всіх розспівів православної руської церкви знаменний розспів є
найдревнішим. Мелодії знаменного розспіву знаходяться в нотних книгах
вже у XII ст. і близько стикаються із старогрецьким співом, введеним на Русі
при зародженні християнства і, без сумніву, багато в чому йому споріднені.
Знаменний розспів, поза сумнівом, є розспівом греко-слов’янським, що
утворився з старогрецького співу.
Разом із знаменним розспівом у Київській Русі існували ще кондакарні
нотації, які відрізнялися своєю оригінальністю, особливим складом листа і
стилем співу. Кондакарний розспів – це мелізматичний спів візантійського
походження, що застосовувався в Стародавній Русі з кінця XI ст. до XIV ст.
включно. Репертуар кондакарного співу включав кондаки, вірші з псалмів і
приспіви до них, записаний в співочих книгах – кондакарях, де знаходилися
кондаки в порядку церковного року. Спів кондаків був сольним. Музична
стихія в кондакарному співі переважала над словесним текстом, володіла
самостійним художнім значенням. Народ або хор підспівував закінчення
кондаків – рефрени. Такий тип співу називається респонсорним, на відміну
від антифонного, де протиставлялися два хори [11, с. 114].
Кондакарні нотатки є незвичайно складними. На один склад в ньому
припадає до десяти і більше знаків. Їхня загадкова конструкція така: над
~ 156 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

текстом розташовується не один, а відразу два ряди знаків, у нижньому ряду
дрібні знаки, частково схожі з екфонетичними і з палеовізантійськими
нотатками, а у верхньому ряду великі жирні знаки, що позначають
жестикуляцію, якою широко користувалися в середньовіччі регенти –
деместики, через недосконалу нотацію, коли треба було показати складний
мелодійний оборот, непіддатливий запису звичайними невмами [12, с. 76]. У
Візантії кондакарний спів вважався вершиною співочого мистецтва і з
особливою урочистістю виконувався на богослужіннях.
У Київській Русі кондакарний спів, з його химерними мелодійними
прикрасами, чужими слов’янському співу, позбавлений спокійної й величавої
співучості, не набув широкого розповсюдження і вийшов із співецької
практики вже в XIV столітті [9, с. 55].
У другій половині XVII століття спостерігається прагнення до
скорочення та спрощення мелодії, що викликало появу малого знаменного
розспіву, київського, грецького і болгарського [10, с. 139].
Малий знаменний розспів є скороченням великого знаменного розспіву,
і призначався він для буденних служб. За своєю мелодійною будовою він
нічим не відрізняється від великого знаменного.
Тривалий період монастирський спів, який формувався під впливом
київського великого знаменного розспіву, залишався монодійним. Але в
перебігу століть під впливом народних пісенних традицій та самобутньої
творчості монастирських співаків він перетворився на своєрідну мелодичну
систему. Еволюція знаменного співу відбувалася шляхом мелодичного
збагачення. Перші відомості про виникнення давнього багатоголосся
належать до XIV-XV століть. Спочатку створилося двоголосся, пізніше –
три- та чотириголосся. У XVI столітті на зміну монодії приходить раннє
багатоголосся – рядковий та демествений спів з відповідними безлінійними
нотаціями. Ці види богослужбового співу доповнюють в особливо урочистих
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випадках основний знаменний розспів. Офіційно багатоголосний спів був
визнаний Собором у 1551 році.
У рядковому співі середній голос, так званий «путь», який виконували
тенори, вів мелодію наспіву, через це даний різновид співу ще називають
«путьовим». «Верх», тобто верхній голос, та «низ» – відповідно, нижній
голос, були варіантами головної мелодії, виконували функцію підголосків.
«Верх», який виконувався дискантами, «вершниками», рухався паралельно
мелодії з інтервальним відривом у кварту. До цих двох голосів приєднувався
«низ»,

відповідно,

виконавців

цього

прототипу

«басів»

називали

«нижниками». Вони співали на кварту нижче від середнього голосу. Таким
чином, між «вершниками» та «нижниками» відбувався рух паралельними
септимами. Музичне мислення було горизонтальним, лінійним; вертикаль
з’являлась випадково, вона не сприймалась функціонально як дисонанс.
Перша літописна згадка про демествений спів датована 1441 роком.
Головним осередком розповсюдження цього різновиду була КиєвоПечерська Лавра. Демествений розспів є ранньою формою руського
багатоголосся, один із стильових напрямів староруського співочого
мистецтва.
Термін «демествений» по-різному тлумачиться дослідниками: одні
вважають, що «демествене» – це «майстрове», «майстерне»; інші вважають,
що «демествене» був домашній спів, не богослужбовий, а потім воно було
перенесене в храм; треті (прот. Василь Металлов) – що демественики були не
церковні майстри співу, а мирські, тому вони були вільні в своїй творчості
від встановлених норм знаменного співу.
Демествений розспів набув поширення в XVI-XVII ст., зокрема, в
багатоголоссі

(3-

або

4-голоссі);

у

чотириголосному

демественому

багатоголоссі один з голосів називався демеством.
Путьовий розспів – співецький стиль, поширений в староруській
музичній культурі разом із знаменним і демественим розспівами.
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Головні особливості путьового розспіву – це відрядковий виклад
мелодії, мотиви рядків, засновані на варіаційній розробці, і застосування
синкоп.
Київський розспів – це один з основних розспівів руської церковної
музики. Він є південноруською гілкою знаменного розспіву. На думку
знавців стародавніх наспівів, якби над деякими піснеспівами не стояв напис
«київського розспіву», їх сміливо можна було б віднести до розспіву
знаменного. Тому київський розспів можна вважати своєрідною редакцією
первинного знаменного розспіву, видозміненого згідно з місцевими
потребами, музичними смаками і співочими традиціями цього краю [3, с. 59].
Вперше про київський розспів згадується в Москві в XVII столітті після
приєднання України до Росії. Він підкоряється системі восьмиголосся. У
його мелодиці чергуються речитативні і розспівні побудови, вокалізм, часто
зустрічаються повтори окремих слів і фраз тексту, що не допускалося в
знаменному співі. Музична композиція заснована на виспівуванні тексту. Це
дуже яскравий і святковий розспів. Він є основою багатьох так званих
місцевих розспівів. Відомо два різновиди київського розспіву – великий і
малий.
З виникненням партесного співу в другій половині XVII століття
з’явилися партесні багатоголосі гармонізації київського розспіву. Разом із
знаменним розспівом були розспівані найбільш важливі тексти, буденні співи
всенічного бдіння і Літургії [6, с. 12].
Грецький розспів є співом слов’янським, таким, що утворився під
впливом близького сусідства південних слов’янських земель з грецькими
поселеннями. Проникнувши через Київ до Росії, він знайшов тут свого
головного покровителя – патріарха Никона, який проводив реформу
богослужіння під знаком уніфікації з грецьким. Грецьке стає синонімом
чудового. Звідси новий стиль співу отримав назву грецького розспіву.
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Грецький розспів повністю підпорядкований системі восьмиголосся. Для
нього характерні простота і лаконічність мелодії, симетричний ритм,
варіаційні повтори рядків у музичній композиції [10, с. 147].
Болгарський розспів, запозичений у придунайських слов’ян, став
відомий на Русі з середини XVII століття. Значення цього розспіву полягає в
тому, що він є наче доповненням до знаменного, київського і грецького
розспівів. У південноруських співочих книгах болгарський розспів завжди
відрізнявся від інших, а в книгах Московії він нерідко змішувався з
київським або з грецьким.
Він зустрічається переважно в західноукраїнських нотно-лінійних
Ірмологіях, записується стовповою нотацією.
Розрізняють два різновиди болгарського розспіву: великий і малий, а
також багатоголосі обробки.
Розспіви київський, грецький і болгарський не містять повного кола
богослужбових
південноруських

піснеспівів.
Ірмологіях,

У

можливій
а

в

повноті

богослужбових

вони

містяться

нотних

в

книгах,

віддрукованих з благословення Св. Синоду, вони ввійшли незначною
частиною. Найбільше піснеспівів – київського розспіву, незначна частина –
болгарського. Всі ці розспіви набули особливого поширення на південному
заході, а потім і на північному сході Русі, з часу розповсюдження унії
вступили в діяльні відносини з церквами – москвинами, грецькими і
слов’янськими, шукаючи всюди підтримку і схвалення в боротьбі. На ґрунті
знаменного розспіву виник розспів київський, церкви грецькі дали грецький
розспів; слов’янські церкви, зокрема болгарська – розспів болгарський.
Разом з київським, грецьким і болгарським розспівами в руському
співецькому мистецтві XVII століття з’являється немало авторських розспівів
або наспівів, співів місцевої традиції, які пов'язані або з назвою міста, або
монастиря (Острозький, Галицький, Волинський, Манявський, Почаївський,
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Новгородський і т. д.), або з ім’ям відомого розспівника (Никодимов,
Герасимовський та ін.) [4, с. 35].
Острозький наспів виник у період діяльності Острозької школи і мав
значне територіальне поширення. Так, включно до XVIII ст. в Ірмологіях
зустрічається близько ста позначень «острозький наспів»; це стосується як
окремих наспівів, так і цілих циклів, наприклад, всенічного бдіння, літургії.
Проте лише деякі з них поширилися в Україні та за її межами. Це псалом
«Блажен муж», кондак Богородиці «Взбранной воєводі», задостойник «О
Тебі радується». Саме ці наспіви були опрацьовані та прийняті спершу в
Острозі, а потім у Києві, де зазнали деякої обробки, яка стосувалася
передовсім змін у формі, пропорціях, а також співвідношенні слова і мелосу.
Саме острозький варіант кондака в парі з болгарським увійшов до львівських
першодрукованих Ірмологіїв 1700 та 1709 рр. як доказ поцінування
сучасниками справді високих мистецьких творінь.
До острозької редакції тяжіють більшість безіменних наспівів західних
земель України (бучацький, деякі львівські композиції).
Після занепаду Острозького

центру реставраційна робота була

перенесена до Києво-Печерської Лаври. Цим можна пояснити найменування
«острозький» (а пізніше, відповідно, «київський») стосовно давньоруських
наспівів.

Паралельно

до

«острозького»

вживалось

і

найменування

«волинський». Це може свідчити про досить виразну етнолокальну і
стилістичну спільноту співочого мистецтва волинських осередків, що
склалася

у

Пересопниці,

Луцьку,

Дубному,

Почаєві,

серед

яких

найзначнішим був все ж таки острозько-дерманський.
Противагою західним впливам та на захист національних традицій
постає величний лаврський спів, який почав звучати в усіх храмах.
Унікальним високоестетичним явищем в галузі духовного хорового
мистецтва є розспів Києво-Печерської Лаври. Самобутній, оригінальний
лаврський спів, модифікований від знаменного, майстерно інтерпретує
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українські пісенні традиції. В гармонічному відношенні формується нове
відчуття вертикалі порівняно з рядковим співом, де вертикаль з’являється
випадково. Особливу своєрідність розспіву Києво-Печерської Лаври надають
тональні зіставлення, в гармонійній мові зустрічаються паралелізми.
Поряд із розспівом Києво-Печерської Лаври в Україні розповсюджений
Почаївський наспів. Треба підкреслити, що до XX століття в наукових
працях наспів і розспів мали єдине значення. Вперше відокремлює ці два
поняття знавець історії богослужбового співу І.А.Гарднер. Розспівом він
називає систему організації піснеспівів зі своїми музичними законами та
естетичними принципами; наспівом – варіант мелодії місцевого походження,
призначений для виконання за ним тих чи інших гімнографічних груп
піснеспівів. Зразки наспіву Почаївської Лаври вирізняються простотою і
проникливістю звучання. «Шедевром творіння почаївських монахів є
антифон вечірньої служби «Блажен муж». Строфічна будова виявляє
характерні елементи рядкового демества, одним з яких є так званий «читок»
– спів на одній висоті. Даний вид церковного співу має назву “rectotono” –
читання на одному тоні. При виконанні цього виду церковного співу на один
склад тексту припадає тільки один звук. Читок є варіантом псалмодії. Кожна
строфа піснеспіву «Блажен муж» закінчується рефреном – «Алілуя», який
несе в собі хвалебний характер» [5, с.15].
У лаврському співі гармонійно поєднано два види екфонесісу
(музичного оформлення тексту) – псалмодія та хоровий багатоголосний спів.
Сьогодні ми стаємо свідками повернення до своїх історичних коренів
сучасних як композиторів, так і виконавців духовної музики. Частіше ми
чуємо у виконанні відомих хорових колективів України піснеспіви
знаменного, малого знаменного, болгарського, київського, острозького,
почаївського

розспіву

Києво-Печерської

Лаври

та

багатьох

інших

національних розспівів. Богослужбова музика Київської Русі залишила нам
величезний пласт духовного хорового мистецтва та дає чудовий і багатий
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матеріал для використання в концертній та дослідницькій праці на розвиток
українського

богослужбового

співу

та

утвердження

національної

православної музичної традиції.
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Прот. Олександр Кулик,
настоятель Свято-Параскевської парафії
с. Дядьковичі, магістр богослов`я
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ
ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ В ІМ`Я РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ УПЦ КП У С. ПЕРЕСОПНИЦЯ РІВНЕНСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ

Щоб, коли забарюсь, ти знав, як слід
поводитись у домі Божому, яким є
Церква Бога Живого, стовп і
утвердження істини.
(1 Тим. 3,15)
Літописне місто Пересопниця, нині село Рівненського району, - колишня
столиця удільного князівства давньоруської держави. Перші писемні згадки з
ХІІ ст. свідчать, що це велике місто, яке входило у той час до Турівського
князівства. Пересопниця була немов би ключем до великокнязівства, тому за
неї боролися київські та галицько-волинські князівства. Із 1139 року тут
починаються князівські міжусобиці. Лише на початку ХІІІ ст. за князя
Мстислава (Німого) приходить у Пересопницю довгоочікуваний мир. У 1240
році орда хана Батия за князя Василька Романовича (брата Данила
Галицького) підійшла до Пересопниці, але, як свідчать археологічні та
історичні дані, зруйнувала її не повністю [1, с. 350]. Через шість років, 1246го, прийшли сюди інші завойовники – литовці, але міста не взяли,
зруйнувавши

його

околиці.

А

остаточно

спустошив

Пересопницю

золотоординський хан Едигей у 1399 році. З цього часу вона втрачає своє
значення як княже місто [2, с. 352].
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Пересопницький монастир в ім`я Різдва Пресвятої Богородиці належить
до давніх спільножитних обителей Рівненщини. Його минуле бере початок,
як і саме містечко, ще до монгольської повені 1240 року. Історики згадують
про три версії появи православного монастиря у Пересопниці. Згідно з
однією, його заснував князь Андрій Боголюбський ще у 1150–1151 роках,
коли цей боголюбивий нащадок Великого князя Юрія Долгорукого отримав в
уділ Пересопницьке князівство. Інша ж версія пов`язує заснування монастиря
з Мстиславом Ярославовичем (Німим), який княжив у Пересопниці більше
двадцяти літ. По битві на Калці 1223 року повернувся до Пересопниці і в
подяку Господу за порятунок свій в цій страшній січі заснував монастир [3].
Сучасні

дослідження,

що

проводяться

вже

на

базі

«Культурно-

археологічного центру «Пересопниця» (директор - відомий істориккраєзнавець Микола Федоришин), аргументовано доводять іншу версію.
Найвірогідніше, що монастир заклав перший удільний князь В’ячеслав
Володимирович Мономахович. Він княжив у Пересопниці з 1146 до 1150
року [4, с. 22].
В Акті від 18 липня 1490 р. зазначається, що до Різдво-Богородичного
монастиря в с. Пересопниця належали села Чемерин, Грабів та Макотерти. В
1505 р. король Олександр самовільно передав монастир у володіння кн.
Феодору Чарторийському (як вказано в дарчій грамоті), тому що раніше він
був у користуванні його матері. Пізніше король Сигізмунд підтвердив цей
акт. У 1545 р. в описі Луцького замку сказано: „Монастир Різдва Пресвятої
Богородиці випросив для себе покійний князь Чарторийський, староста
Луцький, так як мати його, поступивши в монахині (мала довічно там
перебувати), а тепер володіють ним два його сини”. Наприкінці ХVІ ст.
монастир почав занепадати внаслідок відтоку селян з монастирських земель.
Занепадом монастиря скористався Юрій Чарторийський (який першим
перейшов у католицтво), він випрошує його в особисте патронство у короля
Сигізмунда

III, з усіма маєтками. Пізніше за 200 коп. грошей як свою
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власність передає монастир своїй сестрі – Катерині Чарторийській (по
чоловікові Загорській) [5, с. 352]. Пізніше її сестра Олена, що була одружена
з воєводою Новгородським Євстафієм Горностаєм, добивається права викупу
Пересопниці з монастирем. Вона довічно записала поіменованими монастир і
Пересопницю з усіма її прибутками і пожитками. Вона описує межі
монастирських земель Більова, Понебеля, Милостова, Шостакова. Далі в акті
вказується, що монастир повинен мати шпиталь для убогих і недужих, школу
для науки дітей, а найголовніше – пресвітерів, дияконів і дяків, обирати
ігумена має братія по законоположенню Василія Великого. На момент
укладення цього документа в монастирі, крім ігумена Симеона Косовського,
було шість ченців. Пізніше Пересопницький монастир дав притулок ченцям
дубенським, що не прийняли унію. [6, с. 129-132].
В

актах

ХV–ХVІІ

століть

згадано

настоятелів

–

керівників

Пересопницького монастиря:
Ігумен Іларіон (Лаврентій) (1490 р.);
Архімандрит Григорій (1556-1560 рр.);
Ігумен Кирило Лясковський (1571 р.);
Ігумен Симеон Косовський (1596-1600 рр.);
Ігумен Макарій Созанський (з 1600 р.);
Ігумен Варсанофій Вільневець (1605 р.);
Ігумен серб Леонтій (з 1605 р.);
Ігумен Сильвестр, Никон Добрянський (1612–1620 рр.) [7, с. 29].
Однак з роками православні монастирі почали занепадати. Така доля
спіткала і Різдво-Богородичний монастир у Пересопниці. В 1630 р. Юрій
Чарторийський просить короля Сигізмунда III повернути йому Пересопницю
з монастирем на користь заснованої ним Єзуїтської колегії у Клевані, але 22
червня того ж року король постановив передачу монастиря ченцям (Юрієм і
Оленою Горностаєвою) вважати незаконною і передати монастир разом із
його будівлями і маєтками у вічне володіння Клеванській Єзуїтській колегії.
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Після такої переміни Пересопниця зовсім занепадає, а монастир був
розібраний і перевезений у Клевань для будівництва костелу, а те, що
залишилось – було продано.
Найбільший і найсвітліший час для Пересопниці припадає на середину
ХVІ ст. і пов`язаний він з місцевим монастирем Різдва Пресвятої Богородиці.
Саме у стінах цього монастиря з`явилася перша україномовна знаменита
Книга над Книгами, Першокнига – Пересопницьке Євангеліє. Починаючи з
1556 р. і по 1561 р. тут завершили переклад Святого Євангелія з мови
болгарської на мову старо-українську, як вказано: „для лепшого вразумленія
люду християнського посполитого” архімандрит монастиря Григорій та
переписувач, художник Михайло Василевич, на 482 аркушах пергаменту [8,
с. 354]. З 1947 року книга зберігається у фондах Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського. У 2001 році Пересопницьке Євангеліє було
видано як наукова праця під егідою Інституту Української мови НАН
України накладом 500 примірників. Видання факсиміле не існувало до 2008
року.
А ще, з Божої волі, тут збереглася святиня – Свято-Миколаївська церква,
яка, як свідчать дослідження, була в ХІІ–ХІV ст. цегляною, а в ХVІІ ст.
реставрована під дерев`яну. Дерев`яною вона збереглася й донині. І є
власністю Свято-Миколаївської релігійної громади нашої Української
Помісної Православної Церкви, якою є УПЦ Київського Патріархату. Крім
того, неподалік храму в громади є церковна хатина, в якій ніхто не проживає.
У 1982-1984 рр. на церковному подвір`ї Свято-Миколаївської церкви с.
Пересопниця на глибині 1-2 м було виявлено рештки фундаменту келій (ХVІХVІІ ст.). Вже в 1992-1993 рр. було знайдено склеп фундаторів відновлення
монастиря наприкінці ХVІ ст. Олени та її чоловіка Євстахія Горностая. Було
знайдено поздовжній надмогильний камінь, де написано слов`янським
написом: „О. Горностаєва веліла своєму сину Олександру поховати тіло своє
коло чоловіка і покладено його під вівтар Свято-Миколаївської церкви”.
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У комуністичні часи все робилося для того, щоб стерти з лиця землі
історичну Пересопницю, яка втратила всю інфраструктуру. Але дякуючи
Богові Пересопниця знову відроджується. Відроджується її попередня велич і
слава.
14 травня 1989 року. Цього дня Пересопниця заново відчула себе
князівською столицею, бо люду в ній зібралося не менше, ніж у далекому
1150 році, коли сюди з`їхалися князі, щоб допомогти встановити мир між
ворогуючими київськими володарями – Юрієм та Ізяславом. Підставою для
такого велелюддя стало міжнародне Шевченківське свято «В сім`ї вольній,
новій», яке увінчалося відкриттям пам`ятника Пересопницькому Євангелію,
першого і поки що єдиного в Україні [9, с. 90].
29 серпня 2011 року у селі Пересопниця за участю Президента України
та очільників обласної влади було урочисто відкрито музейний комплекс під
назвою

«Культурно-археологічний

центр

«Пересопниця».

Музейний

комплекс споруджено на місці пам`яток археології та історії – літописного
удільного князівства міста Пересопниці та місця, де було створено
українську Першокнигу Пересопницьке Євангеліє. Центр – це археологічний
музей, музей Пересопницького Євангелія, музей-скансен «Княже місто ХІІ–
ХІІІ ст.». За два роки музейний комплекс відвідали понад 60 тисяч туристів«паломників». Музей Пересопницького Євангелія поповнився новими
експонатами. Це стародруки Святого Письма ХVІІІ – поч. ХХ ст., церковна
атрибутика (підсвічники, лампадки, ритуальний посуд, вінчальні корони,
священичі

облачення).

«Послідовники

Відкрито

апостольської

окрему

праці».

Тут

експозицію
зібрано

під

переклади

назвою
Біблії

літературною українською мовою П. Куліша, о. І.Хоменка, Івана Огієнка,
Патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка), О.Гижі, о. Р. Турконяка. Останній
особисто подарував повне зібрання перекладу Острозької Біблії. Зібрано чи
не єдину в світі велику колекцію перекладів Святого Письма на різні мови
світу. Це понад 50 книг мовами окремих народів Європи та Азії. Наукові
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працівники центру започаткували щорічне проведення наукових симпозіумів,
круглих столів тощо [10, с. 3].
Другого квітня 2014 року в Рівненської райдержадміністрації відбулася
нарада

щодо

відбудови

монастиря

на

землях

історико-культурного

призначення. Територіальна громада в особі верхівського сільського голови
Романа Іванчука ініціює відбудову монастиря в Пересопниці. Запрошені на
нараду

заступник

голови

райдержадміністрації,

керівники

окремих

структурних підрозділів, територіальних органів, міністерств і відомств
України в районі, працівники апарату районної ради, сільські очільники,
настоятелі місцевих храмів. Відкрив і вів засідання голова районної ради
Володимир Пилипчук. Практично всі промовці підтримали ідею відбудови
святої обителі на історичній землі. Влада охоче підтримує ініціативу щодо
відбудови монастиря у Пересопниці і всіляко цьому сприятиме. Водночас
було запропоновано створити ініціативну громадську групу, яка розпочала
активну роботу з цієї важливої справи, а також – благодійний фонд на
відбудову пересопницької святині. Варто чітко окреслити: що будуватимемо,
які комплекси чи структури входитимуть до монастиря, визначити
перспективи будівництва та починати інформування громадськості, місцевих
та центральних органів влади про зініційовану справу [11].
У 2008 році УПЦ Московського Патріархату видала якісне факсиміле
Пересопницького Євангелія, а наша Свята Помісна Українська Православна
Церква

Київського

Патріархату

зобов`язана

зайнятися

відродженням

монастиря в ім`я Різдва Пресвятої Богородиці, де творилося Пересопницьке
Євангеліє – святиня українського народу.
Духовна обитель повинна відродитися! Всі передумови для цього є.
На прохання преосвященного Іларіона, архієпископа Рівненського і
Острозького,

Священний

Синод

Української

Православної

Церкви

Київського Патріархату (від 14 травня 2014 року під головуванням
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета) ухвалив
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рішення (журнал №16) про відкриття (відновлення) Пересопницького Різдва
Пресвятої Богородиці чоловічого монастиря в с. Пересопниця Верхівської
сільської ради Рівненського району Рівненської області та затвердив ігумена
Григорія (Нерету) намісником [12, с. 11].
Ігумен Григорій відразу розпочав активну роботу над оформленням
документів на землю під монастир та ревно молиться про успішний початок
відбудови Української Православної Святині.
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почесний професор СНУ
ім. Лесі Українки
МОНАСТИР ІВАНА МИЛОСТИВОГО У МАЛИХ ЗАГАЙЦЯХ
Коли хоче хто йти вслід за
Мною,

-

хай

зречеться

самого себе, і хай візьме
свого хреста, та й іде вслід
за Мною.
(Мат. 16.2).
І. Над берегами річки Вілії
Історична Крем’янеччина – складова Волинської землі. З незапам’ятних
часів

славилася

монастирями,

вона

храмами,

своїми

святинями:

чудотворними

печерними

іконами.

Майже

і

наземними
через

усю

Крем’янеччину простяглися пасма невисоких гір, які своєю природною
красою і захищеністю приваблювали до себе далеких наших предків, що
оселялися тут біля мережі річок, над берегами яких з’являлися поселення,
села, міста, а на горах – неприступні для ворога фортеці.
Річка Вілія (Веля) – складова тої мережі. Бере вона свої витоки з
природних джерел біля села Малі Фільварки і протікає через поселення:
Новосілки, Вілію, Малі Загайці, Шумбар, Новий Став, Борки, Круголець,
Шумськ і інші; під м. Острогом впадає в Горинь. На 90-му кілометрі свого
шляху творить вона 36 ставів, серед них у Малих Загайцях, Шумбарі, Новому
Ставі, Шумську і т.д. Над Вілією знаходяться дуже давні поселення, окремі з
них доби неоліту, бронзи, римського періоду, особливо багато з часів
~ 172 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

княжих, які зазначені тут насипами і валами тих городищ Шумбар, Борки,
Шумськ, Сураж [1, с. 176].
Річка Вілія згадується в літописних джерелах, зокрема, в «Літописі
Руському» під датою 1231 рік, тоді король Данило зустрівся з військом
угорського короля.
Коли ж побачився Данило через ріку Велю з королевичем, то сказав він
одне слово похвальне, що його Бог не любить. А назавтра перейшов він ріку
Велю на Шумськ і, поклонившись Богу і Святому Симеону та приготувавши
полки свої, рушив до города Торчева [2, с. 389].
До давніх поселень над Вілією належать Малі Загайці і Шумбар.
Свідками їхньої давності залишаються городища, на яких пізніше вибудувано
монастир Св. Івана Милостивого, замок, палац волинських родовитих землян
Боговитинів-Шумбарських,

з

яких

Ірина–Раїна,

жінка

Костянтина

Ярмолинського, була фундатором монастиря Св. Івана Милостивого. Села
Великі, Малі Загайці й Шамбур віддалені одне від одного на 3 км полями,
лугами річки Вілії і здавна становили єдине економічне ціле у власності тих
же Боговитинів-Шумбарських.
Малі Загайці як поселення сягає доби неоліту, про що свідчать кам’яні
знаряддя праці, знайдені на території села, зокрема, по берегах річки Вілії,
яка в сиву давнину була важливою артерією життя і міграції його жителів.
Крім того, річка була багата на рибу, дику птицю, а на її лугах випасали
худобу, коні місцевих селян, головним заняттям яких здавна було
хліборобство і тваринництво. На історичній карті село Великі Загайці
з’явилось раніше як Малі Загайці. Воно згадується в писемних джерелах 1513
року.

Тоді

король

Сигізмунд

І

видав

грамоту

на

село

Богушу

Боговитиновичу, а на початку XVІІ ст. одна з їхнього роду Ірина (Раїна)
одружилася з Костянтином Ярмолинським, полковником козацького війська,
і внесла цей маєток як віно до предавнього і знаного роду Ярмолинських.
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У Загайцях був замок, – знаходимо в історичних джерелах, - про який
згадується у фундушовому запису Ірини Ярмолинської, але він, здається,
розташовувався західніше від монастиря, недалеко від гори Сидорівка, біля
якої стояв, і дотепер місце це називають замкове [3, с. 646].
Малі Загайці з’явилися після заснування Іриною Ярмолинською
чоловічої обителі суто на дарованих нею святій обителі землях, і було це
монастирське село, правдоподібно, якась частина селян з Великих Загайців,
Шумбара переселена власниками на монастирські землі і названо на відміну
від Великих, Малими Загайцями. До того ж було єдине поселення Загайці [4,
с. 845].
Наприкінці ХІХ ст. було тут 56 будинків, проживало 355 жителів.
Від самого заснування Малих Загайців до сьогодення історія села тісно
пов’язана з історією монастиря Св. Івана Милостивого.
На відміну від Великих і Малих Загайців Шумбар - родова колиска
Боговитинів-Шумбарських - свого часу був містечком з Магдебурзьким
правом, тим правом містечко користалося впродовж всього XVІІІ ст. [5, с.
548]. Шумбар – дуже давнє поселення на високому березі річки Вілії, а на
правому березі височіє гора до 60 м, на якій за земляними валами піднімався
замок Боговитинів. Перед тим, це місце – городище і дотепер його називають
– городище, замковище. Зі сходу, півночі і заходу гора омивалася водами
Вілії, а з півдня відгороджена ровами і земляними валами, на яких в давнину
були ще й муровані вежі з бійницями. Немає сумніву, що із замку було
прокладено підземні ходи, і якби його здобув ворог, власники саме ними
рятували б своє життя.
Містечко в XVI–XVІІІ ст. відігравало важливу роль в торговоекономічному житті Південної Волині й мало оборонне значення.
Перша писемна згадка про нього - 1513 рік. Тут на горі в своєму замку
Ірина Ярмолинська в присутності преп. Іова Заліза складала дарчу грамоту
монастирю Св. Івана Милостивого.
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Згідно з ревізією Крем’янецького замку 1545 року, БоговитиниШумбарські мали тут свої городні і платили кошти для їхнього утримання. За
поборовим реєстром Крем’янецького замку 1570 року з Шумбура його
власники платили за 48 димів, 18 город, 2 млинських коліс і 3 інших коліс [6,
с. 547]. Після зруйнування замку 1779 року побудовано дерев’яну церкву Св.
Євангеліста Луки, яка мала багато давніх предметів церковного мистецтва і
була спалена московськими червоними атеїстами у 80-х рр. ХХ ст. Містечко
Шумбар від Боговитинів переходило до Станіслава Ляща, кн. Чарторийських,
після них до Вишнівецьких, а від них до Блендовських, які заснували там
монастир тринітарів. З 1734 року – власність Павла Шишковського.
Наприкінці ХІХ ст. було тут 137 будинків, 876 жителів.
2. Святиня на березі річки Вілії
Монастир Св. Івана Милостивого у Малих Загайцях належить до
давніх, глибоко шанованих святинь південної історичної Волині й має багату
і цікаву історію. З цією святою обителлю пов’язані імена таких видатних
постатей Української Православної Церкви, як митрополит Полікарп
Сікорський – першоієрарх другого відродження УАПЦ 1941–1944 рр.,
архімандрит Серафим Василів та ін.
Засновником святої обителі Св. Івана Милостивого в Малих Загайцях
була Ірина Ярмолинська, з 1625 року вдова по полковнику Костянтину
Ярмолинському. Наступного року було заложено церкву і келії на грунтах
вдови під назвою «Замчище», «Дворище». Всі ці будівлі були дерев’яні й
знаходилися з північної сторони пізнішого мурованого храму Св. Івана
Милостивого.
“Можна допускати, – читаємо в історичному джерелі, – що монастир
побудовано на місці замку, який був тут до заснування обителі, бо вся площа
того пагорба, де знаходиться монастир, з усіх сторін наче обрізана, але валів і
ровів немає” [7, с. 647]. В 1637 році було засновано, освячено офіційно святу
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обитель, і від того часу розпочинається її історія. Своє благословення на
заснування святині дав митрополит Київський Петро Могила.
Довший час між православними і греко-католиками велася полеміка
про те, для кого з них, власне, Ірина Ярмолинська засновувала святиню,
наділяла землями, фундушами. При ній діяли школа, шпиталь, притулок для
бідних хворих.
У рукописній історії Загаєцького монастиря Св. Івана Милостивого
сказано, що засновувала Ірина Ярмолинська святиню для о.о. василіан, тобто
Руської унійно-православної церкви. Цю думку знаходимо і в історичних
джерелах

авторитетних

авторів,

як-от

професора

Олександра

Цинкаловського.
У селі Малі Загайці православний монастир Івана Милостивого
закладений в 1636 році Іриною Ярмолинською для василіан. У тому
монастирі

переховувалися

старі

портрети

Ярмолинських

(тепер

у

краєзнавчому музеї в Крем’янці). У церкві до 1914 р. переховували
Острозьку Біблію, видану в 1581 р. в Острозі під доглядом архімандрита
Смотрицького. Монастир побудовано на старому XVІ ст. замчищі князів
Острозьких в бароковому стилі зі стрільницями в стінах дзвіниці і церкви [8,
с. 414–415]. Першим ігуменом монастиря, як видно з фундушової грамоти і
пом’яника, був о. Антоній Рудницький.
Якщо Ірина Ярмолинська будувала монастир Св. Івана Милостивого у
Малих Загайцях для о.о. василіан, то навіщо брала благословення на його
побудову у православного митрополита Київського Петра Могили? І чи таке
благословення було? Ще одна відома українська православна праведна
постать тої доби, преподобний Іов Залізо Почаївський, причетна до історії
монастиря. Серед підписантів заповіту Ірини Ярмолинської є такий запис:
«Іоан Залізо ігумен Почаївський, усно прошений, печатор власною рукою».
Цей документ з підписом Преподобного, як дорогоцінна пам’ятка рукописана
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Св. Іовом, забрано до Почаївської лаври і зберіється під склом в різниці [9, с.
874].
Напрошується думка: або справді, як це стверджують московські і
промосковські дослідники, о.о. василіани на свій лад переписали історію
святині, або митрополит Петро Могила був українським патріотом, хоч і
волох за національністю, і не бачив великої різниці між Православною і
Руською унійно-православною церквами в Україні. Що ж до преподобного
Іова Почаївського, великого православного українського патріота, то він
виступав там як один із авторитетних свідків під час підписання заповіту
Іриною Ярмолинською.
Однак монастир з часу заснування і розбудови до 1721 року належав
православним ченцям, а по тому о.о. василіанам аж до 1794 року, коли його
ченців навернено до московського православ’я. А останнім настоятелем о.о.
василіанської обителі був о. Василь Роговський, український богослов,
патріот.
Слід наголосити, що саме за о.о. василіанів була свята обитель
розбудована, зокрема, 1776 року побудовано двоповерховий мурований
братський корпус, господарські будівлі. Тодішній його настоятель о. Донат
Явлошевич робив все для того, щоб святиня процвітала [10, с. 101–106].
Монастирський

храм

належить

до

оригінальних

архітектурних

пам’яток XVІІ ст., возведених руками волинських зодчих. Побудована у
візантійському бароковому стилі, вівтарем на схід, із західної сторони –
вежа-дзвіниця в шість ярусів. Монастирський мурований храм нагадує
оборонну споруду, – писав автор цих рядків, - у верхній частині якої є 24
амбразури для захисту від нападників [11, с. 173]. Збережений первинний
іконостас

дивує

своєю

оригінальністю

і

досконалістю.

Зберігалася

чудотворна ікона Божої Матері Милуючої часів Іова Почаївського, інші
ікони тої доби, чаші, хрести, підсвічники та ін.
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Бібліотека-архів

налічувала

500

томів,

серед

них

рукописні,

стародруки, зокрема, Острозька Біблія, Почаївські видання о.о. василіан і т.
д. Під монастирським храмом в родинних гробівцях поховані були
Костянтин та Ірина Ярмолинські, портрети яких до 1914 року зберігалися в
святині. На думку промосковських дослідників, ці портрети з відповідними
написами 1746 р. були підмінені о.о. василіанами. З тих написів виходило б,
що монастир будувався для о.о. василіан. У 30-х рр. ХХ ст. портрет Ірини
Ярмолинської перенесено до Крем’янецького музею, авторитетні його
дослідники ствердили, що картина оригінальна, написана за життя
фундаторки монастиря в XVІІ ст. [12, с. 174–175].
При монастирі з 1818 по 1853 р. діяло Духовне училище, згодом
перенесене до Крем’янця. З 1842 р. обитель – третього класу, за штатом
належали: 1 настоятель, 5 – ієромонахів, 2 – ієродиякони, 1 – чернець, 4 –
послушники [13, с. 105–106].
Окремою сторінкою історії Загаєцького монастиря є 20–30-ті роки ХХ
ст., коли Західна Волинь була окупована Поверсальською Польщею і
українські православні волиняни вели боротьбу за розмосковлення і
українізацію Православної Церкви. В 1922–1925 рр. намісником монастиря
Св. Івана Милостивого був ігумен Полікарп Сікорський, пізніший
першоієрарх митрополит УАПЦ другого відродження [14, с. 2].
Тогочасні історичні джерела про призначення намісником Загаєцького
монастиря о. Полікарпа повідомляли наступне.
Адміністративні переміни:
Наказом Священного синоду Проваславної митрополії в Польщі, від 12
грудня 1922 року за Ч. 169, ієромонаха Полікарпа звільнено від виконання
обов’язків настоятеля Мілецького монастиря і призначено намісником
Загаєцького монастиря з возведенням в сан ігумена з правом ношення палиці.
Настоятелем Мілецького монастиря призначити ігумена Алексія, намісника
Володимирського Христо-Рождественського монастиря [15, с. 4].
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За ігумена Полікарпа було багато зроблено, щоб повернути святині
українське православне обличчя в богослужінні, традиціях, обрядовості.
Кожного року 8 вересня у Загаєцькому монастирі відбувався щорічний
осінній відпуст. Восени 1936 року на черговому відпусті був присутній
архієпископ Волинський і Крем’янецький Олексій, якому співслужили 10
священиків, крім чорного духовенства. Ось як описував очевидець в цій
прощі вірних до святині у монастирі до чудотворного образу:
“За стародавніх часів, коли ще жив преподобний Іов Почаївський, в
Загаєцьких лісах з’явилася ікона Божої Матері, яка, за ті милості, котрі
получали всі, що з вірою прибігали в молитвах до Божої Матері перед тим
образом, стала називатися Милуючою. По народі з преподобним Ірина
Ярмолинська будує для того образу святиню – монастир, додаючи йому за
патрона святителя Івана Милостивого” [16, с. 534].
По окупації Волині червоними московськими «визволителями»
розпочалася «щаслива доба» побудови реального соціалізму і комунізму, яка
не оминула своїм вандало-атеїстичним руйнуванням і саму святиню.
Вандали-комуністи

знесли

мури

зачиненого

монастиря,

розібрали

двоповерхові муровані корпуси. На початку 90-х років автор оглядав
святиню вперше і виніс такі думки: «Оглядаємо храм, рештки монастирських
будівель. Колись величні й білосніжні двоповерхові корпуси монастиря нині
«обнімають» купу руїн. З гіркотою оглядаємо напівпідвальне приміщення з
кількох кімнат, де розмістився радіомаяк…
У 60–80-х роках церкву кілька разів зачиняли, але з реєстру не знімали,
бо надто далеко була відома святиня. Але завдяки їх «толерантному
ставленню до релігії» від монастиря не лишилось й сліду, багато чого
пропало і в храмі” [17, с. 183].
На початку 90-х рр. в добу незалежної України монастир у лоні УПЦ
МП відновив свою діяльність і розпочав відбудову монастирських будівель
по чорній московській атеїстичній руїні.
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3. Довга дорога до храму
Минуле монастиря Св. Івана Милостивого давно стало предметом мого
наукового зацікавлення. Щоб якнайповніше пізнати його історію, виявляв
документальні

та

історичні

джерела

в

Держархівах

Волинської,

Житомирської, Торнопільської областей, двічі побував у Малих Загайцях.
Зібрані і критично опрацьовані джерела дали змогу долучити цей науковий
доробок до інших і написати, видати ряд праць, в яких історія святої обителі
становить окремі підрозділи.
Липневий сонячний ранок зустрічаю в дорозі до Малих Загайців.
Проїхали Дубно, Крем’янець. Нарешті по довгому чеканні нас, кількох
пасажирів, забирає проїждже авто на Шумськ. Виходжу у с. Новостав, а
звідти довга у 12 км розбита дорога до Малих Загаєць. Село Новостав, як і
наступні Шамбур, Загайці, ніби пережили якісь природні катаклізми.
Обшарпані будівлі, поламані огорожі, всюди якась півруїна, а від колишньої
бруківки лишилося 20 ям на квадратний метр. Іти по ній неможливо,
переходжу на стежину, яка тулиться до так званого шосе. Праворуч
розкинулись мальовничі береги Вілії: пагорби вкриті лісами, луги покриті
травами, квітами, ліворуч поля пшениці, кукурудзи, ячменю. Земля у зеніті
своєї родючості і багатства, однак ота «колгоспна безгосподарність»
відчувається всюди: на полі, обійстях, дорогах.
Не зважаю на втому, довгу дорогу долаю з упертістю гімназистапластуна. За спиною лишився Шамбур, маю оглянути його у зворотній
дорозі, нині ж всі мої думки у Малих Загайцях, до яких добираюсь з
натертими мозолями на ногах і втомою, але не піддаюся спокусі присісти.
Нарешті – Малі Загайці. Довга вузька у суцільних вибоїнах вулиця веде мене
до монастиря Св. Івана Милостивого. Пригадую, як приїжджали ми минулого
разу сюди через Великі і Малі Дедеркали. Вузькою доріжкою піднімаюся на
гору, де в усій своїй красі підноситься храм Св. Івана Милостивого,
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монастирські будівлі, які постали з руїн. Але не мають вони тої пишноти
первісної, а якась сіра убогість в їх архітектурних формах і деталях.
Один із послушників запитує: кого я шукаю, рекомендує мені
зустрітись з о. Олегом - економом монастиря. Справді, мені пощастило, о.
Олег привітний, розумний священик. Під час знайомства називаю себе і
причини відвідин. Отець Олег читає мої книги, деякі з них має у власній
бібліотеці. Оглядаємо монастир, ведемо розмову про минуле і сьогодення
святині. Нині монастирською братією з шести чоловік керує ігумен Геронтій,
з яким мені, на жаль, не вдалося зустрітися. До нас приєднується чернець
Платон, відкриває двері храму, і перед моїми очима постає мистецька
картина з іконостасу, стінних розписів, величі внутрішнього простору.
Оглядаємо іконостас доби Ірини Ярмолинської і преподобного Іова
Почаївського, давні підсвічники, образи, інші церковні речі.
Первісну ікону Св. Івана Милостивого викрали, натомість копія з ХІХ
ст. У добу московського реального соціалізму, комунізму із зачиненої
святині зникло безслідно багато церковних мистецьких речей, численні
книги, документи.
Праворуч оновлена ікона, яка нещодавно постала у своєму чудесному
сяйві перед вірними. Бог продовжує показувати чудеса, закликає їх бути
вірними Його заповідям, ставати на шлях спасіння і вічного життя.
З нами студент ІV курсу Почаївської Духовної семінарії, який має тут
практику. На моє запитання: чого там вас вчать, повідомляє, що майже всі
предмети читають російською мовою, вона залишається і розмовною в
ректора, викладачів… Бажаю йому бути добрим українським душпастиром, а
з о. Олегом і о. Платоном оглядаємо монастирське господарство. На їх
господарському дворі машини, трактори, комбайни, сіють, садять, збирають
врожаї. Життя ченця в усі віки – це довга і щира молитва, прощення і
покаяння, важка фізична праця, неспання і т.д.
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Мене вразило найбільше, що в цій нашій святині, яка належить до УПЦ
МП, ввічливе, щире, справді християнське ставлення до всіх, хто приходить
до святині. Тут, на відміну від почаївських ченців, переважно москалів і
омосковлених молдаван, які витворили нестерпну аморальну атмосферу, яка
тяжіє приниженнями, ненавистю, недовір’ям, зневагою, презирством,
гордістю і українофобством над кожним прочанином, панує атмосфера
любові, щирості…
Ніхто з ченців св. обителі не запитав мене, до якої церкви я ходжу в
Луцьку молитися Богу, якою мовою проказую молитви.
З подякою і найкращими побажаннями ченцям вірою і правдою
служити Богові і Україні залишаю чернече товариство, іду оглядати святиню
знизу гори, колишній монастирський став і стежкою через луги виходжу на
центральну вулицю Малих Загайців, прямую по ній в зворотну дорогу. На
моє здивування, зупиняється бус, за кермом якого о. Олег, поруч студент
семінарії, і ми до самого центру Шамбура ведемо нашу розмову з минулого
цієї великої святині Волинської землі.
Напроти замкової гори в Шамбури висідаю і прямую до цього
справжнього чуда природи. На її вершині мурована церква біліє новизною,
предавню дерев’яну святиню змела московсько-більшовицька атеїстична
повінь.
Неповторну у своїй архітектурно-мистецькій красі церкву Св. Луки,
1779 р. спалили місцеві перевертні-комуністи, поставили тим смолоскип
московському сатані. У вогні пожежі зникли безцінні пам’ятки сакрального
мистецтва волинських майстрів, іконописців, золотарів, людвісарів.
Довго стою на Замковій горі, думками літаю над пройденими за 46
років дорогами моїх наукових пошуків і знахідок, на яких бачив згарища,
руїни наших храмів Божих, сплюндрованих могил, осквернених святинь,
повалених хрестів і т.д. Так ворог віками вбивав нас, нашу душу, наше
минуле і майбутнє. Молимо Бога, щоб подібне не повторилось.
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Храм Св. Михаїла 1885 р. у с. Новостав, де скінчилися мої пішохідні
важкі, довгі дороги до храмів у селах при Вілії, також знищили місцеві
атеїсти-комуністи за вказівками своїх московських керманичів. Оглядаю при
дорозі Шумськ-Крем’янець невелику дерев’яну каплицю. Вона стоїть поруч
проїжджої дороги, а праворуч від святині – великий бар, з якого линуть п’яні
голоси, нецензурні слова, брудна лайка. «Гарне» сусідство у церковиці!
Не маю змоги запитати, чи відбуваються тут служби Божі, підійшов
бус, і я до самого Крем’янця перебираю думками побачене, почуте, щоб
доповнити ними зібрані мною джерела і прийти до читача зі своєю новою
об’єктивною науковою розвідкою про велику Святиню Волинської землі –
монастир Св. Івана Милостивого, який вибудувала боголюбива українська
шляхтянка Ірина Ярмолинська.
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З ІМ’ЯМ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА
Коли дому Господь не будує,
даремно трудяться будівничі
при ньому
(Пс. 126:1)
1. Над берегами річки Тишиця
Предавнє поселення Ярославичі над берегами річки Тишиця своїми
витоками сягає XII ст., коли Луцький князь Ярослав Ізяславович не лише
вибудував тут на городищі замок, а й залишив їм своє ім’я [1, с. 569].
Одначе знайдені тут на замковищі кам'яні знаряддя праці засвідчують
нам, що задовго до заснування замку і поселення князем Ярославом
Ізяславовичем тут було присутнє життя первісних людей [2].
За писемними авторитетними історичними джерелами, князь Луцький
Ярослав Ізяславович був великий будівничий Волинської землі і за свій
волинський період правління заснував і вибудував низку поселень і городів
[3. с. 308].
Городище, на якому князь вибудував замок, і біля нього поселення
Ярославичі представляло собою неправильної форми видовжений з півночі
на південь чотирикутник, який з трьох сторін омивали води ставу, що
творила річка Тишиця.
Основним заняттям первісних людей на городищі було рибальство,
мисливство, а пізніше землеробство та твариництво.
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Задовго до приходу сюди князя Ярослава Ізяславовича це городище
уже було залишене людиною і представляло собою пустку.
Замок у Ярославичах, вибудуваний тут князем на городищі, нагадував
інші тогочасні замки Волинської землі. Оточений з трьох сторін водами
ставу, перед якими піднімалися високі земляні вали з дубовими частоколами
та охоронними вежами на них. З південної сторони перед земляними валами
був рів, наповнений водою, над яким з в'їзної брами звисав на ланцюгах
опускний міст, який на ніч піднімався, а на день опускався.
Посередині замку знаходився князівський терем із житловими та
господарськими приміщеннями в нім. Під час проживання тут його власника
сюди приїжджали для відпочинку і розваг князівські гості.
Судячи із залишків цегли й кераміки на замковищі, пізніші його
власники розбудовували і зміцнювали оборонні споруди. Як і в кожному
середньовічному замку, тут могла бути ціла мережа підземних ходів.
Саме ж село, засноване князем Ярославом Ізяславовичем (1169 р.)
одночасно із замком, у плині віків розбудовувалося і зростало та переходило
від власника до власника. З історичних джерел дізнаємося, що 1545 року
було воно власністю Богушевої Боговитинової, яка була зобов'язана
утримувати три городні Луцького замку, а також вони нам дають відомості,
що 1570 р. село є власністю Михайлової Дялинської (або Дзялинської), які з
селами Підлісці і Воротнів платили від них за 16 боярів путних, 58 димів, 8
городів, 3 млинських коліс, 2 корчми, а з 1585 року належало до князів
Пронських, пізніше до Пузинів, Аксаків, Малинських Немирів [4, с. 570].
Опріч того, село згадується в акті від 2 листопада 1563 року в скарзі
архімандрита Жидичинського монастиря св. Миколая, о. Іони про
пошкодження межових знаків між маєтками Ярославичі і Буремець і по
оранці полів слугами дружини земського підскарбія Федори Сангушкової.
Також село згадується в скарзі від 31 серпня 1583 року Луцького єпископа
Іони Красного на князя Олександра Пронського, старости Луцького, про
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напад із зброєю служилих людей на Жидичинський монастир і розграбували
його майно, при тому тут помічено, що все це майно вибрали, виладнали і до
маєтку пана старости Луцького Ярославичі відпровадили [5, с. 1001].
З селом Ярославичі та його замком пов'язано ім'я шведського короля
Карла II, союзника українського гетьмана Івана Мазепи, який 1706 року
стояв тут військовим табором і вів таємні переговори з козацькою
старшиною у їх спільній боротьбі проти Москви [6, с. 570].
Слід наголосити, що в усі часи головним заняттям селян Ярославичів
було землеробство і твариництво. Навколо поселення простелялися родючі
чорноземи, а луги річки Тишиці давали корм великій рогатій худобі, коням
та ін. Також з історичних джерел дізнаємося, що води річки живили водяний
млин під назвою «Поплавок», тобто млин-човен, колеса якого повертала її
течія.
Над селом Ярославичі пропливали віки, мінялися не лише власники, а й
окупанти, поляки на москалів. По польських повстанцях 1831 р., 1863 р. вони
стали власниками не лише села, а й самого городища, замковища, на якому
піднімався палац нових господарів Калмикових, могили яких знаходяться
біля місцевого храму.
Буревії двох світових воєн своїм чорним крилом зачепили і Ярославичі,
залишали по собі згарища і руїни, кров і сльози його жителів. Але слід
підкреслити, що селяни тут завжди мали високу національну свідомість. У
20-30-х рр. в селі активно діяла місцева філія «Просвіти», де працювали хатачитальня, аматорський гурток, місцевий хор. В селі широко і урочисто
відзначали Шевченківські ювілеї, українські державні свята, дні пам'яті
героїв Крут і Базару [7]. Через громадсько-політичні організації – “Просвіта”,
ОУН виховались майбутні місцеві герої УПА, які боролися проти червоних і
коричневих окупантів у 40-х рр. і багато із них віддали своє життя на полі
бою.
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У добу незалежної України різко змінюється в доброму розумінні
обличчя села: виросли нові житлові будинки, прокладено хідники, будується
новий мурований храм. Одночасно змінюється і духовна скарбниця села:
піднявся рівень освіти, наповнюються новими духовними цінностями
людські душі, зростає національна свідомість його жителів.
2. Незабутні храми душ наших
Знаємо з літописних джерел, що там, де наші князі засновували
поселення, міста, вибудовували замки для їхнього захисту, а щоб охоронити
свої душі і душі вірних від скверни, вибудовували храми Божі. Таким
будівничим святинь на нашій землі був волинський князь Володимир
Василькович, про святі справи якого літописець записав так:
- За Берестієм поставив город на пустому місці, що називається
Лосна…, і церкву поставив Благовіщення Святої Богородиці, і прикрасив її
іконами золотими, і начиння служебне викував срібне, і Євангеліє апракос,
оковане сріблом, і Апостола апракос і Паремію, Соборник отця свого тута ж
положив, і хреста воздвижального положив [8, с. 447].
Князь Ярослав Ізяславович не був у цьому святому ділі виняток,
заклавши замок, укріпивши його земляними валами і дубовими частоколами
та оборонними сторожовими вежами на них, охоронив він поселення свого
імени від ворожої небезпеки, а щоб охоронити свою душу та душі підданих
від

гріха,

вибудував

перший

храм

Божий.

Свідченням

того

є

напівзруйнований кам'яний хрест XII ст. з північної сторони дерев'яного
храму Різдва Пресвятої Богородиці.
Ми не знаємо, в ім'я кого був освячений престол цієї первісної святині
в Ярославичах, однак за збереженими первісними взірцями дерев'яних храмів
Божих можемо стверджувати, що був він тризрубний [9, с. 106]. Саме такі
тризрубні, тобто тринавні дерев'яні церкви будували в Україні–Русі.
Отож першим храмом Божим у Ярославичах, який знаходився
південіше від княжого замку, без сумніву, була дерев'яна тризрубна церква.
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Як і всі тогочасні храми, мали вони завдяки своїм фундаторам-князям все
необхідне церковне начиння, Богослужбові рукописні книги та ін.
Селяни не могли через свою бідність ані збудувати церкву, ані
наповнити її церковним начинням, це могли зробити князі-фундатори і не
можемо мати жодних сумнівів у тому, що саме так зробив Луцький князьфундатор і будівничий Ярослав Ізяславович.
Дерев'яні церкви не були довгостійкими і часто зникали у вогні пожеж,
природних катаклізмів, людської байдужості. Тому перші храми Божі
зникали з історичної карти не лише Ярославичів, а й всієї землі нашої.
За документальними джерелами Держархіву Рівненської області XIX
ст., можемо промовисто сказати, що у XVIII ст. в Ярославичах була дерев'яна
церква Воскресіння Господнього, будівництво якої тривало з 1746 по 1758
рік. На нашу думку, святиню будували коштом парафіян, і тому ця будова
тривала 12 років. За цими ж джерелами, церква Воскресіння Господнього
мала два престоли. Один із них, Святого Євангеліста Луки, наштовхує нас на
думку про те, що освячений він був у пам'ять попередньої церкви його імені
[10, арк. 355].
Дерев'яний храм Воскресіння Христового теж був тризрубний,
побудований на місці попередніх святинь Ярославичів і зберігав низку
безцінних предметів церковного мистецтва - виробництва місцевих майстрів:
іконостас, ікони, чаші, хоругви, дзвони та інші. За змістом та формою
святиня була суто народна, суто українська.
- Вибудувані народними майстрами даної місцевості, які не мали
жодної архітектурної освіти, - знаходимо ці думки в історичному джерелі, несли вони всю велич і красу народної душі, гармонійно поєднували
національні архітектурні форми з довкіллям, в яких перепліталась
монументальна велич і духовна досконалість самої душі будівничих. А та
душа завжди була українською – в мові, культурі, мистецтві, побуті. Тому й
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велич душі наших предків простежуємо в будівництві Божих храмів, їх
розмалюванні, убранні [11, с. 41-45].
Церква Воскресіння Господнього у с. Ярославичі мала всі зовнішні і
внутрішні ознаки українськості Божих храмів, як і всі святині історичної
Волині і Полісся, а за документальними джерелами, зберігалися тут цінні
документи, давні Богослужбові книги та ін.
Із західної сторони місцевого храму побудовано було дерев'яну
дзвіницю, на якій знаходилися 4 дзвони волинських, дубенських людвісарів,
що своїми мелодійними співами кликали вірних до святині [12, с. 89].
Виявлені документальні джерела Держархіву Рівненської області також
дають нам можливість простежити і міграційні та інші будівничі процеси в с.
Ярославичі у XIX ст. Так, в 1836 році тут до храму Воскресіння Господнього
належало разом з приписними храмами навколишніх сіл Яловичі, Чекна,
Деректи 91 двір, 755 парафіян та в самих Ярославичах 18 дворів, 142
парафіянина [13 арк. 362].
За документальними джерелами, в 1841 році до церкви Воскресіння
Господнього в селі Ярославичі було приписано 47 дворів, 371 парафіянин, а з
приписними храмами сіл Яловичі і Чекна – 89 дворів, 710 парафіян [14, арк.
355].
Дерев'яна церква Воскресіння Господнього з невідомих причин стала
аварійною, і в 1882 році було освячено престол нового дерев'яного храму в
ім'я Різдва Пресвятої Богородиці, побудованого коштом місцевого поміщика,
дійсного статського радника Миколи Колмакова і парафіян стараннями
настоятеля о. Филимона Скальського [15, с. 1004].
Церква

побудована

місцевими

майстрами,

хрестоподібна

з

центральним масивним куполом, вівтарем на схід у синодальному стилі.
Храм багатий на твори церковного мистецтва, серед яких багато предметів з
попередніх храмів Божих. Святині притаманні всі внутрішні ознаки
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українськості Божих храмів: вишиті рушники, хоругви, різьблені дерев'яні
хрести, підсвічники та ін.
Церквам синодального стилю притаманне поєднання Божого храму з
дзвіницею, що ми й бачимо в місцевій та навколишніх святинях.
Божі храми в Ярославичах в усі часи залишалися вагомими осередками
глибокої віри й духовності наших предків, в яких віки горіла запалена ще в
часи князя Ярослава Ізяславовича непогасла свічка віри – святого
українського православ'я, яке було найбільшим духовним скарбом наших
предків.
3. На шляхах пошуків і знахідок
Наші наукові дороги привели до с. Ярославичі не випадково.
Переглядаючи документи свого колишнього вихованця Сергія Хоміцького,
виявив у його паспорті запис про місце народження – село Ярославичі, де
пройшло лише шість місяців його життя. Назва його зацікавила нас обох, і ми
розпочали виявляти і збирати документальні та історичні джерела в
Держархівах Рівненської та Волинської областей. Разом переглянули ми
клірові відомості церков і парафій Дубенського повіту XIX ст., де виявили
низку важливих відомостей з історії будівництва храмів Божих, а з
історичних джерел дізналися про саме село, його городище, замковище,
палацище.
Літнього сонячного ранку вирушаємо з рідного Луцька до села
Городниці маршрутним бусом, а далі перед нами через луги і поля
простелилися немощені дороги і стежки. Ведемо в дорозі розмову про
минуле цієї чарівної землі, яку добігаюче літо поступово передає до рук
осені, котра розмальовує все навколо в свої кольори і гами.
Розглядаємо поля, покриті цукровими буряками, морквою, картоплями,
квасолею й іншим – земля у зеніті своєї родючості. В розмовах спливає час, і
ми не помітили як перед нами з'явилось село Ярославичі. Брукована вулиця
привела нас до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Перше, що дивує нас,
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вцілілий, давній, великий кам'яний, двораменний хрест, висота – 178 см,
ширина рамен – 21 см, довжина нижнього рамена – 84 см, верхнього - 73,5
см. Хрест справді унікальна збережена пам'ятка церковного мистецтва XV–
XVI ст. Саме такої форми хрести були зображені на гербі історичної Волині
до Люблінської унії 1569 року [16, с. 2-3]. Подальше уважне вивчення
церковища дало нам ще більш унікальну знахідку – недоруйнований
кам'яний хрест доби князя Ярослава Ізяславовича, якого не встигли
доруйнувати, як і саму зачинену святиню місцеві комуністи в добу
«реального соціалізму» 70-80-х рр. XX ст.
Знайдена пам'ятка дає нам ще раз підставу стверджувати про
присутність християнства, віри нашої в Ярославичах ще в часи їхнього
засновника у XII ст.
Наші спроби оглянути святиню зсередини не дали бажаних наслідків,
місцевий настоятель у селі не проживає. Зі слів вірних, о. Миколай не
молиться за вбитих героїв Майдану, не править молебні по наших бійцях, які
пали на полі бою з московською ордою.
Південіше від дерев'яного храму Різдва Пресвятої Богородиці
будується нова мурована церква. Будова цієї святині триває вже багато років,
але брак коштів не дає можливості завершити будівництво.
Після ретельного огляду церковища, на якому низка надмогильних
плит і пам'ятників, серед яких своєю масивністю кричать до перехожих
надгробні камені родини місцевих поміщиків – власників навколишніх
земель – Колмакових, які спричинилися своєю участю при будівництві
святині, вирушаємо до давнього городища, замковища, палацища, що
знаходиться північніше від храмів Божих. Оглядаємо південну підвищену
частину цієї недоруйнованої тодішніми комуністичними керівниками села
предавньої археологічної пам'ятки. Без сумніву, це підвищення - залишки
земляних валів, які оточували з півдня вхід до замку. Городище, замковище,
палацище нагадують неправильної форми чотирикутник: його довжина з
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півночі на південь 105 м, ширина 32 м. Висота збереженої пам'ятки місцями
сягає 1–1,5 м. З двох сторін – заходу й півночі її - омивають води ставка, що
його віками творила річка Тишиця. Східну ж частину ставу засипали
бульдозери

землею

стягненої

з

пам'ятки,

тим

самим

зруйнували

найкультурніший археологічний її шар. Нині цю пам'ятку перетворено в
оране поле, йдемо по ще не викопаній картоплі, зарослій високими
бур'янами, тому й важко віднайти будь-які сліди від будівель, які тут
підіймалися. Лише зі східної сторони знаходимо рештки побитої цегли XVIIXIX ст., з якої було побудовано палац власників села Ярославичі.
При ретельному дослідженні цієї пам'ятки ми прийшли до висновку,
що саме тут на предавньому городищі князь Ярослав Ізяславович вибудував
замок, а пізніше власники села у XVI-XVII ст. звели палац.
Далі наша дорога з пошуків і знахідок привела нас до школи, де ми
мали зустріч, приємну і корисну для наукового пізнання минулого села
Ярославичі,
Посільським,

з

директором
випускником

середньої

школи

Крем'янецького

Віктором
педучилища,

Дмитровичем
історичного

факультету Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Нині в
школі навчається з її філіями 161 учень, працює 25 вчителів, серед яких
досвідчені спеціалісти Світлана Косарук, Людмила Поліщук, Ольга Ляцевич
та ін.
Під час розмови з Віктором Дмитровичем – істориком за фахом,
заторкнули ми низку питань з минулого села, зокрема, стан і рівень сучасної
шкільної освіти. Приходимо до єдиної думки, що не лише на ентузіазмі
можна її будувати, а на певній матеріальній базі.
— Мене завжди приваблювало село, - каже нам Віктор Дмитрович, мальовнича природа, працьовиті люди, в усі часи знаходилися серед них такі,
які боролися за нашу національну гідність і свободу.
Оглядаємо школу, більше нашої уваги забирає кімната-музей історії
села Ярославичі. Тут зібрано багато цінних експонатів з його минулого:
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знаряддя праці, речі побуту, народний одяг, документи і фотодокументи,
книги, рукописи і т.д. Зупиняємо погляд на «Кобзарі» Тараса Шевченка,
виданому 1942 року в окупованому нацистами Львові. Це рідкісне і цінне
видання стало важливим джерелом для місцевих шевченкознавців і
шевченколюбів, вчителів і учнів школи. По оглядинах школи робимо
висновок, що Віктор Дмитрович не лише добрий вчитель історії, директор, а
й чудовий господар.
З його слів дізнаємося, що в місцевому будинку культури є кімнатамузей Лесі Українки, в якому чимало малярських робіт відомого волинянина
художника Леоніда Литвина. Кімната-музей створена тут не випадково. 1881
року Леся Українка зі своїми рідними побувала в сусідньому селі Чекна. Про
ці відвідини знаходимо у спогадах сестри Ольги Косач-Кривинюк такі думки:
— Це мама з Луцька повезла нас – Мишу, Лесю, мене, - писала вона, –
мабуть, весною 1881 року, до знайомого мирового посередника Самарина в с.
Чекну на Дубенщині, щоб ми подивились на веснянки… [17, с. 46].
З розповідей місцевих старожилів дізнаємося, що церкву Воздвиження
Чесного і Животворчого Хреста Господнього (1733 р.) місцеві комуністивандали знищили цю мистецьку пам’ятку сакральної архітектури Волині,
нині від неї залишилась руїна, а церкву св. Луки у сусідньому селі Яловичі
перетворили у 80-х роках минулого століття у зерносховище, місцеву Різдва
Пресвятої Богородиці лише закрили і не встигли перетворити в руїну.
Ще раз оглядаємо церкви, знімаємо їх на плівку, давні кам’яні хрести
біля них і вирушаємо в зворотну дорогу. Наші душі по вінця переповнені
побаченим і почутим, яке в дорозі ми старанно просистематизували,
заналізували, продискутували і прийшли до єдиної думки: Ярославичі –
предавня, безцінна перлина у намисті з сіл того регіону історичної Волині, і
воно буде й після нас мати багато майбутніх дослідників, і не одному з них
ще відкриє свої заховані таємниці, на яких напишуться нові сторінки історії
предавнього поселення з ім’ям князя Ярослава Ізяславовича.
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СТАН ПРАВОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ
ТА ПЕРСПЕКТИВА ОБ’ЄДНАННЯ
В ЄДИНУ ПОМІСНУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ
Питання щодо об’єднання Православних Церков впродовж доби
незалежності України перейшло у розряд стратегічно важливих. Адже розкол
національного православ’я на три юрисдикції – УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ,
що відбувся ще на початку 90-х рр. минулого століття, не додає іміджу
Українській державі на світовому рівні, продовжує залишатися серйозним
чинником внутрішньосуспільної дестабілізації та перешкодою на шляху
утвердження

єдиної

Української

Помісної

Православної

Церкви.

Конституювання останньої - невід’ємний атрибут зміцнення політичного
суверенітету та ідентичності української нації. Не випадково окремі
європейські спільноти, формування державності яких нерозривно проходило
під визначальним впливом православної традиції, не одне століття боролися
за помісний статус власних церков.
Розподіл релігійних організацій за віросповідними напрямками
свідчить

про

переважаючу

чисельність

в

Україні

представників

християнських деномінацій. Православні, католицькі та протестантські
релігійні організації становлять близько 94% релігійної мережі держави, про
що йдеться в інформаційному звіті Мінкультури «Про стан і тенденції
розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за
2012 рік» [3].
Найчисельнішою серед православних церков України є Українська
православна церква (УПЦ (МП)). За чотири останні роки УПЦ (МП)
розширила свою мережу з 11539 осередків у 2009 році до 12895 у січні 2013
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року (1356 організацій, або 10,5% приросту). На початок 2013 року релігійні
організації УПЦ (МП) становлять 67,5% православних громад країни, або
34,8% від всіх релігійних організацій держави. Переважна більшість
релігійних структур УПЦ (МП) діють в центрі та на заході держави, зокрема,
у Вінницькій (1005), Хмельницькій (964), Донецькій (738), Київській (720),
Волинській (666), Житомирській (662), Закарпатській (648), Рівненській (645)
областях.

Керівництво

Церквою

здійснює

митрополія

УПЦ

та

48

єпархіальних управлінь. У 2013 році Церква має 12574 релігійні громади
(10068 священнослужителів), 203 монастирі (4873 ченці), 15 місій, 34
братства, 20 духовних навчальних закладів (4727 слухачів) та 4288 недільних
шкіл. Діяльність УПЦ висвітлюють 108 періодичних релігійних видань [4].
Українська православна церква Київський патріархат (УПЦ КП) за
кількістю релігійних громад, що складають її мережу, посідає друге місце в
країні. Упродовж останніх чотирьох років УПЦ КП розширила мережу з 4128
структур у 2009 р. до 4702 осередків у січні 2013 року (574 організації, або
12,2% приросту). У 2013 році релігійні організації УПЦ КП становлять 24,6%
православних осередків країни, або 12,7% від всіх релігійних організацій
держави. Більшість релігійних громад УПЦ КП діє на заході держави,
зокрема, у Львівській (469), Київській (378), Волинській (362), Рівненській
(331), Івано-Франківській (304), Тернопільській (301), Вінницькій (237),
Хмельницькій (235) областях. У структурі УПЦ КП діють патріархія, 34
єпархіальних управління, 4553 громади (3141 священнослужитель), 59
монастирів (181 чернець), 27 місій, 12 братств, 16 духовних навчальних
закладів (1073 слухачі) та 1324 недільні школи. Діяльність УПЦ КП
висвітлюють 36 періодичних релігійних видань [5].
Кількість громад Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ) зросла з 1184 одиниць у 2009 році до 1247 структур у січні 2013
року (63 організації, або 5,0% приросту за 4 роки). На початок 2013 року
релігійні організації УАПЦ становили 6,5% православних осередків країни,
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або 3,4% від всіх релігійних організацій держави. Переважна більшість
релігійних громад УАПЦ діє у західних областях країни, зокрема, у
Львівській

(393),

Тернопільській

(247),

Івано-Франківській

(151),

Хмельницькій (80), Черкаській (59), Вінницькій (54) областях. УАПЦ має
патріархію,

15

єпархіальних

управлінь,

1205

громад

(731

священнослужитель), 11 монастирів (10 ченців), 7 місій, 1 братство, 7
духовних навчальних закладів (129 слухачів) та 307 недільних шкіл.
Діяльність церкви висвітлюють 6 періодичних релігійних видань. [2]
Українське вище державне керівництво деякою мірою враховувало
необхідність врегулювання міжправославних колізій. Певні зусилля у
напрямку об’єднання УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ мали місце як за часів
президентства Л. Кравчука, так і його наступника – Л. Кучми. Але саме
за роки

президентської

каденції

Віктора Ющенка

намітилися

істотні

зрушення у „просуванні ідеї помісності” українського православ’я порівняно
з попереднім періодом. Питання утвердження та визнання самостійної
Української Православної Церкви стало пріоритетом гуманітарної політики
чинного глави держави, який безпосередньо долучився до цього процесу,
виступивши одночасно і посередником, і дипломатом у міжправославному
діалозі як на внутрішній, так і міжнародній аренах. Саме В. Ющенко
презентував ідею „утворення єдиної Помісної Православної Церкви” як
одного „з найважливіших факторів самоозначення нашої нації, утвердження
її ідентичності і єдності”, символу „соборності нашої держави” [1].
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Андрощук Олександр,
магістрант VI курсу КПБА
ПОЧАТОК ВІДДІЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЦЕРКВИ ВІД СХІДНОЇ
1054 Р.
Ключові слова: Схід , папа , Церква , Захід , Рим , католики , собор ,
Отці , престол , православні .
Протягом всієї історії співіснування двох великих християнських
Церков - Православної та Католицької - жодне питання не викликало між
ними настільки запеклих суперечок і у такій степені не підігрівало взаємної
недовіри, як питання про верховенство Папи Римського над Вселенською
Церквою. Для віруючих католиків верховна влада Папи над Церквою абсолютно незаперечний факт, що займає центральне місце в системі їх
релігійно-ціннісних установок. І навпаки, православними це положення
споконвіків розглядалося як щось абсолютно неприйнятне, як узурпація
духовної влади та зазіхання на захоплення православних земель. Повна
полярність поглядів у даному питанні є основною перешкодою до
досягнення взаєморозуміння між Церквами [2, с.38].
Суть і основа різких розбіжностей у питанні про папство корениться в
багатовіковій історичній реальності, аналізу якої присвячені сотні книг. У
нас немає, звичайно, можливості провести подібний аналіз навіть у самому
загальному виді, але підсумки його спробуємо все-таки найкоротшим чином
сформулювати: вже з перших століть існування єдиної християнської Церкви
становлення її на Сході та Заході в силу сформованих історико-культурних
традицій характеризувалося значними відмінностями в богословських і
церковно-юридичних підходах [3, с.142].
З поділом Римської імперії на Східну та Західну між ними росло й
зміцнювалося протистояння - політичне, соціально-економічне, релігійне. І
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істотною рисою розвитку обох імперій була фактична нерозділеність
світської та духовної влади - на Сході у формі цезарепапізму, коли
візантійські імператори виступали як одноособові законодавці в церковних
справах, а на Заході - у формі папської теократії, коли Церква панувала й у
світських справах. Політична конкуренція між Заходом і Сходом, запекла
боротьба за владу й вплив часто приймали форму релігійної конфронтації,
канонічних і догматичних суперечок, що привело в остаточному підсумку до
формального поділу Церков в 1054 р. Таким чином, чисто догматичне і
канонічне питання про примат Папи Римського набув для них зовсім іншого
забарвлення і став витлумачуватися вкрай тенденційно. Політика ж Святого
Престолу на Сході найчастіше цьому тільки сприяла [4, с.44].
Тому особливо важливо абстрагуватися від історичних нашарувань і
спробувати розглянути це питання в його догматичному й канонічному
аспекті, повернувши йому, так сказати, істинний зміст. Наскільки
обґрунтований примат Папи канонічно, інакше кажучи, чи відбитий він у
Правилах Святих апостолів, рішеннях Вселенських Соборів, вченні Святих
Отців та інших авторитетних джерел церковно-правових норм? Виходити
при цьому треба, природно, із древнього церковного Передання, загального
для обох Церков, інакше кажучи, розглядаючи період до 1054 року - року
формального поділу Церков - і беручи до уваги рішення тільки перших семи
Вселенських Соборів, які рівною мірою визнаються католиками та
православними.
Католицьке вчення про верховенство Папи, єпископа Римського, у
Вселенській Церкві виходить з наслідування римськими первосвящениками
апостола Петра – згідно з церковним Переданням, першого Римського
єпископа. Обґрунтовуючи верховенство апостола Петра над всіма іншими
апостолами і верховенства його над земною Церквою, приводяться численні
посилання на новозавітні Писання, і, насамперед, слова Ісуса, звернені до
Петра: "Ти - Петро, і на цьому камені Я збудую Церкву Мою" (Мф. 16:18). На
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основі інших цитат робляться висновки про главенство Петра, його
піклуванні над апостолами, його провідній ролі в керуванні Єрусалимською
Церквою (Мф.10:2,16:19; Лк.22:31-32; Дії.1:15, 3:6, 2:14 та ін.). Однак
православні та протестантські богослови, а в останні десятиліття і деякі
католицькі, по-іншому почали тлумачити зміст тих же новозавітних цитат,
посилаючись при цьому на коментарі Святих Отців і приводячи, у свою
чергу, інші уривки з Нового Завіту, звідки, на їхню думку, зовсім не слідує
факт первоапостольства Петра. Більше того, ряд церковних істориків беруть
під сумнів навіть сам факт єпископства Петра в Римі. Не вдаючись у деталі
богословських та історико-філологічних дискусій, відзначимо тільки, що до
єдиної думки щодо інтерпретації відповідних новозавітних текстів сучасні
вчені так і не прийшли.
З рішень та постанов Вселенських Соборів до розколу єдиної
Вселенської Церкви слідує, що Римська кафедра в духовному та канонічному
розумінні відігравала провідну роль, але формально не піднімалася над
іншими, найбільшими в ті або інші часи, церковними кафедрами. Так,
шостим і сьомим правилами I Вселенського Собору Римський єпископ
наділявся

владними

повноваженнями

нарівні

з

Олександрійським,

Антіохійським та Єрусалимським єпископами. З поділом Римської імперії на
Східну і Західну Константинопольський Патріарх офіційно наділявся
рівними правами з Папою Римським, про що свідчить третє правило II
Вселенського Собору. Зі зростанням впливу Візантії це ж положення
закріпилося в рішеннях IV та VI Вселенських Соборів. Тим самим, першість і
верховенство Римської кафедри стосовно інших помісних Церков у період
Вселенських Соборів з формально-канонічної точки зору оформлено не було.
Разом з тим, безсумнівним є той факт, що історично Римська кафедра з
перших же століть існування християнства відігравала у Вселенській Церкві
визначальну й чільну роль [5, с.27]. Такому положенню сприяли, крім
вищезгаданої теорії про верховенство апостола Петра серед інших апостолів:
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1) історичне положення Рима як столиці всесвітньої імперії Pax Romana, що
став і найбільшим центром християнського світу; 2) стале церковне
передання про те, що Рим є місцем кончини та поховання двох великих
апостолів - Петра та Павла. На Заході провідна роль Римської Церкви була
визнана відразу й однозначно (тут зіграло свою роль і відсутність на Заході
кафедр, порівнянних по впливу з Римською), що зафіксовано рішеннями
західних помісних соборів, починаючи із Сардікійського в 342 р.
Але авторитет єпископа Римського і на Сході (аж до розриву Візантії з
Римом) був настільки ж незаперечний, про що існує безліч свідчень. Навіть у
тих рішеннях і правилах Вселенських Соборів, де говориться про канонічну
рівність найбільших єпископських кафедр, їхній авторитет міряється по
кафедрі Римській: "новий Рим", "рівні переваги з... царственним Римом" і т.п.
У цьому ж зв'язку в соборних постановах виявляються прямі посилання на
історичну першість Римського Престолу: "Константинопольський єпископ
нехай має перевагу честі після Римського єпископа" (третє правило II
Вселенського Собору), "Престолу старого Рима... отці дали переваги" (28-ме
правило IV Вселенського Собору) [6, с.583].
На Вселенських Соборах звичайно головували посланники пап, але
навіть у випадку неучасті останніх у засіданнях собору всі соборні
визначення та рішення проходили обов'язкове узгодження з папою. Крім
того, у ході засідань соборів завжди циркулювала значна кількість
документів, що не включалися з тих або інших причин у підсумкові рішення,
але інколи мали величезне значення і робили вирішальний вплив на хід
соборів. У числі таких документів були і такі, що підтверджували папський
пріоритет серед єпископів: наприклад, на Ефеському Соборі 431 р. папський
легат

Філіп

представив

Отцям

Собору

лист

Папи

Келестина,

де

стверджувався примат Римського єпископа, і Собор одностайно підписався
під цим листом.
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Предстоятелі східних Церков, як видно, зважали на авторитет папського
Престолу. Отці греко-східної Церкви часто зверталися до Римського
єпископа за вирішенням церковно-юридичних питань, із проханням про
захист від єретиків і т.д. (Хоча цей авторитет не потрібно й перебільшувати:
наприклад, на II Вселенський та I Константинопольський Собори пап взагалі
не запрошували; східні єпископи, покинувши Сардікійський Собор,
відлучили Папу Юлія; з часу самої своєї появи Константинопольська кафедра
стала вести боротьбу за пріоритет з Римською).
Про визнання першості Римської кафедри найбільшими західними
Отцями Церкви - Свв. Кіпріаном Карфагенським, Амвросієм Медіоланським,
Ієронімом, блаженним Августином - широко відомо. Також відомо, що і
східні Отці Церкви практично одностайно визнавали первоапостольство
Петра та першість Римської кафедри. Про Св. Петра вони вчили, що він
"первоверховний" (Св. Ісидор Пелусіот), "началовождь" (Св. Кирило
Єрусалимський), "перший між учнями" (Св. Єфрем Сирін). Ту ж думку
розділяли і інші, особливо шановані святителі Православної Церкви - Свв.
Василь Великий, Григорій Богослов, Григорій Ніський, Іоан Дамаскін. Згідно
зі словами св. Іоана Златоуста, Римський Престол - це "наша стіна, наша
твердиня, наша пристань, наша скарбниця незлічимих благ, наша радість та
основа нашого задоволення" [7, с.62]. А гонимий іконоборцями святий
Феодор Студит у 817 р., коли відносини між Константинополем і Римом були
вже

досить

складними,

пише

Папі:

"Прийди

сюди

із

Заходу,

Христоподібний... ти маєш силу від Бога, тому що першенствуєш між всіма".
Таким чином, не одержавши однозначного церковно-юридичного
закріплення в епоху Вселенських Соборів, першість Римського Престолу
серед інших церковних кафедр фактично мала місце. Згодом, у силу ряду
історичних обставин, протягом декількох століть, що різко змінили
релігійно-політичну ситуацію в Європі, Римський Престол почав розглядати
свою першість як якусь абсолютну владу над Церквою, причому сама влада
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стала

тлумачитися

через

призму

світських

категорій.

Згодом

Рим

перетворився в абсолютну монархію, яка посягала на владу не тільки в
Церкві, але й у земних справах, у тому числі й на Сході. Почалася
багатовікова боротьба зі Сходом за сфери впливу, що раз у раз
супроводжувалася військово-політичними акціями. Боротьба ця, в умовах
поділу

Церков,

неминуче

приймала

форми

протистояння

східного

Православ'я і західного Католицтва. Окремі спроби релігійного примирення,
на зразок Флорентійської та Берестейської уній, не занадто впливали на
сформовані відносини. Римський Престол перетворився для Сходу в лютого
ворога.
У результаті Східна Церква почала заперечувати не тільки новий
мирський аспект римської першості, але й факт історичної першості самого
апостола Петра і Римської кафедри. Православні полемісти стали писати
книги, повні огульних обвинувачень і несправедливих оцінок усього
західного християнства. Західні полемісти теж у боргу не залишалися. У цій
жагучій полеміці, що тривала не одне століття, та й сьогодні ще не
закінчилася, істинні богословсько-історичні позиції кожної зі сторін в
більшості спотворювалися противною стороною, і широкі кола населення
перебували в полоні міфів про "нехристів"-іновірців.
З тих пір пройшло багато часу, але міфи як і раніше живуть, незважаючи
на разючі зміни в церковній політиці Сходу і Заходу та всупереч розвитку
самої церковної доктрини (насамперед, це стосується Католицької Церкви).
Безумовно, існують важливі теоретичні розбіжності між православними
та католиками у питаннях про церковну ієрархію і папу як її одноособового
Главу; і донині богослови обох Церков приводять серйозні аргументи "за" і
"проти". Питання так і не вирішене, і невідомо, чи може воно взагалі бути
вирішене «умозрительным» чином. Однак для діалогу між двома сторонами
необхідно насамперед знання їхніх істинних позицій. І якщо православний
читач все-таки має можливість з'ясувати для себе позицію Православної
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Церкви в працях її найвизначніших богословів, то істинна позиція сучасної
Католицької Церкви, по-суті, залишається йому невідомою. Тому спробуємо
її коротко сформулювати. Будучи главою видимої Церкви, і тим самим
"намісником" Христа на землі як Глави невидимого, містичного Тіла Церкви,
папа ставить своєю метою зовсім не панування та безмежну владу над
Церквою та віруючими, а смиренне служіння їй. Він здійснює сповідання
загальної віри, духовне керівництво та загальне пастирське служіння. Інші ж
юридичні права та обов'язки папи, що випливають із церковної першості,
мають другорядне значення та визначаються історичним розвитком Церкви,
вони узгоджені з волевиявленням помісних Церков. Ці права та обов'язки не
слід розглядати як догматичний факт і перетворювати їх у предмет віри. І
тим більше папа не претендує на світську владу, що продемонстрував при
своїй інтронізації Папа Іоан Павло II - він відмовився одягати на голову
тіару, що історично символізувала світську владу [9, с.845]. Безумовно,
історично практика Римського Престолу часто не відповідала викладеній
доктрині, і те, що отримало на Русі назву "папізм", дійсно мало місце. Однак
парадокс полягає в тому, що фактично той же "папізм" однозначно мав місце
і в самій Русі, всупереч глибокій та істинно християнській ідеї соборності,
що лежить в основі православного вчення. Просто в ролі "папи", починаючи
з Петра Великого, виступав світський володар, імператор.
Таким чином, через багато століть Східна й Західна Церкви як би
відтворили на новому історичному витку древні гріхи Риму та Візантії, з їх
"папською теократією" та "цезарепапізмом". І в даний момент історичне
завдання обох Церков - постаратися, нарешті, додержуватися Божественного
призначення Церкви, що визначив їй Спаситель. За умови втілення цього
завдання в життя відразу з'явиться ґрунт для взаєморозуміння католиків і
православних, незважаючи на істотні розходження в теоретичних підходах
до питання про верховенство в церковній ієрархії.
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ЛПБА
ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА ТА ЇХНЯ РОЛЬ У КУЛЬТУРНОРЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ
Одним із істотних чинників українського релігійного і національнокультурного відродження стали братства і засновані ними школи та друкарні.
Перші надійні документи про легально оформлені православні братства
датуються серединою XVI ст. Серед цих документів — статут 1538 р.
братства кушнірів у Вільні, статути 1542 р. братства Благовіщенської парафії
у передмісті Львова і 1544 р. братства Церкви св. Миколая у м. Львові. З 1544
р. є згадка про організацію парафіян при Успенській церкві у Львові, пізніше
— про "руських старшин", які діють від імені "співбратів і сусідів" —
патронів церкви, з 1573 р. — про "старшин братства Богородиці" [1, 12-22].
Наприкінці 1585 р. українські міщани центральної частини Львова
виробили статут своєї організації — Успенського братства. Незабаром воно
стало називатися також Ставропігійським (патріаршою ставропігією) на знак
підпорядкування безпосередньо східним патріархам. Братство із самого
початку вважало одним з основних завдань підвищення освітнього рівня
населення. Першими його керівниками і визначними організаторами
братського руху на теренах Львова були міщани Юрій та Іван Рогатинці, Іван
та Дмитро Красовські, Лесько Малецький, Лука Губа, Хома Бабич. Більшість
з них — представники гуманістичної культури, яскраві творчі особистості,
люди, беззастережно віддані спільній справі.
Найбільшим авторитетом користувався Юрій Рогатинець, відомий у всій
Речі Посполитій і за кордоном ремісник, винахідник (разом з братом Іваном)
"нового виду сідлярського мистецтва", а водночас "патріарх і доктор" для
львів’ян, громадський діяч, талановитий публіцист. Його помічник і
~ 208 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

однодумець — крамар Іван Красовський — не шкодував зусиль для
налагодження братської друкарні, писав вірші і відгуки, очолював боротьбу
за права українських міщан [2, 31].
З міського середовища вийшли і визначні церковні та освітні діячі, які
співпрацювали з братствами. Так, львів’янином був засновник КиєвоПечерської друкарні Єлисей Плетенецький; із західноукраїнського містечка
Потелича, яке було одним з осередків гончарства, походили славетні
письменники й науковці брати Стефан і Лаврентій Куколі (Зизанії), Касіян
Сакович.
Авторитет львівського Успенського братства визнавали не лише
братства, що діяли у передмістях Львова, а й аналогічні організації, що
виникали в інших містах. Наприкінці XVI — на початку XVII ст. братства
організовували в більшості міст Галичини, Холмщини, Підляшшя.
Так, 1589 р. організаційно оформилися братства в Рогатині та
Красноставі, 1591р. у Бересті та Городку, 1592 р. у Комарно. 1594 р. братства
засновані у Більську й у Любліні, де була невелика громада українців. 1594 р.
згадане як здавна існуюче братство при парафії св. Миколая в Буську. Серед
почесних членів братства були відомі релігійні й освітні діячі: волинський
чашник Лаврентій Древинський, Ігнатій з Острога, Васько з Гологір. На
початку XVII ст. відзначилися активною діяльністю братства в Галичі,
Дрогобичі, Перемишлі, Більську, Холмі, Замості, Бережанах; виникають
братства також в окремих селах. Близько 1615 р. почало діяти Богоявленське
братство в Києві, а близько 1617 р. — Чеснохрестське братство в Луцьку.
Виникають братства і в окремих містах Лівобережної України, але там їхні
функції залишалися обрядово-побутовими. Утриманням шкіл і шпиталів,
виборами духовенства на Лівобережжі займалися не братства, а міські й
сільські громади [2, 46].
Соціальний склад різних братств не був однаковим і з часом змінювався.
Львівське Успенське братство часу найбільшої своєї активності (кінець XVI
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— початок XVII ст.) об’єднувало переважно представників середніх верств
міського населення — насамперед ремісників і крамарів. У другій чверті
XVII

ст.

керівні

позиції

у

львівській

ставропігії

належали

вже

найзаможнішим українським та грецьким купцям, які своїм багатством не
поступалися католицьким патриціям. На відміну від кількох найвпливовіших
братств, ті братства, що були в малих містах і у передмістях великих міст,
були демократичнішими за складом. Нерідко їхніми членами вважали всіх
дорослих чоловіків, що мешкали на території тієї чи іншої парафії. Більшість
братств не допускали до своїх рядів духовних осіб. Виняток становили
Київське та Луцьке братства, де найвпливовішими членами були православні
ченці та шляхтичі. Зокрема, Київське братство змогло розпочати діяльність
завдяки пожертві української шляхтянки Галшки Гулевичівни свого двору на
Подолі для влаштування монастиря, школи і притулку для прочан [3, 52].
Львівське братство і ті братства, які його наслідували, часто діяли
всупереч ієрархії й навіть всупереч священикам-настоятелям парафій, якщо
ті не рахувалися з ініціативами членів братств. На початку XVII ст. тривав
конфлікт деяких братств Львівської єпархії з єпископом Гедеоном
Балабаном. Сприяючи розвиткові освіти, він водночас хотів, щоб вона
залишалася привілеєм елітарних верств, насамперед духівництва. Однак
користуючись суперництвом в лоні самої ієрархії, активні діячі братського
руху інколи залучали на свій бік київських митрополитів та східних
патріархів. Так, скориставшись з перебування на Західній Україні наприкінці
1585 — на початку 1586 р. Антіохійського Патріарха Іоакима IV Доу, а 1589
р. Константинопольського патріарха Єремії II Траноса, львівські українці
домоглися від обох них грамот, що підтверджували статут Львівського
братства, визнавали за ним право контролю за діяльністю єпископа. Однак
союз патріархів з братством зумовлювався тактичними міркуваннями.
Представники ієрархії нерідко обурювалися, що члени найвпливовішого в
Україні Львівського братства "не слухають ні єпископа, ні митрополита, ні
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патріарха" [4, 97-98]. Збори, що скликалися братствами, сучасники
порівнювали із зібраннями протестантів. Явно реформаційні тенденції
братства виявляли і в догматичних питаннях, зокрема, виступали за усунення
деяких обрядів як "ідолопоклонських". Самі члени братств протестували,
коли їх називали "лютрами", а союз з протестантами вважали тактичним
маневром. І все ж супротивники братств мали рацію, коли визначали певні
аналогії між вченням радикально налаштованих членів братств і доктриною
протестантів.
Наявність

у

діяльності

братств

реформаційних

елементів

була

породжена не механічним наслідуванням Заходу, як стверджували деякі
історики, а випливала насамперед з місцевих умов. І якщо у подальшій
діяльності братств ці елементи Реформації не знайшли розвитку, то програма
братств аж ніяк не обмежувалася ними. Це була лише одна із складових
багатогранної участі братств у громадсько-політичному та культурному
житті України. Міські братства великих міст активно виступали на захист
громадянських прав православних, а після проголошення Берестейської унії
повели боротьбу проти неї. В інтересах консолідації православного табору
Львівське братство пішло навіть на компроміс з православними єпископами
— Гедеоном Балабаном та його наступниками [3, 55].
Братства налагоджували взаємодопомогу своїх членів, у разі потреби
надавали їм позики, для працездатних відкривали "шпиталі" (притулки). Все
це допомагало згуртувати навколо братств широкі кола населення.
Статути багатьох братств передбачали, що виборна братська старшина
має судити членів братств, і категорично забороняли звертатися до світських
судів. Таким чином, братства, принаймні найактивніші з-поміж них, зробили
якийсь крок до створення місцевих самоврядних органів, протиставляючи їх
органам державної влади тодішньої Польщі [3, 43-49].
Через деякий час після Берестейської унії виникли й уніатські братства.
Хоч

їхні

статути

переважно

передбачали
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духовенству, однак деякі братства довго зберігали засаду виборності
священиків парафіянами. В окремих випадках протистояння православних і
уніатських братств спонукало обидві сторони активізувати культурноосвітню діяльність, підвищувати її рівень. Позиція братств відігравала певну
роль і у протидії тій частині ієрархії, яка прагнула латинізації обряду
Уніатської Церкви. Те, що братства внесли своєрідний дух змагання в життя
Православної та Уніатської Церков, сприяло підвищенню рівня релігійного
життя, культурно-освітнього руху. Хоч найстарші братства виступали проти
унії, їхню діяльність позитивно оцінюють не тільки православні автори, але й
більшість католицьких вчених обох обрядів.
Одним з основних завдань братства вважали підвищення рівня освіти,
заснування шкіл. Львівська братська школа стала другою в Україні
православною школою вищого, ніж початковий, рівня. Випередила її лише
Острозька школа, серед учнів та вчителів якої були й міщани, в тому числі й
вихідці зі Львова [3, 52].
У 80-х рр. XVI ст. львівським українським міщанам вдалося відкрити
школу, яка відзначалася значно вищим, ніж раніше, рівнем організації та
навчання. Їхні заходи у справі заснування такої школи, викупу друкарні Івана
Федорова і організаційного оформлення Успенського братства тісно
пов’язані між собою.
Щоб поставити викладання в школі на належний рівень, необхідно було
друкувати навчальні посібники. Натомість друкарня мала велику користь від
школи: остання приваблювала освічених людей, які могли стати редакторами
й авторами друкованих видань.
Першими керівниками Львівської братської школи були "руський
вчитель" Стефан Зизаній і "грецький вчитель" Арсеній, єпископ Еласона,
який жив у Львові з червня 1586 до весни 1588 р., проте навіть після двох
років перебування у Львові слабко знав слов’янські мови і не був знайомий з
місцевими звичаями. Тому більшу роль в організації школи міг відігравати
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Стефан Зизаній, який користувався авторитетом серед львів’ян і був
обізнаний з традиціями та потребами шкільної освіти в Україні. Опікунами
школи були старшини братства; як знаємо з пізнішої практики, для
забезпечення матеріальних потреб школи братство призначало опікунів із
свого числа [3, 63-66].
Найхарактернішою особливістю братської школи з перших днів
існування був її всестановий характер. Братчики підкреслювали, що школа
заснована "для навчання дітям усіх станів", "убогих безплатно, а багатих за
рівнем прибутку". Плата за навчання була порівняно незначна і вносилася
батьками учнів лише "згідно з можливостями кожного”.
Кола, пов’язані з братствами, добре розуміли суспільне значення
шкільної освіти. 1609 р. у братській друкарні вийшов збірник "Про
виховання чад". Основна частина книжки містить церковнослов’янський
переклад повчань Отців Церкви, насамперед Іоанна Золотоустого. Дехто з
дослідників вважає, що упорядником збірника був учитель братської школи
Іван Борецький, який підібрав такі цитати, які відповідали його власним
поглядам і переконанням. У написаній тогочасною українською книжною
мовою віршованій передмові підкреслено, що з науки, немов з джерела, "все
доброе походить", що занедбання шкільної освіти викликає "безладдя і все
зло". Трохи раніше подібні думки було висловлено в "Пересторозі", автор
якої вважав значно важливішим будівництво шкіл та друкарень, ніж
спорудження церков [3, 69].
Виходячи з таких поглядів на значення шкільної освіти, братчики і
пов’язані з ними освітні діячі намагалися зробити свою школу зразковою.
Навчання в ній, як свідчать джерела, мало характер "українських студій"
(studii Ruthenici). Разом з тим школа мала назву греко-слов’янської навіть
після того, як в ній було запроваджено вивчення латинської мови. Зберігся
реєстр учнів кінця XVI ст., в якому записано 61 школяра, переважно з міста
Львова та Галицького і Краківського передмість. Є також кілька дітей з
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інших міст і сіл: син Сильвестра Шелеста з підміського с. Солоніш, син
шевця з с. Любінь, сирота з м. Яворова, син вдови з м. Городок, син
священика з с. Сихів. Історики, які використовували у своїх дослідженнях
цей реєстр, не враховували, що він охоплює лише частину учнів початкового
ступеня, бо зберігся фрагментарно.
Але братська школа не була лише початковою, а включала й студії
вищого рівня. Початкову освіту в ній здобували "міські сини", навчання яких
оплачувалося батьками, і вбогі діти ("павпри"), звільнені від плати за
навчання. Більшість "павпрів", у тому числі й співаки дитячого хору,
мешкали в бурсі при школі. Тут жили і вбогі підлітки та юнаки, які не лише
допомагали дякам-вчителям "в послузі церковній", а й виконували різні
доручення братства: копіювали і перекладали документи, ходили з листами,
носили книги та шрифти з друкарні на склад. Крім хлопців, що здобували
початкову освіту, при братствах були учні й вищого ступеня, яких називали
спудеями, або студентами. Вони не тільки самі вчилися (спершу в братській
школі, а з другої половини XVII ст. — в інших середніх та вищих школах
Львова), а й були одночасно і вчителями-репетиторами ("педагогами")
школярів - "хлопців". Освітній рівень студентів був такий високий, що
декого з них запрошували до викладання слов’янської, грецької та латинської
мов до інших міст, призначали братськими проповідниками. До речі,
поєднання в одному навчальному закладі різних рівнів навчання було
характерним для середньовічної і ранньомодерної освіти і в Західній Європі.
Навіть при деяких університетах велося навчання грамоти.
Вивчення історичного минулого свідчить, що література, мистецтво та
інші прояви культурного життя ставали могутніми факторами суспільного
прогресу лише тоді, коли вони ревно служили народові, виражали інтереси
народних мас. У цьому плані заслуговує на увагу й історія братств громадських організацій міського й частково сільського населення України,
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які в XVI-XVIII ст. відіграли чималу роль в суспільно-політичному житті
українського народу.
Братські проповідники багато зробили для розвитку українського
проповідництва, написали й видрукували багато проповідей, які й сьогодні
займають не останнє місце в історії української літератури.
Використана література:
Пам’ятки братських шкіл на Україні. — Київ, 1988.
2.
Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков. — Київ, 1997.
3.
Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог
стародруків, виданих на Україні. — Львів, 1982. — Кн. 1 (1571700).
4.
Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI — XVIII
ст. — Київ, 1966;
5.
Ісаєвич Я. Найстаріші документи про діяльність братств на Україні //
Історичні джерела та їх використання. — Київ, 1966. — Вип. 2.
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студент IV курсу РДС
ТРЕБНИК СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА МОГИЛИ
Однією з найвизначніших особистостей Українського Православ’я є
святитель Петро (Могила), митрополит Київський. Результатом саме його
діяльності стало відродження православної науки, духовного і літургійного
життя, відновлення структур Православної Церкви у складному XVII ст.
Його ім’я записане в історії Православної Церкви як ієрарха, який шукав
шляхів для утвердження Православ’я, старався, щоб Церква відповідала на
виклики своєї епохи – була відкритою на зміни, які відбувалися у світі, але
водночас залишалася вірною православній традиції.
Праці великого світильника Церкви – митрополита Петра нормували все
релігійно-церковне життя не тільки України, але й всього Православ’я. Його
«Православне

ісповідання

віри»,

«Малий

Катехизис»,

«Служебник»,

«Требник», «Євангеліє Учительне», «Патерикон», «Тріодіон», «Літос» – не
лише історія, а й сьогодення богословської думки. Надзвичайно важлива
впорядкована Київським митрополитом збірник текстів церковних служб і
порядку проведення молитов і таїнств «Евхологіон, альбо Молитвослов или
Требник», відомий також під назвою «Великий Требник Петра Могили»,
який було видано 16 грудня 1646 р. друкарнею Києво-Печерської Лаври, став
першим подібним виданням у східнослов'янському православному світі, а
відтак набув поширення не лише в межах Речі Посполитої, а й в усій Східній
і Центральній Європі [12]. Цей «Великий Требник», що має 1760 сторінок
великого формату, прикрашений гравюрами маляра Іллі, — був на той час
своєрідною

церковною

енциклопедією,

джерелом

для

визначення

богослужбових чинів та ствердження східного обряду [2, 164]. Укладаючи
цю книгу, митрополит і його помічники здійснили масштабну редакційну
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роботу, добираючи пастирські чини з церковнослов'янських і грецьких
текстів, доповнюючи їх іноді перекладами треб з західного ритуалу, а іноді й
створюючи певні елементи самотужки (зокрема, з наведених владикою 126
чинів 37 були новими, а 20 з них — не відомі ані в грецьких, ані в
слов'янських традиціях). У «Требнику» не лише містився виклад молитов і
обрядів, але й давалось їхнє літургійне і канонічне роз'яснення. «Требник»
митрополита Петра мав широке розповсюдження в православному світі. У
скороченому варіанті його декілька разів перекладали у Придунайських
князівствах. Його вивчали не лише православні, а й протестантські й
католицькі богослови. Відомий ієрарх і історик Церкви митрополит Іларіон
(Огієнко) оцінював «Требник» як «вінець праці як самого Могили, так і
Печерської друкарні». Загалом же і розбудова освіти, і розвиток
книгодрукування, і впорядкування організації церковних служб для Петра
Могили мали певне прикладне значення – як способи підвищення освіченості
православного духовенства, посилення його ролі й значення духовного
поводиря православного народу [12].
Про зміст книги дослідник Н. Полонська-Василенко говорить наступне:
«В требнику Петра Могили 1646 року використано багато старих рукописних
требників; в ньому відкинуто деякі старі грецькі звичаї і внесено українські.
Деякі взято з латинських требників, бо джерело їх – старе грецьке. В
требниках дано не лише виклад молитов та обрядів, але пояснення літургійні
та канонічні» [2, 164].
Особливе значення має перший розділ «Требника» (з трьох існуючих), в
якому аналізується сім таїнств та визначаються обряди, пов'язані з їхнім
виконанням. У цій частині подане все богослів’я святителя Петра (Могили)
та київського гуртка, яке відповідає православній традиції. Недарма в
«Требнику» закликається: «Православний народе Русі, знай добре, що ти
перебуваєш в правдивій Церкві, яку Христос Спаситель заснував на собі, як
на наріжному камені, і проти якого ворота пекла, значить язики єретиків і
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апостатів, не зможуть мати переваги. Залишайся в ній стійким і непохитним,
не дайся захитати ні вітрові лестощів, ні бурі переслідування, ні словесній
дискусії філософічних сілогізмів» [2, 166].
«Требник» дотримується православного порядку таїнств, а саме
Хрещення, Миропомазання, Причастя, Покаяння, Священство, Вінчання,
Маслосвяття. Він настоює, щоб при виконанні таїнств священик був
внутрішньо підготовленим до «цього найвищого і найсвятішого акту»; при
цьому намір і суворе дотримання приписів щодо матерії і форми з боку
священика відіграють велику роль.
При визначенні обрядів поодиноких таїнств, у разі розбіжностей між
східнім і західнім звичаєм, упорядник «Требника» на загал старався узгодити
обидва звичаї та знайти компроміс між богословськими принципами. Це
яскраво видно у випадку Хрещення. У даному «Требнику» визначається:
«Хрещення є довершене як через цілковите занурювання особи у воду, так і
обливанням водою з голови почавши та всього тіла. Щоб кожна церква, отже,
зберегла першу чи другу форму Хрещення, за звичаєм, якого вона
притримувалася з давніх часів...» [11]. Цим же узаконювалася форма
обливання, яка практикувалася на Україні, а тим самим і не скасовувався
латинський звичай хрестити.
Найбільші зміни впровадив «Требник» стосовно питання прийняття
єретиків та відступників до Православної Церкви. За часів ієрарха грецька
Православна Церква поновлювала Миропомазання не тільки католиків, але
також відступників, які його отримали в Православній Церкві. В Росії
католики, які бажали перейти до Православ’я, були перехрещені і заново
миропомазані. Могила визнавав, що «три таїнства не можна ніколи
поновлювати: це – Хрещення, Миропомазання і Священство. Ці таїнства не
можна поновлювати, бо вони викарбовують в душі того, хто їх приймає,
характер, значить печать або знак, який ніяк не вільно скреслювати» [11].
Дотримуючись цієї засади, «Требник» визначив нові форми переходу до
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Православної Церкви, поділяючи іновірців на три категорії: 1) соцініяни і
анабаптисти, аріяни і жиди – яких слід охрещувати і миропомазати, бо їхнє
хрещення не визнавалося; 2) лютерани і кальвіністи повинні при переході на
Православ’я відректися від своїх помилок і бути миропомазані; в кінці 3)
католики і уніати та відступники визнають тільки православну віру, бо їхні
Хрещення і Миропомазання визнаються.
«Требник» Могили мав великий вплив також і на інші помісні церкви:
його погляди щодо законності католицького і протестантського хрещення
перемогли згодом і в Росії. Це його заслуга, що в більшості православних
церков не повторюється хрещення католиків і відступників [2, 166].
У передмові до «Требника» святитель зазначає, що завданням його є
довести до одностайності відправ чинів святих таїнств і церковних обрядів,
бо «противники наші і лжебрати Православ’я святого, тяжко і насильством
ображають православних, безсоромно називають наших духовних неуками і
невігласами в звершенні божественних таїнств і інших богослужінь,
закидаючи, що Русь Православна ухилилась у єресь..., що не знає числа,
форми, матерії, інтенції і наслідків тайн та різно їх відправляють...» [9, 370].
Спростовуючи всі ці закиди, митрополит Петро (Могила) звертається до
читача: «Ти маєш тепер дуже потрібну тобі книгу. Знайдеш в ній одправу
святих семи тайн церковних, що складена мною по грецьких Евхологіях та
старих рукописних слов'янських Требниках. Маєш в ній певну науку про те,
що таке тайна, в чому сила та чинність тайни, як маєш приготовлятись до
виконання тайн, як уважно та благоговійно маєш одправляти їх та подавати
вірним, як навчати народ Божий, щоб приступав до тайн та відповідно
поводився в різних випадках, що при тім можуть трапитися. Маєш у цій книзі
живий чин і порядок різних посвячень та різних молитов і молебнів... Маєш
певну науку про весь церковний порядок...» [2, 288].
Як вже було сказано вище, при укладанні «Требника» митрополит і його
співробітники використали різні грецькі й слов'янські джерела як також
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католицькі. Це дало привід багатьом дослідникам стверджувати, що «Могила
до свого «Требника» брав живцем матеріял з латинських бревіярів...», а ще
інші звинувачували його в католицизмі. Зокрема, Пантелеймон Куліш писав:
«Тепер представники церковної ієрархії, з Могилою на чолі, почали навчати,
що католицька церква різниться від православної тільки деякими обрядами.
Ці різниці Могила всілякими способами згладжував, у виданих ним
требниках, пристосовуючи православне богослуження до католицького, а
щоб ще сильніше впливати на уми в дусі з'єднання нашої Руси з Польщею,
поставив по всій Київщині, Сіверщині і Полтавщині так звані фігури, або
розп'яття, подібні до католицьких. А поскільки московські богослуження й
наспівом, і деякими формальностями відрізняються від усталеного Могилою,
і фігур, чи розп'ять, по московських дорогах взагалі не було видно, то й
створювалося для спостерігача таке враження, ніби руська віра це одне, а
московська – інше...» [4, 189 – 190].
А. В. Карташев вважає, що багато чинів і молитов у «Требнику» Могили
«відкрито взяті з «Rituale» папи Павла V, який був надрукований 1637 р. в
Римі хорватською мовою. Це було характерним для ідеології митрополита
Могили, який мріяв психологічно наблизити і помирити православ’я з
латинством. До кожного із сімох таїнств в тому «Требнику» додано обширне
катехизисне пояснення в латинському розумінні. Момент перетворення
Святих Дарів обов'язково сполучено з установленими словами Господа. Про
епіклезу зовсім замовчується. В чин покаяння вноситься особливо латинська
форма: «я прощаю і розрішаю». Справжнє зближення і з'єднання церков було
близьке серцю великого церковного ієрарха, а тотальна зрада, з перебігом у
чужий табір, і наплямування звідти свого минулого – було йому огидним...»
[2, 170].
Інше пояснення латинських слідів у «Требнику» подає видатний
дослідник спадщини Київського митрополита – С. Рождественський. У своїй
монографії він писав: «Правда, при тому нам можуть зауважити, що в
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«Требнику» Петра Могили є і такі погляди, які не згідні з православною
наукою і прийняті в латинській церкві, а саме: про форму таїнства
Євхаристії, про безумовну необхідність епітимії в таїнстві покаяння й інші.
Але такі погляди перший раз з'явились в Україні не в «Требнику» Могили.
Вони існували тут ще раніше... Обливання допущене Могилою при хрещенні
нарівні з зануренням (див. «Требник» П. Могили, І, ст. 61). Таким чином,
якщо «Требник» Могили має в собі кілька поглядів, які належать Римській
Церкві, то цього не слід пояснювати впливом Римського «Требника...».
Переважна частина католицьких дослідників з найбільшим визнанням
оцінюють обрядові праці митрополита. Отець М. Соловій пише: «І
Служебник (1627 і 1637) Петра Могили, і інші літургійні книги його видання
мали велику популярність не тільки між нез'єдиненими православними, але
також і між українцями католиками-уніятами. Уніатське видання Льва
Мамонича (1617 р.) певно не заспокоїло потреб уніатських парафій, тож були
в них в уживанні літургійні книги могилянської редакції. Про взаємний
вплив і користування книгами нез'єдиненого православного і з'єдиненого
католицького видання може служити доказом те, що у «Требнику» Петра
Могили з 1646 р. зустрічаємо «Науку іереом». надруковану вперше в
уніатському Служебнику Льва Мамонича з 1617 р.».
А. Аманн вважає «Требник» найважливішим літургійним твором
митрополита Могили, в якому «до кожного з семи таїнств додано обширний
вступ, який цілковито дотримано в латинському дусі. Тут точно визначено
«матерію» і «форму» таїнств. При тайні Євхаристії, за латинським зразком,
цілковито обійдено епіклезу, при сповіді відпущення гріхів дається в дійсний
спосіб тощо». Таку саму західну тенденцію Могили в його «Требнику»
відзначає і єзуїтський дослідник А. Раес [2, 170].
Досить докладні студії над «Требником» Могили провели французькі
католицькі дослідники-богослови М. Жюжі, А. Раес, А. Венґер.
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Всі вони доводять користування латинськими джерелами, особливо про
впливи «Ритуалу» Павла V на «Требник» Могили, не відмовляючи цьому
творові

в

оригінальності,

досконалості,

дотриманні

православного

віровчення, а одночасно вважають його за вдалу спробу синтезу між східним
і західним богослов’ям.
М. Жюжі у своїй енциклопедичній статті про Могилу відзначає всі
новаторства, що їх ввів автор «Требника»: момент інтенції при звершенні
святих Таїнств, допущення звичайного обливання при Хрещенні, відкидає
практику поновного Хрещення апостатів і єретиків, акт євхаристії
здійснюється виголошенням слів Спасителя: «Це є Тіло Моє... це є Кров
Моя...», а не через епіклезу. Він також автор окремої розвідки про
примирення відступників у Православній Церкві [2, 171].
Єзуїт А. Раес вказує на всі обрядові зміни, впроваджені «Великим
Требником», які однак не порушили православного духу: «Могила і його
співробітники хотіли показати католикам, а головне уніатам, що православні
були так само освічені, як і латинники, та що вони можуть створити такі ж
великі, такі ж точні і такої ж високої вартості твори, як і їхні противники; але
щоб цього досягнути, вони були примушені навчатися у латинників та
позичати їхні методи, а навіть їхню мову. Могила златинізував також, або,
принаймні, пристосував свій «Требник» до потреб часу і керувався у своїх
виданнях зразком своїх противників...».
Для авґустинця А. Венґера: «В требнику Могила пристрасно обороняє
честь Православної Церкви і відстоює для неї прерогативу бути єдиною
Церквою Христа. Тоді як пояснити факт, що він позичив у католиків майже
всі інструкції й цілий ряд обрядів? Могила приєднався до тез католицького
богослов’я в справі матерії і форми різних таїнств. Цим же він узгодив
практику Східної Церкви з богослов’ям Західної. Там, де компроміс був
неможливий, він не завагався ввести сміливі зміни...». В іншій своїй праці
про «Требник» А. Венґер, висуваючи заслугу Могили у сфері екуменізму,
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пише: «Слід також захоплюватися цією зустріччю Заходу і Сходу в людині,
яка була передвісником і творчість якої заслуговує на наслідування всіма
тими, які нині шукають духовних зв'язків між Сходом і Заходом...».
Румунський архімандрит Т. Йонеску знаходить у «Требнику» деякі
відхилення від доктрини Православної Церкви, поданої в Літургії Св. Якова
та Літургії Св. Василія Великого; Йонеску пише: «Требник» допускає
Хрещення через окроплення, а також через занурення, тільки щоб
окроплення відбулося тричі в ім'я трьох Божественних осіб... «Требник»
ставить також питання про момент перетворення матерії (транссубстанція),
який визначається в момент, коли священик повторює слова Спасителя:
«Прийміть, споживайте...», тоді, коли Православна Церква відносить цей
момент до епіклези » [2, 172].
Для митрополита Іларіона (Огієнка) «Требник» – «це вінець праці як
самого Могили, так і Печерської друкарні..., в якому скрізь додержано свої
українські звичаї і дано багато таких молитов та «чинів», яких пізніше вже
ніколи не друковано».
Частково відповідаючи Кулішеві, М. Костомаров згадує про деяке
використання Могилою римських джерел, але Костомаров вважає, що
«Могила, захищаючи Православ’я перед латинництвом, не соромився, однак,
запозичати від Західньої Церкви те, що не було супротивне духу Православ’я
і було згідне з практикою первісної Церкви». При цьому Костомаров
пояснює, що з часів Могили донині на Україні залишилися деякі місцеві
різниці в богослужінні, не прийняті в Росії, як, наприклад, запозичення від
Західної Церкви «Пасій» – читання Євангелія про страждання Ісуса Христа.
О. Лотоцький, який здійснив докладний аналіз «Требника» владики
Петра (Могили), головно як нормативне джерело церковного права, так
оцінює цей твір: «Требник митрополита Петра (Могили) мав значення
історичне в церковному праві. Це найбільш повний і систематичний з усіх
Требників православних, і він став основою для видання Требників надалі – у
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нас, на Україні, та на Московщині... Ця монументальна праця не втратила
свого значення й для нашої церковної сучасності; це та невичерпна основа,
звідки наші церковні дисципліни мають широко черпати матеріал для
відновлення старої нашої практики церковної, так порушеної під час
невільного полону нашої церкви» [2, 175].
Не торкаючись безпосередньо закидів Куліша, але визначаючи
особливості Української Православної Церкви та яскраво вказуючи
розбіжності, які існують між українською і московською традиціями, Н.
Полонська-Василенко

часто
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на

догматичні

й

обрядові

нормування Петра Могили. Ось, наприклад, «Питанням Української Церкви,
яке викликало засудження в Московії, було питання Хрещення. Тоді як в
Україні з давніх часів таїнство Хрещення виконувалося зануренням та
обливанням, в Московській Церкві вживалося тільки занурювання у воду.
Переконані в своїй правоті, московити називали українців презирливо
«обливанці» і не визнавали за Хрещених, вимагаючи повторного Хрещення –
через занурення у воду... Також в «Требнику», в описанні чину заручення й
вінчання підкреслено, що звертається священик до молодих «руською»
мовою – тобто українською. Він повинен спитати молодих, чи не давали вони
обіцянки одружитися іншим і чи добровільно беруть шлюб і чи була присяга
молодих на додержання вірності...» [6, 66].
Використання католицьких чинів та обрядів, пристосування їх до потреб
Православної Церкви засвідчувало прагнення митрополита до зближення
конфесій. В «Требнику», «Служебнику» та інших богослужбових творах
неодмінно є молитва про об’єднання церков, про церковний мир. Однак це не
означає, що святитель відкидав православні догмати, оскільки лише
православне вчення вважав істинним. Особливо це стосується тих догматів, у
яких православні розходяться з католиками і які визначають самобутність
кожного. Католицького догмату про зверхність влади Римського Папи над
християнським світом і про походження Святого Духа і від Сина він
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категорично не приймав. Главою Церкви вважав лише одного Христа, всіх
первосвящеників – пап і патріархів – рівними, найстаршою Церквою –
Єрусалимську. Це переконливо доводить не лише «Требник», але й статті,
спрямовані на критику згаданих догматів і на захист православного вчення в
цих питаннях. Митрополит Петро відхиляв і не приймав унію в тих
історичних формах, у яких вона проголошувалася на Флорентійському,
Тридентському, Берестейському соборах, хоча був прихильником єднання
християнських конфесій у майбутньому на засадах рівності. Протягом свого
життя київський владика неодноразово повертався до цього питання,
шукаючи шляхів подолання конфесійного розбрату серед українського
народу.
Прихильне ставлення митрополита до унії не перешкоджало йому
захищати Православ’я від нападів уніатських полемістів, відвойовувати і
повертати православним захоплені уніатами собори, церкви, маєтності [3,
131-132]. Тому в творах Могили є й критика ідеологів католицизму. Полеміка
з ними не тільки не припинялася, але й площина, в якій вона велася, набагато
змінилася, вона вже не торкалася лише обрядовості і соціальної практики,
але піднімалася на вищий щабель, у царину їхнього богословськодогматичного, філософсько-логічного, світоглядного обґрунтування і виразу
[3, 136].
Митрополит Петро (Могила) чи не один з найперших українських
ієрархів, хто звернув увагу на зв'язок Церкви і народності. Зокрема, в
«Требнику» йдеться про певну історичну модифікацію християнства, його
еволюцію, залежність життя християнських церков від тих народів, серед
яких вони присутні. Святитель вважає це явище закономірним й історично
вмотивованим, тому робить акцент на зв’язку церковних чинів із звичаями
того чи іншого народу. Залишаючись непохитною щодо основ віровчення,
Православна Церква в різних регіонах, серед різних народів може набувати
певних відмінностей в чинах і способі їхнього здійснення, як це
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простежується в грецькій, українській і московській традиціях. Могила не
вважає це явище негативним, а навпаки, прагне упорядкувати, уніфікувати
чини Української Церкви, однак і тут виявляє терпимість і не підносить
обряд до догмату [3, 144-145].
Як засвідчує «Требник», серед численних свідчень розуміння зв’язку
Церкви з народністю, мабуть, чи не найбільше значення мають зусилля
київського першоієрарха стосовно українізації богослужіння. В основі цього
лежали певні теоретичні міркування про те, що людський рід складається з
численних народів, кожний з яких має свою мову. Вона – прекрасний дар
Божий, даний людям для того, щоб вони могли спілкуватися між собою,
хвалити нею Творця, сприймати через своїх духовних наставників Його
Премудрість, виконувати Його волю. Рідна мова потрібна дітям, щоб навчити
їх віри. На відміну від середньовічної концепції, за якою лише три мови –
латинська, грецька і єврейська – можливі для спілкування з Богом, творення
наук і філософських занять, митрополит урівнює в цьому всі мови.
Спираючись на кирило-мефодіївську традицію, пов’язану з перекладами
Євангелія

та

інших

канонічних

і

богослужбових

книг

на

церковнослов’янську мову, Могила пішов далі – він апелює вже не стільки до
мови книжників східнослов’янського загалу, скільки до мови кожного
народу, що його утворює. Право націй і кожної людської особистості на
власну рідну мову має у Могили божественне освячення і теологічну
мотивацію. В його творах така велика кількість українських слів, що їхню
мову можна вже мабуть віднести до української книжної мови в часи її
формування. А оскільки значна частина книг митрополита і передусім
«Требник» призначалися для читання в храмі під час богослужіння, процес
відправ також насичувався українською мовою і ставав зрозумілішим для
простолюду. Ці відправи збирали в той час наймасовішу аудиторію, і в такий
спосіб Церква через мирян впливала на розвиток усіх розгалужень культури
українського народу [3, 146-148].
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Таким чином, аналіз «Требника» підтверджує, що ця пам’ятка є
яскравим свідченням суттєвих, світоглядного значення змін у співвідношенні
церковно-богословського і світського напряму в українській культурі. В
ньому знайшли своє відображення тенденції загального національного
піднесення, гуманізація й демократизація культури та суспільного життя.
«Требник» – це насамперед пам’ятка формування Української національної
Церкви.
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богословськими основами з урахуванням особливостей Українського
Православ’я, опертих на звичаї і традиції місцевого населення. Ця праця
наближала Церкву до народу і його визвольних змагань. Вона спрямована не
стільки на боротьбу з іновірцями, скільки на розбудову, зміцнення і єдність
внутрішніх засад духовності українського народу. Упорядник добре розумів,
що Україна не може чекати порятунку від чужинців – ні від Польщі, ні від
Московії, ні від Туреччини, вона мусить опертись на свої власні сили. Для
цього треба виховувати народ, зміцнювати його дух, енергію, політичну
волю, підносити його моральність і культуру. Прагнення митрополита Петра
(Могили) допомогти розвитку і самовизначенню національної духовності
підтверджується його зверненням до розмовної мови українського етносу,
історії його Церкви, громадянського життя, книжності, до вироблення
української філософської та богословської термінології, до записів і
використання українського фольклору, до піднесення ролі проповідей і
ораторського мистецтва в моральному вихованні й напученні українського
народу. Все багатство і різноманітність форм трудового життя населення
України осмислюється і освячується в «Требнику».
Разом із тим основні ідеї «Требника» – ідеї діяльної любові, милосердя,
терпіння, взаємної поваги людей – викладаються як такі, що мають своїм
суб’єктом не лише окремі особистості, народи, а й все людство – «рід
людський». Вони спрямовані на єдність християнських церков та єдність
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культур. Реалізація цих ідей – у створенні Києво-Могилянської академії, в
потужній видавничій діяльності друкарні Києво-Печерської лаври, в
літературно-філософській і богословській творчості її вченого гуртка –
сприяла синтезу духовних культур Сходу і Заходу, долученню українського
народу до культурних надбань, створених людством. Це не тільки підвищило
рівень української духовності, але й вписувало Україну в контекст світової
історії і культури.
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АФОН І РУСЬ-УКРАЇНА: ДУХОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
Духовна історія України нерозривно пов’язана зі Святою горою Афон і
її ченцями-подвижниками. Усі три українські лаври, Києво-Печерська,
Почаївська та Святогірська, були засновані або за безпосередньої участі
афонських монахів, або нашими пращурами, які принесли чернечу традицію і
монастирський устав зі Святої гори у давні часи.
Про чернечий подвиг преп. Антонія Печерського, який двічі подвизався
на Св. Афоні у ХІ ст. і двічі вертався на Русь, врешті заснувавши Печерську
обитель у Києві, детально розповідає «Києво-Печерський Патерик». Втім,
Антипа з міста Любеч на Чернігівщині, який символічно отримав чернече
ім’я на честь єгипетського анахорета ІІІ ст., засновника чернецтва св.
Антонія Великого, не був першим русичем, який прийшов на землю Афону.
На Донеччині існує передання, що ще у VIII ст. до Хрещення Русі у період
іконоборства священики і монахи, які шанували ікони, змушені були
покинути Афон і через Крим дісталися берегів Сіверського Донця, де і
заснували Успенську Святогірську Лавру. Згідно з іншою версією, монастир
заснували афонські монахи, які залишали Візантію через незгоду з
Флорентійською унією у 1439 році. Можна також припустити, що й сама
назва «Святогірський монастир» була перенесена грецькими монахами з
Афону і не пов’язана напряму з гористим ландшафтом сіверськодонецьких
круч. Ця версія видається більш імовірною. Але першу версію побічно
підтверджує те, що в житії преп. Афанасія – засновника Великої Лаври на
Афоні у 963 році вже згадуються ченці з Русі. Та й майже у всіх афонських
монастирях знаходяться свідчення з моменту їхнього заснування про
служіння в них вихідців з Причорномор’я і Давньої Русі.
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Присутність слов’ян на Святій Горі у IX-X ст., крім іншого,
підтверджують чудові пам’ятки давньослов’янської церковної писемності,
написані на Афоні. Насамперед це два найдавніших Євангелія глаголичного
письма – Зографське і Маріїнське, а також написані кирилицею «Зографські
листки». Це найстаріші пам’ятки старослов’янської мови, які відкрив на
Афоні в середині ХІХ ст. найбільший російський славіст українського
походженн, Віктор Іванович Григорович. Ці стародавні книги свідчать не
тільки про присутність слов’ян, але й вказують на те, що на Афонській горі
вже в IX-X ст. склалася велика слов’янська громада, у середовищі якої були,
безумовно, і вихідці з Русі.
Отож цілком можна припустити, що чернеча традиція була відома на
території Давньої Русі і Причорномор’я задовго до прийняття князем
Володимиром християнства. Яскравим підтвердженням цього є СвятоУспенський монастир біля Бахчисараю, який, так само як і Святогірський на
Сіверському Донці, був заснований афонськими монахами-шанувальниками
ікон, що втекли з Візантії у VIII ст. Цей монастир знаходиться у живописній
ущелині Маріам-Дере, що в перекладі з татарської означає «Ущелина Марії».
Круті скелясті схили Маріам-Дере, що тонуть у зелені дерев, дуже нагадують
Афон.
Історія виникнення третьої української лаври – Свято-Успенської
Почаївської так само пов’язана з Афоном. За переданням, першим чернечим
поселенням у цій місцевості став скит, який на зламі XII-XIII ст. заснував
чернець з Афонської гори Мефодій. Цей скит і передував появі тут великого
чернечого

поселення.

У

подальшому,

під

час

протистояння

між

православними та уніатами у XVII ст., завдяки активній підтримці афонських
ченців Почаївська Лавра залишалася форпостом православ’я на західних
теренах України. В бібліотеку Почаївської Лаври з Афону поставлялася
вірозахисна література, яка під керівництвом ігумена Іова Почаївського
переписувалася і поширювалася серед православних. Близько 1608 року на
~ 230 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

Афоні було написано два твори, спрямовані проти відомої книги єзуїта Петра
Скарги «Про єдність Церкви». Їхніми авторами були ченці – Христофор та
Феодул. В обох творах розповідається, що єпископ Львівський Гедеон
надіслав патріарху Олександрійському Мелетію книгу Скарги, а той, не
володіючи польською, відправив її на Афон, аби ті, хто знає польську,
переклали книгу і дали на неї відповідь. Зрозуміло, що перекладачами могли
бути лише афонські монахи - вихідці з українських земель Великого
князівства Литовського, яких дуже тривожило протистояння між католиками
і православними, що особливо набрало сили після укладення Берестейської
унії у 1596 році. І вони не лише переклали книгу Скарги і написали свої
трактати, але й звернулися до своїх земляків із листом, у якому радили бути
смиренними, і тоді Господь подарує твердість духу.
У 1602 році князь Костянтин Острозький з метою зробити Дерманський
монастир «училищним у православній вірі» запросив афонського ченця
Ісакія Борисковича стати його настоятелем. Згодом Іов Борецький,
митрополит Київський і Галицький, у 1621 році скликав собор, на якому
вирішував питання, як зберегти та розповсюдити серед українського народу
віру і догмати Східної Церкви. З цією метою Собор ухвалив: «Викликати і
привезти з Афону преподобних мужів руських: блаженного Кипріана та
Іоанна, який зветься Вишенським, і інших, які процвітають житієм та
благочестям, і в майбутньому посилати руських ... на Афон як в школу
духовну».
Такі активні відносини тогочасного чернецтва з Афоном були б
неможливі без чернечої громади русичів, що виникла ще за часів Великого
князя Володимира. Історичні джерела стверджують, що монастир Богородиці
Ксилургу, тобто зроблений з дерева, було передано русичам за указом
візантійського імператора Олексія Комнина 1080 року. Однак невдовзі він
став затісним для прибулих з Русі ченців, і тоді було вирішено надати більшу
за розмірами спорожнілу афонську обитель. Зберігся акт, за яким русичам
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замість скиту Ксилургу було передано у 1169 році Солунський СвятоПантелеймонів монастир. Так виник так званий Старий або, як ще його
називають, Нагірний Русик, де вихідці з українських земель, а згодом і
росіяни жили до кінця XVIII ст. Українці також до середини ХІХ ст. заселяли
скит Чорний Вир болгарського Зографського монастиря, в якому подвизався,
зокрема, український письменник і богослов, видатний полеміст Іван
Вишенський. В цій же обителі були віднайдені Зографське Євангеліє,
написане глаголицею, і «Зографські листки». У церкві скиту Чорний Вир
один з приділів був присвячений Києво-Печерським угодникам.
Минають роки, за ними йдуть століття, минуле переходить в сьогодення.
Україна й нині не втрачає зв’язку з православним Афоном, де, за словами
письменника Бориса Зайцева, „ саме життя перетворюють на поему”.
Численні паломники, наші співвітчизники відправляються на Святу Гору,
щоб вклонитися безцінним святиням, що єднають нас.
Афонський старець, який постригав у чернецтво преподобного Антонія
Печерського, духовним зором сягаючи в далечінь наступних віків, передрік
подання благодаті нашій, тоді ще юній Церкві. Він сказав постриженику так:
«Іди на Русь, там іншим на зростання і успіх будеш». Віруючі землі
української у подвигу діяльної любові до людей і Бога справдили це
передречення. Вони виразно засвідчили повноту благодатного життя
Української Православної Церкви та підтвердили її духовний зв'язок зі
Святою Афонською Горою.
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студент ІІ курсу РДС
ЗНАЧЕННЯ ПРИЇЗДУ СХІДНИХ ПАТРІАРХІВ В УКРАЇНУ
НАПРИКІНЦІ ХVI – НА ПОЧАТКУ ХVII СТ.
У 1569 році в Любліні відбулася відома подія, що знаменувала
утворення нової держави — Речі Посполитої. Польське королівство і Велике
Князівство Литовське об`єдналися в єдину державу з одним монархом
(королем польським і великим князем литовським), спільною зовнішньою
політикою, однаковим маєтковим правом, монетою. Литовське князівство
зберігало автономію з окремим урядом і адміністрацією, судом, фінансами,
військом та законами.
При цьому було проведено також територіальні зміни. Згідно із
сеймовими постановами від Литви до Польщі відійшли Підляшшя, Волинь,
Брацлавщина, Поділля й Київщина. Разом із раніше приєднаними Галичиною
та Холмщиною вони утворювали Руське, Белзьке, Подільське, Волинське,
Брацлавське, а з 30-х років XVII століття й Чернігівське воєводства.
Представники цих земель принесли на сеймі присягу на вірність королю та
Польській

Короні.

Незабаром

монарху

присягнуло

все

населення

новоутворених воєводств. Таким чином, до Польської держави відійшли
майже всі українські землі, за винятком Буковини, яка входила до складу
Молдови та Закарпаття, яким володіла Угорщина. На думку польського
уряду, відбулося возз`єднання «частини із своїм цілим, члена із своїм тілом
та головою».
Люблінська унія розпочала новий етап в історії українського народу. Це
в повній мірі відноситься і до українського православ`я, виразником та
гарантом якого мала б виступати Київська митрополія.
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Що ж представляла собою митрополія у територіальному відношенні,
якими правами й привілеями вона користувалася, які процеси розвивалися в
самій Церкві, серед православного населення наприкінці XVI — на початку
XVII століть?
Зрозуміло, що детально вказати тогочасні межі митрополії практично
неможливо. Замість того ми спробуємо з’ясувати кінцеві пункти польськолитовської держави, між якими знаходилися митропольні володіння. На
заході країни Київська митрополія простяглася до містечка Яблочня і міст
Дорогочина та Берестя (Берестейське воєводство), підходячи таким чином до
самої столиці Речі Посполитої — Варшави. На північному заході вона
простяглася до Вільна, Трок та Ковна (Віленське воєводство). На північному
сході її володіння досягали міста Вітебська і навіть трохи далі. На сході
держави до складу Київської митрополії входили власне українські землі
(«козацька украйна»), основна частина яких складала митрополичу єпархію.
Що стосується кількості єпархій, то необхідно відзначити, що число їх та
обсяг Київська митрополія періодично змінювала, і з плином часу їх було
десять, а саме: 1) Київська митрополича; 2) Брянська чи Чернігівська; 3)
Володимир-Волинська; 4) Луцька; 5) Холмська; 6) Галицько-Львівська; 7)
Перемиська; 8) Смоленська; 9) Полоцька; 10) Турівська. Як бачимо, Київська
митрополія розповсюджувала свою діяльність не лише на українські, але й на
значну частину білорусько-литовських земель, населення яких у більшості
було православним.
Не враховувати цієї обставини польський уряд, зрозуміло, не міг. Тому в
своїх

привілеях,

неодноразово

жалуваних

підкреслювалося,

«обивателям»
що

на

приєднаних
них

і

воєводств,

надалі

будуть

розповсюджуватися всі закони Литовського Статуту (крім тих, які
суперечили чинному польському законодавству), зберігатимуться всі права
та «вольності» раніше ними набуті. Мало того, їм надавалося право при
потребі змінювати, а то й взагалі вилучати цілі статті Статуту.
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Діловодство, крім «справ, що стосувалися Магдебурзького права чи
інших прав по звичаю коронному», мало й надалі вестися українською
(руською) мовою. Українська православна шляхта зрівнювалася в правах з
католицькою і одержала можливість брати безпосередню участь в управлінні
державою, зокрема, через пани-Ради. Держава брала на себе зобов`язання
«всі вільні посади та звання надавати обивателям осідлим, шляхетського
стану». Набуті ж князями та «іншими жителями та потомками їх, як
римського, так і грецького віросповідання достойності та положення
зберігаються». Відносно православної церкви, то держава зобов`язувалася
«як римського, так і грецького віросповідання не принижувати, не
обмежувати й повністю зберегти». В грамоті короля Сигізмунда II Августа
Київському митрополитові Іоанну (Протасовичу) було сказано, що владика
повинен і надалі управляти православною церквою в Речі Посполитій та
поставляти їй за звичаєм єпископів, архимандритів, ігуменів тощо.
Права та привілеї Української Православної Церкви неодноразово
підтверджувалися польськими королями. Таку грамоту отримав митрополит
Онисифор Дівочка від короля Стефана Баторія. Про привілеї православної
церкви та її духовенства навіть у 1695 році писав у своїх листах і Сигізмунд
III. Глибоко зневажаючи православ`я, він у цьому ж році підписав привілеї
про урівняння прав православного духовенства з католицьким і скріпив його
печаткою. Жоден із польських монархів у перші десятиліття після 1569 року
не порушив привілей їхнього попередника Сигизмунда І Старшого, в якому,
зокрема, говорилося: «Всі члонки, коториї виписані суть у світку прав
духовних їх Закону Грецького, у сім нашім листу дотверджуєм то все
навічність». Отже, Люблінською унією та наступними після неї постановами
юридично закріплювалися права і привілеї Київської митрополії та
гарантувалася свобода віросповідання. Православна церква у правовому
відношенні нарівні з католицькою ставала панівною в Речі Посполитій.
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Однак історичний аналіз подій та документів того часу дають підстави
стверджувати, що таке становище Київської митрополії мало, по суті,
формальний характер, а зусилля польських урядовців і всієї католицької
партії насправді були спрямовані на знищення української церкви як
головного чинника народності. На жаль, представники вищого духовенства
митрополії проявили при цьому пагубну для православ`я пасивність. Дехто з
них своєю негідною для духовної особи поведінкою фактично сприяв
церковному руйнуванню.
Відомо, що в той час ще не існувало засад відокремлення церкви від
держави. Церква була невід`ємним атрибутом державності, її інститутом.
Відштовхуючись від середньовічного правила: «сіциз ге§іо, еіциз геїі^іо
(чия країна, того й релігія)», стає зрозуміло, що Польща, будучи
католицькою, не могла об`єктивно довго терпіти на своїй території існування
іншої релігії чи іншого обряду віросповідання, незалежно від того — хотів
цього король і його партія чи ні.
З відходом українських земель до Польщі в Україну ринула велика
кількість польських магнатів. Виникають величезні латифундії «королев`ят»:
Замойських, які володіли землями від Тернополя до Паволочі; Тарнавських,
котрі господарювали на Уманщині; Конецпольських, що мали староства
Барське,

Плоскіровське,

Переяславське,

Гадяцьке

та

Миргородське.

Найбільше отримали Вишневецькі — Олександр та Михайло, які у 1590 році
займали все Посулля (наприкінці XIX століття воно охоплювало Полтавську
і частину Чернігівської губерній).
Разом із шляхтою в Україну прийшли й різноманітні ордени, які почали
активну місійну католицьку діяльність. Серед них особливо виділялися
домініканський, францісканський та бернандинський. Їхні ченці, виключно
поляки за походженням, поруч з католицизмом поширюють і полонізацію.
Щодо Київської митрополії, то вона дуже мало приділяла уваги освіті
православних у своїх єпархіях. Як наслідок, православна церква значно
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поступалася в цьому плані католицькій. На середину XVI століття культурно
зубожіла і православна література, яка обмежувалася тільки церковнобогослужбовими книгами, а цього було вже замало для освіченої людини.
Тому дуже часто українська шляхта змушена була віддавати своїх дітей до
латино-польських шкіл і самим користуватися польськими виданнями.
Проте ні митрополит, ні єпископи, не кажучи вже про уряд Речі
Посполитої, виправляти ситуацію не збиралися. Лише наприкінці століття
завдяки покровительству князя Костянтина Острозького і реформаторській
діяльності братств в Україну почали прибувати освічені грецькі духовні
особи, вчені, богослови, які до цього часу ненадовго затримувалися в межах
Київської митрополії. Тільки у 80-90 роках XVI століття Острозький
осередок став відчутно впливати на розвиток українського православного
книгодрукування та освіти і тим самим торувати шлях до церковної реформи.
Упродовж XVI століття занепадав авторитет і самого митрополита, який
продовжував титулуватися «Київським, Галицьким і всієї Русі» [3]. Це
проявилося насамперед у тому, що він фактично втратив можливість
повноцінно управляти церковними справами. Король, використовуючи так
зване право «подання хлібів духовних» та «будучи, — за словами Стефана
Баторія, — подавцею і оборонцею всіх костьолів та церков» [4], тобто й тих
маєтків, що належали до митрополичих володінь, дедалі частіше, порушуючи
всі звичаї православної церкви і закони, підписані ним же та його
попередниками, бере на себе обов`язок призначати на кафедри єпископів.
Невдовзі таке правило стало нормою, а участь місцевого духовенства,
шляхти та інших мирян у виборах архієреїв майже повністю припинилася.
Право «подавання» ставило вищу ієрархію у залежність від світської влади й
робило єпископські кафедри предметом спекуляцій з боку людей, що не мали
на них ані морального, ані формального права.
Кафедри, як і вагомі архімандрії, надавали виключно православним
шляхтичам — світським особам за військові або інші заслуги. Грамоти на
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єпископство видавали здебільшого наперед, з правом зайняти кафедру як
тільки вона стане вільною. Зокрема, таку грамоту отримав шляхтич Василь
Євлашкович за службу в «орді» його сина. Євлашковичу дозволялося
очолити Луцьку або Володимир-Волинську єпископію, як тільки котрась із
них звільниться. На цьому грунті часто виникали різні зловживання,
суперечки, боротьба між претендентами, так як король іноді відпускав одну і
ту ж єпархію двом або й трьом особам.
Як правило, боротьба між ними не обмежувалася лише словами, а
закінчувалася кровопролиттям. Здобувши врешті-решт кафедру, такий
«номінат», передягнувшись у рясу й висвятившись нашвидкуруч, відразу
ставав єпископом, пройшовши за декілька днів усі духовні щаблі.
Правилом стало отримувати єпископства чи архімандрії по протекції,
через зв`язки або гроші. Такі люди, ставши єпископами, використовували
своє становище тільки для покращення свого добробуту, здебільшого зовсім
не переймалися церковно-релігійними справами. Дуже часто вони за висвяту
священика, який мав рекомендацію патрона чи громади, брали плату, котра
значно перевищувала встановлений розмір.
Багато з таких людей не поспішали вступати у духовний сан і роками
управляли єпархіями, залишаючись світськими особами. Навіть після
хіротонії вони й надалі мало чим відрізнялися від шляхти, продовжували
зберігати свої світські звичаї: їздили на полювання, справляли гучні банкети,
вели розпусне життя, здійснювали наїзди на своїх сусідів (світських та
духовних), очолювали збройні загони, а то й просто займалися розбоєм на
дорогах.
Так, якісь Лісовський та Ставицький скаржились на єпископа
Володимирського й Берестейського Феодосія, що він «сам своєю особою з
слугами своїми розбійним і рейтарським звичаєм на них ударив». Не кращим
чином повів себе й Луцький та Острозький єпископ Кирило Терлецький,
який привласнив овес пана Бенедикта Стоцького. У зв`язку з цим проти
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єпископа восени 1592 року розпочався судовий процес. Немалих збитків
зазнавали й господарства священиків. Зокрема, міщани м. Кременця та
королівські піддані с. Сапанівці, мало зважаючи на привілей, виданий ще
Сигізмундом II Августом, спокійно користувалися лісом, пасікою та садом,
що належали священику церкви Святого Миколи отцю Остафію. Дійшло до
того, що у справу був змушений втрутитися сам король Стефан Баторій. Не
обійшла лиха доля й священика із кременецького передмістя отця Михайла.
Шляхтич Лаврін Древинський відібрав у нього майно, а самого священика та
його дружину заточив у в`язницю. Але найбільше постраждали поповичі
Степан Шолуха, Кирик і Филон Дороготиські, в яких підляський воєвода
Я.Заславський відібрав листи про грошовий борг, захопив майно, а
господарів побив і кинув у темницю.
Розбій та грабунки захопили й митрополичі володіння. У 1590 році
Київський

митрополит

Михайло

Рогоза

судився

із

шляхтичем

Н.Івашкевичем, який здійснив наїзд на села Уніне та Заруддя, що належали
владиці. Села були пограбовані, люди жорстоко побиті, а дехто з підданих
Михайла Рогози навіть загинув. У 1594 році Єроним Горностай, теж
шляхтич, захопив у Київського митрополита село Детятковичі. На скаргу
Михайла Рогози Київський земський суд розпочав судовий процес. У справу
втрутився король Сигізмунд III і видав указ, який зобов`язував Єронима
Горностая з`явитися до суду.

Зрозуміло, що при таких обставинах

Київському

дуже

митрополиту

було

важко

справлятися

зі

своїми

обов`язками.
Слід відзначити, що й самі митрополити не дуже відрізнялися від
шляхти та своїх підлеглих архієреїв. Справа в тому, що король іноді
затверджував на митрополичу кафедру не обраного собором кандидата, а
того з єпископів, котрий сам прохав монарха про обдарування «хлібом
духовним київською митрополією». Наскільки великий розлад творився в
Київській митрополії - видно з листа галичан до митрополита Онисифора
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Дівочки, в якому, зокрема, вони пишуть: «Ти сам даєш відкриті листи жидам
проти Церкви Божої, на потіху їм, і велике безчестя нашого святого закону. В
чесних монастирях замість ігуменів і братії живуть ігумени з жінками й
дітьми, і володіють та правлять церквами Божими, і з великих хрестів
роблять малі, а з того, що подано в честь і хвалу Богу, здійснюють
святокрадство та влаштовують собі пояси, ложки, злочестиві посудини для
своїх похотей; із риз роблять саяни, із єпитрахілей — брами. Але
найскорботнішим є те, що ваша милість сам один поставляєш єпископів, без
нас, братії своєї, чого й правила не дозволяють. І при такому незаконному
призначенні висвячуються у великий сан люди негідні, які на поругання
святого закону, на єпископськім сідаліщі без всяго сорому проживають з
жінками і народжують дітей». Розповсюдженим явищем серед духовенства
було

й

«двоєженство»,

тобто

повторне одруження

священика,

що

заборонялося Церквою. За «двоєженство» у 1589 році на Тернопільському
Соборі Константинопольський патріарх Єремія позбавив кафедри Київського
митрополита Онисифора Дівочку. Це мало послужити перепоною для
отримання духовного сану, а тим більше єпископського. Правда, на думку
М.Грушевського, Онисифор Дівочка був не гіршим від інших єпископів.
«Лиха доля, — писав він, — судила бути йому жертвенним козлом усіх гріхів
української ієрархії XVI ст.».
Отже, як бачимо, в другій половині XVI століття вища ієрархія
Київської митрополії була шляхетською за походженням, що помітно
впливало на її поведінку та спосіб життя. Зрозуміло, що за таких обставин
ієрархи українські відкидали будь-які контакти з Московським патріархом,
російською церквою, де існувала жорстка система управління. З трудом вони
переносили

зв`язки

з

Константинопольським

та

іншими

східними

патріархами, які час від часу нагадували українським владикам про їхні прямі
обов`язки.
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Окрім права «подавання», яке торкалося церковних верхів, немалої
шкоди для Української Православної Церкви завдавав ще й так званий
«патронат» світських людей над церквами ї монастирями, що був, по суті,
тим самим «подаванням» щодо дрібного духовенства. Виникнувши як засіб
допомогти церквам та монастирям, що вважалося справою честі кожної
заможної людини, воно поступово зробилося спадковим і передавалося за
заповітом. В особливо нестерпні умови потрапляли церкви та монастирі,
коли їхні патрони ставали католиками або переходили в іншу протестантську
секту. В таких випадках патронат замість опіки обертався на переслідування
та зневажання православних священиків і мирян, котрі перебували під
зверхністю такого патрона. А їх протягом століття ставало все більше і
більше.
Про це з сумом сповіщає нам М.Смотрицький — автор «Триносу, або
Плачу Східної Церкви». У своєму творі він подає довжелезний список
православних родів, які перейшли у католицизм, а саме: князі — Острозькі,
Слуцькі, Збаразькі, Заславські, Пронські, Горські, Вишневецькі, Сангушки,
Ружинські, Соломирецькі, Масольські, Соколинські, Лукомські, Пузини та
інші;

шляхетні

роди

—

Ходкевичі,

Глібовичі,

Кишки,

Сапіги,

Дорогостайські, Тишкевичі, Горностаї, Семашки, Гулевичі, Чолганські,
Калиновські, Кердеї, Загоровські, Боговитини, Потії та ін. «Де дорогі й
однаково неоціненні корони камінці — значні руських князів роди,
неоціненні сапфіри і безцінні діаманти?» — запитує автор «Треносу».
Український народ губив свою інтелігенцію, втрачав свою провідну
культурну верству. Це призводило до того, що мало хто з порядних людей
бажав висвятитися у священицький сан. Сучасники з жалем у серці
відзначали, що у православні священики йде саме «людське сміття», голодне
і невчене, та що їх скоріше можна зустріти в корчмі, ніж у церкві.
На наш погляд, дуже вдало охарактеризував становище православної
церкви і роль Київської митрополії в українському суспільстві кінця XVI
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століття Д.Дорошенко. «Сама перебуваючи в стані великого розстрою,
дезорганізації й занепаду, — писав відомий вчений, — православна церква не
могла виконувати як слід завдання, яке випало на її долю з утратою
українським народом державності: підтримувати стару духовну традицію,
підтримувати рідну освіту й письменство і тим зберігати свою народність».
Разом з тим, у свідомості «руського» (українського) народу «руська» віра,
православна віра залишалася синонімом народності; перестати бути
православним означало перестати бути українцем.
У такий скрутний час із Риму від Папи надходять в Україну та Литву
листи. Щоправда, їх було ще небагато, проте вони мали чітко визначений
характер. З середини XVI століття до 1595 року українська проблематика
піднімалася тільки в дев’яти папських посланнях. Шість із них належали
Григорію XIII і датувалися 1582-1583 роками. Одне послання пПпи
стосувалося відкриття Вільнюської єзуїтської колегії, а решта були
адресовані українським та білоруським магнатам К.Острозькому, його сину
Янушу (Івану) Острозькому та Г.Слуцькому. Григорій XIII намагався
схилити до себе наймогутніші магнатські роди і таким чином вирішити
суперечку між православ`ям та католицизмом у Речі Посполитій. У листі до
Г.Слуцького відверто писалося про об`єднання церков.
І ось в цей критичний момент на арену виходить нова верства
українського суспільства — міщанство, яке досі відігравало незначну роль в
громадському житті України. Організоване в церковні братства, воно
енергійно береться за рятування віри, а значить і народності. Цьому сприяла
й церковна реформа, проведена Антиохійським патріархом Йоакимом (1586
р.) і підтверджена та поглиблена дещо пізніше Константинопольським
владикою Єремією (1589 р.).
Реформа передбачала усунення церковного розладу, який творився у
Київській митрополії. Для успішного її проведення братствам (насамперед
Львівському та Віденському) надавалися особливі права. Зокрема, Львівське
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Успенське братство отримало почесний титул ставропігії та виняткові
повноваження. Йому надавалося право нагляду за духовенством та
світськими людьми, за їхнім «благочестям і моральністю». Братство
отримувало

імунітет

від

місцевого

владики

і

мало

контроль

над

єпископським судом. Нарешті, всі братства в Україні повинні були
засновуватися на зразок львівського та перебувати під його контролем. Такі
заходи патріархів сприяли підвищенню авторитету та ваги цих організацій в
суспільному житті, виникненню нових і реформуванню старих братств по
всій території України: в Рогатині, Львові, Городку, Бересті, Перемишлі,
Комарному, Сатаневі, Галичі, Красноставі, Більську, Любліні, Києві, Луцьку
та багатьох інших більш-менш значущих містах.
Діяльність братств, до яких почали приймати і жінок як сестер, стала
надзвичайно широкою. Вони видавали твори, виступали проти патронату
(якщо він їх не влаштовував), проти польсько-католицької пропаганди, проти
національних та релігійних обмежень. Братчики висміювали аморальний
спосіб життя певної частини духовенства, намагалися впливати на
висвячення гідних пошани людей, укладали протестації, виступали на судах,
захищаючи церковне майно тощо. По суті, братства в той час стали єдиними
захисниками православ`я в Україні.
Разом з тим, реформа, проведена без врахування традиційного
церковного укладу в Україні, мала й небезпечні моменти (контроль братств
над духовенством, зменшення влади єпископів і т.д.), які призвели незабаром
до негативних наслідків. На цій основі постійно виникали конфлікти,
особливо між Львівським єпископом Гедеоном Балабаном та «шевцями,
сідельниками й кожум`яками» Успенського братства, які нерідко скаржилися
митрополитові.

Надання

нового

статусу

братствам,

усунення

Константинопольським патріархом з митрополичої кафедри Онисифора
Дівочки та хіротонія митрополита Михайла Рогози, обраного лише світським
собором без участі духовенства і, нарешті, призначення Луцького єпископа
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Кирила Терлецького екзархом Константинопольського патріарха з правом
контролювати митрополита — все це поклало край бездіяльності українських
ієрархів.

Єпископат

повільно

приходив

до

усвідомлення

слабкості

української церкви. Тому першим його бажанням стало відновити знову
традиційну єпископську владу.
До того ж ієрархія стикнулася з вимогою патріархату надсилати до
Константинополя кошти, маючи дуже малу надію отримати звідти реальну
допомогу в боротьбі своєї Церкви проти наступу оновленої католицької
церкви та загрози, що нависла над «руською» культурною самобутністю у
Речі Посполитій. Всі ж біди Української Православної Церкви, на думку
ієрархів, постали «ні з якої іншої причини, а тільки через незгоди з
римськими єпископами».
Тому наприкінці 1589 — на початку 1590 року Львівський єпископ
Гедеон Балабан вперше порушив питання про злуку з папським Римським
престолом. Невдовзі до нього приєдналися Кирило Терлецький — єпископ
Луцький, Леонтій Пельчицький — єпископ Пинський і Турівський та
Діонісій Збируйський — єпископ Холмський і Белзький. У 1590 році, в
червні, вони на приватній нараді в Белзі підписали декларацію про готовність
до унії. Про своє рішення єпископи повідомили короля. На Соборах
українських єпископів, які щорічно скликали на початку 90-х років XVI
століття, питання унії постійно обговорювалося. Врешті в 1594 році на
черговому Соборі в м.Сокалі було вироблено ще одну декларацію, під якою
свої підписи поставили майже всі єпископи Київської митрополії. Не
підписався лише один, ім`я якого невідоме. Скориставшись чистими
бланковими аркушами з підписами чотирьох єпископів, що брали участь в
роботі Собору, Кирило Терлецький написав та подав королю та сенату
прохання прийняти православну церкву в єднання з католицькою. Через
деякий час до Київського митрополита Михайла Рогози надійшла
королівська грамота, в якій Сигізмунд III дозволяв провести в Бересті
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об`єднавчий Собор, що мав привести «єднання з вселенським костьолом
вами (православними єпископами) розпочате до бажаного закінчення»
Таким чином, у другій половині XVI століття становище Київської
митрополії виявилося двояким. Після Люблінської унії вища православна
ієрархія, отримавши законодавчим шляхом низку прав, привілеїв, земельних
угідь та інших «добр», поступово перестала цікавитися церковними
справами, а всю свою енергію спрямувала на власне збагачення. Відбувся
розрив вищого духовенства з низами, православ`я почало занепадати.
Одночасно з боку польсько-католицької партії проводився активний наступ,
мета якого - розширити кордони католицької церкви, принизити православ`я,
посіяти до нього неприязнь української громади.
В результаті на кінець століття склалася ситуація, коли, з одного боку,
вища православна ієрархія, ставши шляхетською й відірвавшись від народу,
перетворилася в своєрідну касту, яка мало турбувалася долею Церкви; а
майже вся провідна верства могутніх українських родів перейшла у
католицизм. З іншого боку, підвладне їм населення залишалося глибоко
православним.
Таке становище ще більше загострило суперечності, призвело до
церковного розладу в Київській митрополії. Почався активний пошук виходу
з даної ситуації, заклалися, по суті, основи тієї нестійкості, невизначеності,
що й призвели в майбутньому до втрати православною Київською
митрополією своєї самостійності та самобутності. В даному ж випадку
погляд був спрямований на Захід. Вихід провідні церковні кола вбачали
тільки через унію з Римом. Думку про будь-які відносини з Росією, з
Московським патріархом український єпископат тоді ще не сприймав.
Із 6 по 10 жовтня 1596 року в Бересті працював церковний Собор, на
якому українські ієрархи ратифікували унійну угоду, затверджену Папою
Климентом VII ще 23 грудня 1595 року. Відбувся розрив Київської
митрополії з Константинополем і об`єднання з Римом. Київська митрополія,
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зберігаючи всі обряди, звичаї, права та привілеї, підпорядковувалася
папському престолу.

Даним актом утворилася нова — унійна (греко-

католицька)

Чи

церква.

була

Берестейська

унія

несподіваною

для

українського народу? Історія свідчить, що ні. На даний акт покладали великі
надії й українське духовенство, і українська шляхта, і польський уряд, і
римська курія.
Православне духовенство вбачало в унії єдиний засіб оздоровити
церковну атмосферу митрополії. Берестейська унія була підготовлена і
здійснена ним з власної ініціативи. Рішення про об`єднання з Римом було
прийнято соборно, тобто всіма єпископами митрополії без винятку.
Грудневий меморандум 1594 року, розроблений у Новогрудку і згодом
оформлений у тридцять три пункти “Статей Унії”, був прийнятий всіма
українськими владиками, що брали участь в останньому доунійному
Берестейському Соборі в червні 1595 року.
Бачив занепад православної церкви та допускав її об`єднання з
католицькою й князь Костянтин Острозький, один з наймогутніших
захисників православ`я в Україні. Свої погляди він виклав у знаменитих
умовах-«артикулах» та відправив на Собор 1593 року, але які, на жаль, там
так і не були проголошені. Артикули наголошували на необхідності
збереження православного обряду, забороняли переходити на латинський
обряд та віддавати католикам православні храми.
Констянтин Острозький погоджувався на об`єднання церков як
рівноправних суб`єктів, а не у формі підкорення однієї іншій. На його думку,
православне духовенство повинно було мати абсолютно однакові права з
католицьким, влючаючи й право на освіту. Відкриття шкіл для православного
духовенства було серед основних вимог українського князя. Костянтин
Острозький вважав участь східних патріархів умовою будь-якої унійної
угоди з Римом. Власне, через відсутність такої передумови він став запеклим
~ 246 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

противником односторонньої ініціативи українських єпископів, пов`язаної з
унією [3].
Підтримував злуку церков у надії виправити ситуацію, що склалася у
Київській митрополії, й Теодор Тишкевич, «один із стовпів Православної
Церкви».
Особливо

активно

підтримував

ідею

унії

Папа

Климент

VII,

намагаючись таким чином розширити сфери впливу католицької церкви. На
1596 рік припадає найбільший потік папської кореспонденції в Україну. Крім
«булли унії», Климент VII направив 26 листів, в яких він постійно цікавився
подіями на українських та білоруських землях. В церковному об`єднанні
була безпосередньо зацікавлена і Польська держава. На фоні інших
європейських держав Польща виглядала відносно толерантною країною, але
її терпимість диктувалася скоріше вимушеністю, необхідністю, а не
переконанням. Вона мусила погодитися з фактом, що руська (українськобілоруська) меншість, яка становила принаймні третину, а може, й половину
населення Речі Посполитої, ніколи не погодиться прийняти латинський
варіант

католицизму.

Найкраща

альтернатива, на

яку можна було

розраховувати,— це єдність віри з різницею в обряді, хоча б на перших
порах. Усунення міжконфесійних суперечностей давало можливість уряду
Речі Посполитої підтримувати в державі відносний спокій, а за Польщею
закріпити територіальні володіння в Україні.
В цілому завдання, що стояли перед унією, можна об`єднати та викласти
у таких пунктах:
1. Унія з Римом мала ліквідувати той церковний розлад, що творився в
Київській митрополії.
2. Унія в умовах латинізації та полонізації мала зберегти східний обряд
віросповідання, що забезпечувалося спеціальною папською буллою.
3. Унія мала припинити процес окатоличення й ополячення українського
народу та сприяти пробудженню національної свідомості.
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4. Унія мала захистити українську мову як найважливішу національну
ознаку.
5. Унія мала створити передумови для появи національної інтелігенції.
Формальне зрівняння в правах з католиками відкривало для українського
духовенства можливість здобувати середню та вищу освіту.
6. Нова Церква мала стати виразником та захисником інтересів свого
народу в умовах відсутності Української держави.
7. Нарешті, унію польський уряд та Рим розуміли як реальну можливість
розширити сфери впливу католицької церкви та стабілізувати суспільнополітичну ситуацію в Речі Посполитій, а в перспективі повністю окатоличити
та полонізувати національні меншини, насамперед український народ.
Отже, стверджувати, що церковна унія 1596 року сталася з вини чи
завдяки польського уряду та римського престолу, було б не зовсім
правильно, хоча й треба визнати їхню головну роль у наближенні та
здійсненні

цієї

події.

Дана

роль

проявилася

головним

чином

у

деструктивному втручанні в справи Київської митрополії, яке в кінцевому
результаті призвело до церковного розладу та утворення нової української
церкви.
Проте розрахунки польсько-католицької партії виявилися хибними.
Новоутворена Церква не тільки не відмовилася від східних обрядів, не тільки
не зв`язалася з польською владою, а навпаки, «стала головним заборолом
української народності проти польонізації». Та й сама Польща, як показала
історія, надавала перевагу унії в дуже обмеженому значенні, лише задля
досягнення більшої релігійної однорідності суспільства.
Що стосується Української Православної Церкви, то вона після
Берестейської унії не припинила свого існування, проте опинилася у
надзвичайно складному становищі. Права, якими вона користувалася,
перейшли до з`єдинених (уніатів). Храми, монастирі та маєтки теж повинні
були перейти у власність нової Церкви. З усіх ієрархів православ`ю
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залишилися вірними тільки двоє єпископів: Михайло Копистенський —
Перемиський владика і Гедеон Балабан — Львівський, котрі буквально за
декілька місяців до Берестейського Собору 1596 року відійшли з невідомих
причин від планів унії. Та й тих уряд відмовлявся визнавати за владик, так як
уніатський Берестейський Собор усунув їх із кафедр. 17 листопада 1605 року
король Сигізмунд III готовий був визнати єпископом Гедеона Балабана за
умови, що він погодиться на зверхність уніатського Київського митрополита.
Проте єпископ відмовився.
У 1607 році Гедеон Балабан помирає, а незабаром, у 1610 році, помер
Михайло Копистенський. Церква формально залишилася без єпископів, хоча
Єремієві

Тисаровському,

висвяченому

Сучавським

митрополитом

Анастазієм, вдалося посісти Львівську кафедру, переконавши короля в своїй
прихильності до унії. На Перемиську єпархію, де не було жодного
з`єдиненого, король призначив переконаного уніата Афанасія Крупецького,
проти

якого

православна

шляхта

виставила

Гулевича-Воютинського.

Щоправда, у хіротоніях православних священиків допомагали східні ієрархи,
що приїздили за милостинею, але не знаючи людей, нерідко висвячували
випадкових, не гідних сану осіб.
В 1608 році помер «некоронований король України» Костянтин
Острозький (нар. у 1527 р.), останній могутній православний магнат. Князь
володів значною, найбільш заселеною частиною Волині та великими
посілостями у Галичині, був патроном понад 1000 церков. Берестейську унію
як таку, що не відповідала його переконанням, не прийняв і до кінця життя
захищав православ`я. Князь Костянтин Острозький користувався великою
повагою серед української шляхти, міщан, вищого духовенства, маючи в
їхніх рядах немало своїх однодумців. Про високий авторитет князя свідчить
сам факт звертання до нього за допомогою навіть Папи Римського Григорія
XIII. Із смертю Костянтина Острозького Українська Православна Церква
залишилася без покровителів і в дійсних умовах Польської держави, коли
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справу вирішували не стільки закони, скільки сила та вплив, значно
програвала римо- та греко-католикам.
У такій ситуації серед мирян, дрібного духовенства, міщан починає
зароджуватися ідея пошуку захисту десь ззовні. Чіткої, визначеної позиції ще
немає, але пошук партнерів та способів боротьби за право існування своєї
Церкви уже відбувається. В 1599 році у Вільні з`їзд православної та
протестантської шляхти ухвалив спільно діяти в обороні своїх церков. У 1609
році львівські міщани, відправляючи депутатів на черговий сейм, у своїх
інструкціях

категорично

заявили,

якщо

їхнє

становище

як

людей

пригноблених «ярмом над єгипетську неволю» не буде полегшено королем,
то їм залишається одне — просити «вольного листу о перестя до Волох».
З`являються перші контакти з Росією. Ще в 1570-х роках львівське братство
вперше спорядило до царя посольство, де отримало вагому матеріальну
допомогу. За прикладом львів`ян деякі монастирі та церкви теж зверталися за
допомогою до Москви. Російський уряд, заздалегідь шукаючи собі
прихильників в Україні, їхні прохання охоче задовольняв.
Зміна політичної ситуації в світі на початку XVII століття сприяла
розширенню цих контактів. Десь глибоко в підсвідомості українських низів
зароджується думка, що єдиновірна Московська держава і тільки вона, її
уряд зможуть захистити їх від католицького гніту.
Польський уряд, єзуїти усвідомлювали, що справа унії ніколи не
здійсниться, якщо не буде припинено вплив Константинопольського
патріарха. Тому вони всіма заходами старалися знищити той вплив: держава
— насильством, єзуїти — літературним шляхом. Уряд сприймав усіх
грецьких вихідців як лазутчиків, їх звинувачували у шпигунстві на користь
турецького султана і віддавали під суд. Одні змушені були втікати, інших
ув`язнювали.
Першою жертвою став екзарх Константинопольського патріарха, ректор
еллінських наук в Падуанському університеті протосингел Никифор, який
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був головою православного Берестейського Собору 1596 року. За наказом
короля його як «турецького агента» було ув`язнено в Магдебурзькій фортеці,
де він і загинув.
Щоб надалі греки не з`являлися в Україні, Сигізмунд III звелів
прикордонним заставам не пропускати їх ні під яким приводом. «Бачучи, —
писав король, — як багато безпека держави залежить від того, щоб ніхто із
чужинців, а особливо із людей грецького закону та із земель турецьких, не
приходив у наші володіння, ми бажаємо від усердної вірності вашої, щоб ті,
які мають у своїй владі українські землі, прилежно доглядали, аби ніхто з
осіб, направлених з листом чи яким-небудь посольством від грецьких
патріархів до єпископів грецької віри чи іншому кому в нашу державу, не
пропускався». Однак такі заходи польської влади мали зворотний ефект у
православного духовенства та населення Київської митрополії. Авторитет
патріарха в очах українців не зменшувався, а навпаки, ще більше зріс. Не
мала бажаного успіху й полеміка, розгорнута єзуїтами. У своїх творах вони
на фактах намагалися довести неканонічність відокремлення Візантії від
Римського

престолу,

корумпованість

східних

патріархів,

їхню

незлагодженість у своїх діях, віровідступництво, низький рівень освіти.
Проти цих тверджень з боку православних з`явилося багато творів,
спрямованих на захист патріарха, в яких писалося, що «грекове панство не
для того постраждало, аби який недостаток у вірі мали». Хоч у 1610 році
полеміка з боку православних припинилася, єзуїтам так і не вдалося
підірвати довіру до православних владик, відвернути людей від православ`я.
Суворі заходи польського уряду із запобігання будь-яким контактам із
східними патріархами змушували православних Київської митрополії
звертати свій погляд на північ, до патріарха Московського та його єпископів.
І це при тому, що після розколу митрополії на Київську та Московську (1458
р.) до кінця XVI століття між ними не було жодних відносин, якщо не брати
до уваги деякі наведені нами факти звернень до Москви за пожертвуваннями.
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Смутна доба в Росії з претендентами-самозванцями на московський трон,
участь у смуті в складі польського війська запорожців на чолі з Петром
Конашевичем-Сагайдачним

сприяли

налагодженню

ближчих

відносин

православних українців з представниками московських церковних та
урядових кіл.
Так, єпископи Гедеон Балабан та Михайло Копистенський повідомляли
в Москву про контакти Лжедмитрія І в Польщі з єзуїтами, а московські
єпископи в червні 1606 року сповістили князя Констянтина Острозького як
«пана християнського і во благочесті ізрядного» про смерть самозванця та
воцаріння Василя Шуйського [3].
У подібних відносинах були зацікавлені обидві Церкви, адже й Росії в
разі її поразки від Польщі загрожувало не тільки національне, але й релігійне
поневолення. Особливо розвиваються відносини після закінчення смути в
Російській державі, після розгрому польських інтервентів, з обранням на
московський престол царем Михайла Романова — сина Московського
патріарха Філарета та з відновленням у 1620 році православної ієрархії в
Україні.
Стосовно останнього, то на цю подію існують різні погляди. Професор
М.Коялович вважав, що висвячення ієрархів зобов`язане випадковості —
приїзду до Києва єрусалимського патріарха Феофана. П.Куліш, В.Ейнгорн та
І.Власовський припускають, що відновлення було довершене патріархом з
ініціативи Москви. Інші дослідники, як М.Грушевський, Д.Дорошенко,
І.Крип`якевич, вважали, що ця подія стала можливою завдяки виходу на
політичну арену українського суспільного життя такої сили, як козацтво,
його діяльній підтримці православ`я та завдяки безпосередній участі
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. А Іван Огієнко (митрополит
Іларіон) допускав, що висвячення української ієрархії стало можливим
завдяки особистій мужності єрусалимського патріарха, який, ризикуючи
власним життям, здійснив хіротонію.
~ 252 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

Чому саме Київ став місцем відновлення вищої православної ієрархії
митрополії? Питання не випадкове, адже до цього київські митрополити
перебували у Львові, в Новогрудку, в Бересті, взагалі ближче до Варшави;
деякий час перебували в Новогрудку, а до поділу Київської митрополії — й у
Москві, тобто де завгодно, тільки не в Києві. Це по-перше; а по-друге,
церковна реформа 1586-1589 років надавала Львівському братству, власне
Львову, право контролювати стан православ`я в Україні та діяльність вищого
духовенства Київської митрополії. Проте хіротонія нового єпископату
Української Православної Церкви саме в Києві випадковою не була. Справа в
тому, що після Берестейської унії західні регіони України, будучи
географічно близькими до Польщі, стали об`єктом особливо інтенсивного
впливу римо- та греко-католицької церков.
Десятирічна

відсутність

православних

ієрархів

сприяла

розповсюдженню унії, бо нікому було поставляти нових священиків. Старих
же служителів Церкви піддавали побоям, висміювали, виганяли з рідних
місць як бунтарів, примушуючи таким чином відректися від своєї віри.
Поступово від православ`я відійшла значна частина населення,
змушеного миритися з таким становищем. За таких обставин православним
братствам, духовенству на заході України успішно проводити свою
діяльність було надзвичайно складно.
Зовсім по-іншому розвивалися події на Волині та Київщині, куди цілими
потоками переселялися люди, які так і не зуміли прийняти унію. Київщина,
сам Київ отримали таким чином сильну опору православ`ю. Сюди переносять
свою діяльність із Галичини, Львова такі культурні, наукові сили, як Єлісей
Плетенецький, Захарій Копистенський, Памва Беринда, Лаврентій Зизаній,
Йов Борецький та ін. У 1603-1605 роках під тиском православних польський
уряд вилучив із відання уніатського митрополита Києво-Печерський
монастир. Ченці та шляхта обрали архімандритом монастиря Єлісея
Плетенецького.
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Новообраний архімандрит, за словами М.Грушевського, «відкрив нову
добу в життю сеї твердині українського аскетизму й зробив з Печерського
монастиря першорядну культурну силу». У 1615 році в Стрятині він купив
друкарню, засновану ще Гедеоном Балабаном, і перевіз її до Києва. За 15
років ця друкарня випустила понад 30 видань – більше, ніж всі українські
друкарні разом узяті. До 1620 року включно Лавра випустила в світ такі
солідні видання, як «Часословець» (1617 р.), «Анфологін» (1619 р., 1048 ст.),
«Книга про віру єдину» (1619 р.), «Божественна Літургія» (1620 р.),
«Номоканон» (1620 р.) та багато інших.
Тоді ж, у 1615, році Галшка (Анна) Гулевичівна Лозкина, дружина
маршалка Мозирського повіту Стефана Лозки, розпорядилася побудувати
православний «монастир патріаршої ставропігії» на землях, виділених нею із
власних володінь. При монастирі було побудовано школу як для дітей
шляхти, так і для дітей міщан, а також «гостиницю для странників
духовних». Відразу після завершення будівництва монастиря Галшка
Гулевичівна, людина в «старожитній вірі живучи», ввела туди священноінока
Ісайю Копинського, декілька ченців та світських людей, «аби її фундація
прийшла в дію». Своє рішення вона підтвердила на суді 14 жовтня 1615 року
та зробила відповідний запис.
У цьому ж році в Києві було засновано й братство, яке незабаром
об`єдналося із школою нового монастиря. До нього вписалося «безчисленно»
різного народу: духовенство, міщанство, шляхта. В 1616 році до братства
разом з «усім військом Запорізьким» вступив гетьман Петро КонашевичСагайдачний і встановив над ним свою опіку.
Гетьман брав активну участь у спорудженні Богоявленського храму, а по
смерті на утримання братства приписав «ялмужну значную», яка складалася
із декількох «тисяч». Завдяки Петру Конашевичу-Сагайдачному КиєвоБратський Богоявленський монастир взяв безпосередню участь у відновленні
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православної ієрархії в Україні, отримав почесне право патріаршої
ставропігії та урядове підтвердження своїх привілеїв.
Загалом козацтво виступає оборонцем православної віри у своїй
вітчизні. Воно це робить і легальним шляхом, складаючи разом із
православною шляхтою протести відносно претензій уніатів на «добра»
православної церкви, і нелегальним, відповідаючи ґвалтами на заходи, які
проводилися греко-католицькою духовною владою. Так, у 1610 році київське
духовенство звернулося до козацького гетьмана Григорія Тискиневича за
допомогою. Ігумен Видубицького монастиря Антоній Грекович, посідаючи
одночасно посаду офіціала (намісника) уніатського митрополита Іпатія
Потія, заборонив православним священикам проводити богослужіння в
Софійському соборі, поки не визнають греко-католицького владику. Про своє
рішення він повідомив митрополита листом від 1 березня 1610 року. Як
відповідь на дії намісника, гетьман у своєму листі від 10 травня того ж року
дозволив київському підвоєводі Холоневському «вбити того офіціяла
Грековича як пса, де колвек здибавши».
Ігумену вдалося уникнути смерті, але висновків він так і не зробив.
Після смерті Іпатія Потія, у 1615 році, Антоній Грекович як позивач розпочав
новий судовий процес проти православних «отців». Новообраний уніатський
«архієпископ митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Йосиф-Вельямін
Рутський» наполягав на виконанні київським духовенством присяги, даної
його попереднику, але так і не приведеної в життя.
Справу розглядав Люблінський коронний трибунал. 24 липня 1615 року
він змушений був констатувати у своєму декреті відмову київських
православних священиків визнати уніатського митрополита. Врешті-решт
одного зимового дня 1618 року Антонія Грековича схопили козаки та
втопили нещасного в ополонці на Дніпрі.
Отже в середині 10-х років XVII століття Київ, перебуваючи під
охороною козацтва, знову стає провідним українським містом, центром
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суспільно-політичного життя України. Тому неправильним, на наш погляд, є
твердження тих дослідників, які вважають, що відновлення вищої
православної ієрархії в Україні завдячує випадковому збігові обставин чи
особистій ініціативі окремих історичних постатей. Українське суспільство
було

готовим

до

відродження

православної

Київської

митрополії.

Залишалося дочекатися тільки слушної нагоди, яка незабаром з`явилася.
У 1620 році з Москви в Царгород вирушив єрусалимський патріарх
Феофан. На прохання козаків його маршрут проліг через Київ. Всю дорогу
патріарха супроводжували козацькі загони. Петро Конашевич-Сагайдачний
як

особа авторитетна

та впливова,

за

порозумінням

з

Київським

Богоявленським братством, розпочав роботу з відновлення православної
ієрархії. Як тільки патріарх прибув до Києва, відбулася нарада представників
з усіх частин України та Білорусі. Учасники зібрання «почали раду чинити,
жеби могли пастирів православних мати в церкві своїй».
У роботі наради, що мала характер своєрідного національного конгресу,
брав участь і Петро Конашевич-Сагайдачний. На ній було визначено
кандидатів на митрополичу і єпископські кафедри. Козацькі та шляхетські
учасники наради в Києві запевнили патріарха, що оборонять нововисвячених
владик. «Не будеш ти патріархом, — додали при цьому вони, — не будеш
добрим пастирем, не будеш намісником Христа і апостолів, якщо не
висвятиш та не залишиш руському народу митрополита і єпископів,
особливо побачивши нас гонимих і без того пастирів». Феофан після певних
вагань дав згоду.
Його грамота видана в Києві й датована 1620 роком, індикта, двічі
називає архієреїв, які брали участь у хіротонії митрополита та єпископів.
Хіротонії були довершені самим патріархом Феофаном, митрополитом
Софійським Неофітом та єпископом Строганським Аврамієм. А висвячені
були: ігумен Михайлівського монастиря в Києві Йов Борецький на кафедру
митрополита Київського, Галицького і всієї Русі; ієромонах Мелетій
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Смотрицький на архієпископію Полоцьку та єпископію Вітебську й
Мстиславську;

ігумен

Межигірського

Спаського

монастиря

Ісайя

Копинський на кафедру єпископії Перемиської і Самбірської; архімандрит
Терехтимирівського

монастиря

Єзекиїл-Йосиф

Курцевич

на

кафедру

єпископії Луцької й Острозької; ігумен Милецького монастиря Паїсій
Іполитович на кафедру єпископії Холмської й Більської. Єпископ Аврамій,
який приїхав з єрусалимським патріархом, був поставлений на Пинське
єпископство.
Перебуваючи в Україні, Феофан здійснив нижзку архіпасторських
повинностей.

Зокрема,

патріарх

видав

грамоту

шляхтичу

Жданову

Скалевичу, в якій відпускав йому всі його гріхи.
Після цього Петро Конашевич-Сагайдачний із своїм полком провів
єрусалимського владику та людей, які його супроводжували, аж до
молдавського кордону.
Нововисвяченому єрусалимським патріархом єпископату надавалися
великі права. Зокрема, дозволялося по смерті митрополита в разі якихось
перешкод у відносинах із Константинопольським патріархом («перехід чи
переслання буде важким») самостійно «від всіх вас єпископів звичним
способом правил церковних, мирним волевиявленням люб`язно обрати на
достоїнство митрополиче» нового митрополита. Київському митрополиту
надавалося

право

контролювати

діяльність

ставропігійних

церков,

монастирів та братств. Патріарх доручив вилучити деякі неправильні, на його
думку, обряди, які ввійшли у практику православних українських церков.
Характерно, що нововисвячені ієрархи (митрополит та більшість єпископів)
були незнатного походження. Обрані, на відміну від попередніх владик,
Собором церковних та світських представників, вони були надзвичайно
віддані православ`ю. Деякі з них прославилися подвижницьким іночеським
життям. Зокрема, Ісайя Копинський багато років провів пустельником у
печері.
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Відновлення православної ієрархії мало величезне значення не тільки
для Церкви. Воно ще більше підняло престиж козацтва, завдяки якому
значною мірою відбулася ця подія. Нововисвячені владики у своєму
знаменитому «Маніфесті-Протестації» від 28 квітня 1621 року назвали
козаків спадкоємцями давнього князівського лицарства. «Щодо козаків, —
говориться в Протестації,— то про цих лицарських людей ми знаємо, що
вони рід наш, наші браття і правовірні християни. Це ж того покоління
військо, що за Олега, монарха руського, по морю плавало і Константинополь
штурмувало.
Це їхні предки разом із Володимиром хрестились, віру християнську від
Константинопольської Церкви прийняли».
Ця подія піднесла авторитет Києва, як церковного центру України,
колиски

українського

православ`я,

стала

важливою

передумовою

майбутнього урочистого в`їзду Богдана Хмельницького до духовної столиці
держави, що відроджувалася. «Ми не шпиги, — заявляли у своїх писаннях та
посланнях митрополит і владики, — а ні ховаємо шпигів. Ми — громадяни
цієї землі, добре і чесно уроджені. Заступаємося за те, що лишили нам предки
наші, до чого нам дають право Боже і людські закони та звичаї і більш як
шістсотрічне вживання. Проповідуємо ту саму віру, що й попередники наші.
Ні на чиє життя і ні на чиє майно не наступаємо. Волостями, містами,
замками не володіємо. Кривди, злочинств, насильств не чинимо. На війну на
християн не зазиваємо, убивати не вчимо. Не на панування і розкоші пішли
ми, і ніякий страх, ні кари, ні муки не відвернуть нас від справжньої віри і
служби Богові». 1620 рік показав органічну єдиність всього українського
народу.
Однак

невдовзі

українська

православна

ієрархія,

за

винятком

архієпископа Мелетія Смотрицького, який прийняв унію, почала відверто
орієнтуватися на Москву. Польська влада, зацікавлена в козацькій збройній
силі, час від часу підтверджувала тільки права та привілеї окремих церков і
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монастирів. Наприклад, 5 вересня 1621 року король Сигізмунд III своїм
указом підтвердив чинність привілею Сигізмунда-Августа про імунітет
православної церкви в м. Холмі. У 1626 році таку ж грамоту, що стосувалася
майнових прав, отримав і Чернігівський Богородицький монастир. Що
стосується вищого православного духовенства, то король, уряд Польщі
відмовлялися його визнавати, розуміючи, що це б фактично означало визнати
на території Речі Посполитої існування Української Православної Церкви.
Існуючи та виконуючи свої пасторські обов`язки (поряд із грекокатолицьким духовенством), завдяки козацтву, українські православні
владики змушені були шукати допомоги й захисту в одновірної Росії.
Польська влада оголосила єрусалимського патріарха турецьким шпигуном, а
нововисвячених митрополита та єпископів — самозванцями. До своїх прямих
обов`язків приступив фактично лише Йов Борецький, перебуваючи в Києві
під захистом козацьких загонів. Коли в 1624 році київський війт Ходика
закрив православні храми, то козаки за покликом митрополита впіймали його
та кинули до в`язниці.
Росія, як і кожна держава, була зацікавлена в розширенні кола своїх
прихильників на території іншої країни (тим більше ворожої Польщі) й
старалася задовольнити прохання українського православного духовенства.
Зокрема, єпископ Володимирський Йосиф Курцевич просто переїхав у Росію,
так і не зумівши прийняти свою єпархію.
Доля цього єпископа досить цікава і трагічна. Князь Єзекиїл (у чернецтві
Йосиф) Коріятович-Курцевич належав до вищої аристократії Литви як
нащадок Коріята — сина Гедеміна, споріднений з українською шляхтою. Він
мав чудову освіту, закінчив Падуанський університет.
Прийнявши

чернецтво,

став

архімандритом

Терехтимирівського

монастиря. У 1620 році запорожці висунули його на єпископа. Втративши
віру в можливість налагодити церковне життя в Україні, Йосиф Курцевич
переселився в Росію і став Суздальським єпископом. Однак не пощастило
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йому і там, бо закінчив він своє життя у засланні на Соловках. Неодноразово
про своє бажання перейти на службу до Москви висловлював і Перемиський
єпископ Ісайя Копинський, «муж, — за словами Йова Борецького,—у всьому
вірний і царську таємницю зберегти здатний». Мало того, в 1622 році він,
відправляючи царю Михайлу Федоровичу чолобитну про милостиню,
наказав передати в Москві, що, мовляв, «всі християни і запорозькі козаки,
коли їм від поляків утиски будуть, бажають їхати до тебе, великого
государя».
Другого березня 1631 року помер Йов Борецький. Постало питання про
обрання нового митрополита. З огляду на нестерпні переслідування
православних в останні два роки життя Сигізмунда III, Ісайя Копинський на
козацьких радах розпочав акцію про підданство московському царю. Як
наслідок, у Корсуні на раді козаки «приговорили, що їм від віри христянської
не відступати, а будуть на них ляхи наступати і мочі їм не буде терпіти, то
бити їм чолом государю, царю великому князю Михайлу Федоровичу всея
Русі, аби государ їх пожалував, наказав прийняти під свою государську руку,
а вони, білоруси й черкеси, учнуть за свою віру стояти по Дніпро». У липні
1631 року Ісайю Копинського обрали митрополитом. Як бачимо, симпатії
єпископа до Росії зовсім не були перешкодою, а навпаки, сприяли його
обранню на митрополичу кафедру.
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КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ ЯК ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ДУХОВНОСТІ XVII–XVIII СТ.
Києво-Могилянська
братської

академія

школи. 1615 року

шляхтянки Гальшки

ця

була

заснована

школа

отримала

Гулевичівни.

на

базі Київської

приміщення

Деякі

від

вчителі

Львівської та Луцької братських шкіл переїхали викладати до Києва. Школа
мала підтримку Війська Запорозького і, зокрема, гетьмана Сагайдачного.
У вересні 1632 року Київська братська школа об'єдналася з Лаврською
школою. У результаті було створено Києво-Братську колегію. Київський
митрополит Петро

Могила побудував

в

ній

систему

освіти

за

зразком єзуїтських навчальних закладів. Велика увага в колегії приділялася
вивченню мов, зокрема, польської та латини. Станових обмежень для
отримання освіти не було. Згодом колегія іменувалася Києво-Могилянською
на честь свого благодійника та опікуна.
Згідно

з Гадяцьким

трактатом 1658 року

між Річчю

Посполитою і Гетьманщиною колегії надавався статус академії, й вона
отримувала рівні права з Ягеллонським університетом. Після входження
українських земель у склад Московського царства статус академії був
підтверджений у грамотах російських царів Івана V 1694 року та Петра
I 1701 року. За період існування Києво-Могилянської академії з її стін
вийшло багато відомих випускників. До вихованців належали гетьмани Іван
Мазепа, Пилип

Орлик, Павло

Полуботок, Іван

Скоропадський та Іван

Самойлович, а також багато хто з козацької старшини. Тут навчалися
архітектор Іван
Ведель та Максим

Григорович-Барський,
Березовський,

композитори Артемій

філософ Григорій

науковець Михайло Ломоносов [13, 28].
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Спочатку Київ був осторонь від братського руху. Наприкінці XVI ст.
древня

столиця

проголошення

Руси-України

Берестейської

переживала

унії

(1596

повний

рік)

Київ

занепад.
залишився

Після
без

православного митрополита і собору Святої Софії, який став кафедрою
уніатських ієрархів. Духовне й культурне відродження Києва пов'язане з
ім'ям архімандрита Єлисея (у схимі — Євфимія) Плетенецького, який 1599
року став настоятелем Києво-Печерської Лаври. Його зусиллями Лаврі
вдалося повернути колишню славу. Отець Єлисей заснував Лаврську
друкарню, а також

зібрав у Києві

гурток вчених, проповідників,

перекладачів, іконописців і друкарів. Його сподвижниками були монах
(згодом — архімандрит) Захарій Копистенський, ієромонах (згодом —
протосингел) Памво Беринда, священик Іоанн Борецький (згодом —
Київський митрополит Іов), священик Лаврентій Зизаній та інші відомі
вітчизняні церковні й культурні діячі того часу [7, с. 10].
Цілком імовірно, що саме в колі прибічників архімандрита Єлисея і
народилася думка створити Київське братство й заснувати при ньому школу.
Ідея була реалізована завдяки сприянню знатної киянки Гальшки (Єлизавети)
Василівни Гулевичівни-Лозчиної. 14 жовтня 1615 року Галшка Гулевичівна
підписала грамоту про передачу «правовєрним християнам народу руського»
ділянки землі на Подолі, з усіма будівлями й прибутками, для заснування
Богоявленського монастиря й школи для дітей всіх станів [13, с. 30].
Буквально наступного дня тут оселилися монахи на чолі з Ісаєю Копинським,
а через декілька тижнів при монастирі відкрилася школа. До початку 1616
року було засновано й Київське Богоявленське братство. Перший список
членів братства, який дійшов до нас, датований 4 січня 1616 року. Братство
взяло на себе фінансування школи, а також підбір вчителів для неї. Братчики
призначали й ректора школи. На навчання приймали дітей як духовенства,
так і шляхтичів, міщан і козаків. У братській школі вивчали початки
православного віровчення, слов'янську, польську, грецьку й латинську мови,
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а також основи риторики. Особливу роль в історії становлення Київської
школи відіграв гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Близько 1620 року
він разом з усім запорізьким військом вступив у Київське братство й цим
взяв під свій захист і опіку православне населення Києва. Гетьман також став
головним жертводавцем Братського монастиря. Завдяки його підтримці 1620
року Єрусалимський Патріарх Феофан відновив православну ієрархію в
Київській митрополії. Під час перебування в Києві Патріарх Феофан жив у
Богоявленскому монастирі. Він відвідав зведений тут (тоді ще дерев'яний)
монастирський храм, школу й дім для прочан. Своєю грамотою від 26 травня
1620

року

Патріарх

Феофан

надав

Києво-Братському

монастирю

ставропігійний статус.
10 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер. Його поховали на
території Братського монастиря поблизу споруджуваного кам'яного собору. З
віршів, складених ректором школи Касіяном Саковичем на поховання
гетьмана, ми дізнаємося, що біля його труни стояли двадцять учнів школи.
1629 року Київське братство одержало «дозвільну грамоту» польського
короля Сигізмунда III, що узаконила цей освітній заклад. Проте вже 1630
року школа зазнала серйозного випробування. Того року в Києві лютувала
епідемія моровиці. Це змусило ректора Фому Івлевича призупинити заняття
й тимчасово розпустити школу. Сам ректор разом з частиною студентів
виїхав за три версти від Києва в село Юр'ївка, де жив митрополит Іов
Борецький. І хоча в січні 1631 року заняття було відновлено, школа
перебувала в помітному занепаді. Подальша історія Київської братської
школи нерозривно пов'язана з ім'ям митрополита Петра Могили.
Навчання в академії було відкритим для всіх станів суспільства. Рік
починався 1 вересня, але студентів приймали також пізніше протягом року.
Навчання в Київській академії тривало дванадцять років. Предмети
поділялися на так звані ординарні та неординарні класи. До ординарних
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належали: фара, інфіма, граматика, синтаксима, поетика, риторика, філософія
та богослов'я. В неординарних класах викладали грецьку, польську, німецьку,
французьку, єврейську та російську мови, історію, географію, математику
(курси

включали

алгебру,

геометрію,

оптику,

діоптрику,

фізику,

гідростатику, гідравліку, архітектуру, механіку, математичну хронологію),
музику, нотний спів, малювання, вище красномовстве, медицину, сільську та
домашню економіку. В 1751 р. в академії почали викладати російську мову та
поезію, в 1784 р. було заборонено читати лекції українською мовою.
Випускникам академії надавався сертифікат з підписами ректора та префекта
[10, с. 37].
Києво-Могилянська академія була всестановим закладом. За статутом
Академії, в ній мали право навчатися всі бажаючі. Навчались діти
української аристократії, козацької старшини, козаків, міщан, священиків і
селян. Із започаткуванням Академії уже не в закордонні університети, а до
Києва направляли своїх дітей відомі українські сім’ї.
Вихованцями Києво-Могилянської академії були майбутні гетьмани
Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван
Брюховецький, Іван

Мазепа, Пилип

Орлик, Данило Апостол, Іван

Скоропадський, наказний гетьман Павло Полуботок. В Академії формувалась
генерація козацьких старшин, кадри провідної української верстви, серед них
– писарі, судді, осавули, полковники, сотники, військові канцеляристи, а
також правники, дипломати, перекладачі [9, 8]. Це були освічені державці,
світські діячі, значення й роль яких особливо помітні за часів гетьманування
Івана Мазепи.
Києво-Могилянська Академія в 30-х pp. XVII ст. і пізніше ні в чому не
поступалась перед подібними західноєвропейськими школами. Митрополит
Могила здійснив основну реформу школи, а перша важлива риса цієї
реформи була в тому, що мовою викладання стала виключно латинська мова,
знання якої вважалось тоді ознакою освіченості.
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- Латинська мова нам на те потрібна, — пояснював Могила, — щоб
бідної Русі не називали глупою Руссю. Обманець говорить: «Учіться по
грецьки, не по латині». Це добра рада, але корисна в Греції, не в Польщі, де
латинська мова має найбільший успіх. Поїде бідака на трибунал, на сойм, на
сеймик, на громадський або земський суд, без латини платить вини (судові
кари).
«Без неї (лат. мови) нема ні судді, ні возного, ні ума, ні посла. Не треба
нас підганяти до грека, стараймося за неї при латині так, що Бог дасть, грека
буде для свята а латина для щоденного вжитку».
Була в програмі Академії теж польська мова, і її навчання
продовжувалось до кінця XVIII ст. Це було зумовлено польською
літературною традицією в академічних курсах, а також культурними
зв’язками України і Польщі. Варто відзначити, що чимало українських
письменників того часу писали свої твори польською мовою, що сприяло
їхньому розповсюдженню поза межами України. А проте українська мова як
в Академії, так і в загальнокультурнім користуванні промощувала собі щораз
то міцніші шляхи. В стінах Академії в живій народній мові народилось
чимало псалмів, дум, кантів і т.п., що згодом переспівувались народом. У
XVIII ст. до програми введено мови французьку і німецьку, а для студій
богослов’я були курси єврейської мови.
Деякі вчителі Львівської та Луцької братських шкіл переїхали
викладати до Києва.
Після смерті другого чоловіка Галшка повернулася в рідний Луцьк. У
1642 році Галшка Гулевичівна помирає у своєму маєтку неподалік від
Луцька. Похована на території Луцької братської школи.
Влітку 1631 року митрополит Київський і Галицький Петро Могила
відкриває в Києво-Печерській Лаврі школу.
Майже

чотирьохсотлітня

історія

київських

духовних

шкіл

розпочиналася в той час, коли конфесійна ситуація в Європі була
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надзвичайно складною та водночас динамічною. У XVI столітті хвилі
протестантської

Реформації,

а

потім

католицької

Контрреформації,

нахлинувши на Польсько-Литовську державу, до складу якої входила майже
вся Південна й Західна Русь, істотно ускладнили життя православних
християн. Одним із викликів для Православної Церкви став новий підхід до
освіти. З одного боку, єзуїти, а з іншого — протестанти всюди відкривали
загальнодоступні школи, в яких використовувалися новітні педагогічні
методики.
Майбутній Київський митрополит народився 1596 року в сім'ї
молдавського господаря Симеона Могили. Після смерті батька (1607) його
сім'я перебралася на захід нинішньої України. Спочатку Петро, ймовірно,
навчався у Львівській братській школі, а потім продовжив освіту в
європейських університетах. Після навчання молодий шляхтич деякий час
служив у польській армії. Згодом, залишивши військову службу, він прийняв
чернечий постриг. 1627 року Петра Могилу обирають архімандритом КиєвоПечерської Лаври. Влітку 1631 року архімандрит Петро запросив зі Львова
до Києва двох вчених іноків: Ісайю Трофимовича й Сильвестра Косова.
Восени того ж року вони відкрили школу в Києво-Печерській Лаврі, на
навчання до якої було набрано близько сотні учнів. Нова школа розмістилася
на території Троїцького лікарняного монастиря Верхньої Лаври (на північ від
Святих врат). Ісайя Трофимович став ректором школи, а Сильвестр Косов —
префектом. Архімандрит Петро і його сподвижники мали намір створити
школу, яка б за своїм рівнем не поступалася європейським аналогам. Тому
насамперед вони орієнтувалися на польські освітні заклади. У Лаврській
школі основний акцент було зроблено на викладання латинської й польської
мов.
Але кияни були категорично налаштовані проти такого характеру
навчання в Лаврі. Щоб запобігти неминучому конфлікту, 30 грудня 1631
року архімандрит Петро підписав з братчиками акт про об'єднання двох шкіл.
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Документ передбачав, що об'єднані школи очолить Петро Могила. Місцем
розташування школи залишався Братський монастир. На початку 1632 року
рішення про об'єднання шкіл було підтверджено Київським митрополитом
Ісаєю Копистинським і гетьманом Іваном Петражицьким. З цього часу школа
іменувалася Київською колегією.
Третього листопада 1632 року на конвокаційному сеймі у Варшаві
православні депутати обрали Петра Могилу митрополитом Київським,
Галицьким і всієї Русі. На початку квітня 1633 року було отримано
затвердження цього вибору від Константинопольського Патріарха Кирила
Лукаріса, і 28 квітня 1633 року в Успенській братській церкві у Львові
відбулася єпископська хіротонія Петра Могили.
Повернувшись до Києва, святитель Петро провів реформу братської
школи. До програми навчання було введено арифметику, геометрію, музику,
поезію, астрономію, діалектику. Як і раніше, основна увага приділялася
викладанню латинської та польської мов, оскільки вони відкривали
православним студентам доступ до європейської науки. У кількох містах
святитель Петро відкрив нові школи, які фактично стали філіями Київської
колегії.
Щоб зробити з Київської колегії повноцінний вищий навчальний
заклад — Академію, про яку мріяв митрополит Петро, необхідно було
одержати від польської влади дозвіл на відкриття в ній вищого класу —
богословського. Король Владислав не дозволив викладати в Києві науки,
вищі за діалектику й логіку. Тому повноцінну богословську освіту
випускники Київської колегії змушені були здобувати в католицьких
Академіях Польщі та західноєвропейських держав. Усе це зумовило глибоке
проникнення латинської схоластики в православну церковну науку. Пізніше
дослідники назвуть це явище «латинським полоном» православного
богослов'я.
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Спочатку Київська колегія знаходилась в будинку, який братству
подарувала Галшка Гулевичівна. У 30-ті роки XVII століття поблизу нього
була зведена ще одна будівля, в якій, окрім навчальних кімнат, розмістилася
домова церква в ім'я святих Бориса й Гліба, а також трапезна. Ця будівля
залишалася головним навчальним корпусом колегії аж до початку XVIII
століття. Пізніше вона була перебудована у Свято-Духівську церкву.
Друга половина XVII століття — період великих змін у житті України.
Через рік після смерті святителя Петра розпочалася Національно-визвольна
війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Після
підписання Переяславської угоди 1654 року Київ став прикордонним містом і
протягом кількох десятиліть жив під постійною загрозою зруйнування.
Шостого вересня 1658 року гетьман Іван Виговський підписав у місті
Гадяч договір з представниками польського короля Яна II Казимира, що
передбачав створення федерації трьох рівноправних держав: Польщі, Литви
й Великого князівства Руського. В одній зі статей документа зазначалося, що
відтепер Київська школа отримує всі права вищого навчального закладу і
стає Академією. На практиці цей договір не був реалізований. Більше того,
союз, укладений Іваном Виговським з Польщею, призвів до військового
зіткнення з Москвою. 1659 року під час воєнних дій будівлі Братського
монастиря були майже повністю знищені, і колегія закрилася на кілька років.
Роботу школи вдалося відновити лише 1662 року. Але вже 1665 року Київ
пережив

чергове

руйнування,

після

якого

ректор

колегії

Іоаникій

Галятовський змушений був залишити Київ і три роки мандрував землями
Волині й Литви у пошуках для себе нового притулку. Усе це призвело до
повного занепаду школи. 1666 року у відповідь на прохання гетьмана Івана
Брюховецького

допомогти

відновити

зруйновану

Київську

колегію

московський уряд заявив про намір не відновити, а повністю її скасувати. Від
закриття школу врятувало лише заступництво київського воєводи Петра
Шереметєва.
~ 268 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

1686 року Константинопольський Патріарх Діонисій IV санкціонував
перехід Київської митрополії до складу Московського Патріархату. Того ж
року Московська держава підписала «Вічний мир» з Польщею, що поклало
край зазіханням поляків на Київ і спричинило нові зміни у житті Київської
колегії. 1689 року її ректор Іоасаф Кроковський (згодом — митрополит
Київський) уперше прочитав тут повний курс богослов'я.
1693 року до Москви відправилося посольство від Київської колегії,
яке спромоглося отримати від царів Петра й Іоанна Олексійовичів дві
важливі грамоти (обидві датовані 11 січня 1694 року). Перша з них
затвердила за Братським монастирем всі його маєтки, а друга надала колегії
право викладати богослов'я, приймати на навчання дітей всіх станів, у тому
числі й тих, що приїжджали з-за кордону (насамперед з Польщі), й
затвердила за Київською школою право на внутрішню автономію.
Незважаючи на те, що за обширом отриманих прав Могилянська колегія
відтепер цілком відповідала академіям, хоча формально статус академії тоді
їй ще не був наданий. Тому 1701 року Київський митрополит Варлаам
Ясинський звернувся до царя Петра I з проханням про дарування Київській
колегії повних прав академії. У той час фаворитом Петра був вихованець
Київської школи митрополит Стефан Яворський. Саме його вплив на царя
виявився вирішальним у задоволенні прохання митрополита Варлаама: 26
вересня 1701 року Петро I видав грамоту, в якій Київська школа була
офіційно визнана академією.
У Київській колегії другої половини XVII століття було три групи
класів: нижчі, середні й вищі. До нижчих класів належали інфима, граматика
й синтаксиса; до середніх — піїтика та риторика; до вищих — філософія, а з
1689 року ще й богослов'я. У системі навчання центральне місце посідала
латинська мова. Характерною рисою процесу навчання була його насиченість
елементами католицької схоластики. У філософії панували категорії
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Аквінського. Викладання риторики базувалося на латинських посібниках з
ораторського мистецтва, в яких значна перевага надавалася не змісту, а
формі публічного мовлення.
Вчителі й наставники Київської колегії завжди прагнули не тільки дати
студентам ґрунтовні знання, а й виховати в них істинне благочестя.
Імператор Олександр I, який зійшов на престол 1801 року, став
ініціатором докорінної реформи як світської, так і духовної освіти в
Російській імперії. 1808 року був виданий новий статут духовних шкіл, що
передбачав три рівні в системі навчання. Початкова освіта здійснювалася в
рамках духовних училищ, середня ― в духовних семінаріях, а вища ― у
духовних академіях. Строк навчання в академії становив відтепер чотири
роки: два класи по два роки. Перший клас іменувався філософським, другий
― богословським. Уже 1809 року новий устав був запроваджений у
Петербурзькій академії, а 1814 року ― у Московській, яка тоді ж
перемістилася з Москви до Троїце-Сергієвої Лаври.
На момент прийняття нового статуту Києво-Могилянська академія
перебувала в глибокій кризі. Це зумовлювалося тим, що, прагнучи за
традицією викладати учням усі основні науки, керівництво Академії постійно
збільшувало кількість загальнообов'язкових предметів ― як виявилося, не на
користь якості засвоєння базових дисциплін. Крім того, у Київській академії
не було чіткого розмежування початкового, середнього і вищого рівнів
освіти. Тут одночасно вивчали й ази грамотності, і найвище богослов'я ―
явний анахронізм для ХІХ ст.
На межі XVIII-XIX ст. помітно погіршилося й матеріальне становище
Академії. Коштів, що виділялися на її утримання з державної скарбниці, було
недостатньо. До того ж 9 липня 1811 року в Братському монастирі сталася
страшна пожежа, від якої дуже постраждали академічні будівлі. Грошей на
ремонт в обителі не було. Комісія духовних училищ при Святійшому Синоді
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вирішила розділити Київську академію на три незалежних навчальних
заклади: училище, семінарію й академію.
Відповідно до нового статуту на чолі Академії, як і раніше, стояв
ректор. Він призначався Святійшим Синодом за поданням Київського
митрополита. Ректор за традицією був одночасно і професором богослов'я.
До його обов'язків входив керівницький нагляд за всіма частинами
академічного управління (навчальною, виховною та економічною). Другою
посадовою особою в Академії був інспектор, який відповідав насамперед за
дисципліну студентів. Отримання, зберігання й витрата коштів, які виділяли
для забезпечення життєдіяльності Академії, входили до обов'язків економа.
Особливе місце в структурі Академії посідала конференція — орган
періодичного скликання, до складу якого входили дійсні та почесні члени, а
також члени-кореспонденти. На зборах конференції провадили випускні
іспити й приймали рішення про присвоєння вчених ступенів. Набирали
студентів в Академію раз на два роки. Загальна їхня кількість рішенням
Комісії духовних училищ становила 120 осіб (60 ― у філософському й 60 ―
у богословському класі) [13, с. 168].
У перші десятиліття існування реорганізованої Академії митрополичу
кафедру в Києві посідали два видатних ієрархи ― митрополит Євгеній
(Болховітінов, 1822-1837) і святитель Філарет (Амфітеатров, 1837-1858).
Завдяки їхньому покровительству Академія знову стала одним з найкращих
вищих духовних навчальних закладів православного світу.
У 1822-1825 роках за проектом архітектора Л. Шарлеманя був
побудований новий академічний корпус, в якому розташувалися не тільки
навчальні аудиторії, а й квартири професорів і студентський гуртожиток. У
1863-1864 роках корпус був перебудований у стилі пізнього класицизму.
Уже в перші десятиліття існування реформованої Академії було
закладено основи її наукової діяльності в різних галузях богословської науки.
Родоначальником власне богословської школи в оновленій Академії став її
~ 271 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

перший ректор ― архімандрит Мойсей. Наслідуючи давні традиції, він
викладав догматику латиною. Російською отець Мойсей читав лише лекції зі
Святого Письма. Остаточно російська мова у викладанні богослов'я
закріпилася лише в роки ректорства святителя Інокентія (Борисова). Розквіту
київська богословська школа досягла в особі єпископа Сильвестра
(Малеванського), який розпочав педагогічну діяльність 1857 року. Саме йому
належить найфундаментальніший із російськомовних курсів догматики ―
п'ятитомний
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историческим изложением догматов)».
Першим професором філософії в реформованій Академії став І. М.
Скворцов, який пізніше служив кафедральним протоієреєм Київського
Софійського собору. Згодом на кафедрі філософії трудилися такі відомі
дослідники, як архімандрит Феофан (Авсенєв), Д. В. Поспєхов, С. С.
Гогоцький, П. Д. Юркевич, М. М. Троїцький. Випускники Київської
Духовної Академії також були професорами філософії в Київському,
Московському та Казанському університетах.
У 1840-х роках започатковується формування історичної школи в
Київській Духовній Академії. Першим бакалавром російської громадянської
та церковної історії (в 1841-1842 роках) був ієромонах Макарій (Булгаков),
згодом видатний ієрарх, історик і богослов. З 1853 року на кафедрі російської
церковної історії працював ще один видатний вчений — професор І. І.
Малишевський, автор близько 500 творів як з російської, так і загальної
церковної історії. Вивченням історичного минулого Академії займався В. І.
Аскоченський, який опублікував найдетальніше на той час дослідження з
історії Київської академії, що охоплювало період з початку XVII ст. по 40-і
роки ХІХ ст.
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християнським благочестям, щиросердечністю, просвітницькими справами
заслуговували на визнання їх по смерті Святими Православної церкви. Це
Дмитро (Туптало), митрополит Ростовський (1651-1709), Іван (Максимович),
митрополит Тобольський (1651-1715); Інокентій (Кульчицький), єпископ
Іркутський (1680/1682-1731), Іоасаф (Горленко), єпископ Білгородський
(1705-1754); Феодосій (Углицький), архієпископ Чернігівський (30-ті рр.
XVII ст. - 1696); Паїсій (Величковський), архімандрит Ніамського монастиря
(І722-1794); Петро (Могила) митрополит Київський (1596-1647).
Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом
і довгий час єдиним для всієї східної Православної Європи. Уже в 40-х рр.
XVII ст. в Академії навчається молодь із різних міст Росії, навіть з таких, як
Чебоксари, Царицин, Тобольськ, Арзамас й інших. Серед росіян, що
закінчили Академію в XVII ст., були: Порфирій Зеркальников, який
виконував дипломатичні доручення царя під час Визвольної війни, потім
співпрацював з Є. Славинецьким у Москві; Каріон Істомін, автор першого
ілюстрованого російського “Букваря” й “Малої граматики”; Конон Зотов,
відомий військовий діяч, автор першої російської книги з техніки
корабельного управління; Б. Шереметьєв, сподвижник Петра І, фельдмаршал
та інші. Їх відношення до Києво-Могилянської академії висловив П.
Зеркальников, який, від'їжджаючи до Москви, подарував свій будинок
Академії “в ознаменовании любви своей, за восприятие премудрости на том
месте святом Киевомогилянском”.
У першій половині XVIII ст. в Академії навчались такі відомі згодом
діячі російської науки й культури, як К. Щепін (1728-1770), перший
російський доктор медицини, до речі, помер у Києві, куди прибув
добровільно допомагати киянам у боротьбі з чумою; Андрій Денисов (16641730), основоположник російського документального джерелознавства й
палеографії; Михайло Ломоносов (1711-1765), який прийшов до Києва у 1734
р., будучи студентом Слов'яно-греко-латинської академії. І хоча його
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перебування в Києві було недовгим, але, безсумнівно, послужило розвитку
його таланту майбутнього вченого.
Немало українців, вихованців Київської академії, стали відомими
державними діячами Росії. Це А. Завадовський (1739-1812) із села
Красновичі на Чернігівщині, згодом граф, голова комісії зі складання законів
Російської імперії, міністр освіти; О. Безбородько (1747-1799), з сім'ї
генерального писаря села Стольне на Чернігівщині, згодом князь, “директор
пошт”, канцлер, таємний радник Катерини ІІ; Д. Трощинський (1754-1802) з
козацької сім'ї на Полтавщині, згодом міністр юстиції й земельних наділів; А.
Італинський (1743-1827) із сім'ї священика Лубенського полку, згодом
доктор медицини, почесний член Римської академії, російський посланник у
Римі й інші.
Культурні зв’язки Києво-Могилянської академії сягали далеко за межі
нашої країни. Іван Франко оцінював Києво-Могилянську академію як
“інституцію значною мірою інтернаціональною, вплив якої простягся далеко
за межі України”. В Академію по науку приходили, окрім росіян і білорусів,
волохи, молдавани, серби, боснійці, чорногорці, болгари, греки і навіть
італійці, один з яких Костянтин Секура, що прибув до Академії з Венеції, у
1743 р. писав: “Зачувши, що щасливо різними вченнями процвітає Академія,
залишив вчення римське... й пустився на глас Академії”.
Культурні діячі Сербії, Болгарії постійно зверталися з проханням
надіслати вчителів із славетної Академії Київської. Група студентів Академії,
філософів та богословів була направлена до Сербії 1733 р. Очолив її Мануйло
Козачинський (1699-1755). Згодом – відомий письменник, філософ,
культурний діяч. Вони реорганізували школу в м. Карловець, відкрили школи
в інших містах Сербії. Ряд відомих письменників, істориків просвітників,
художників, педагогів Сербії отримали освіту в Київській академії.
Вчені України не стояли осторонь світової науки і культури. Цьому
сприяло навчання академічної молоді в університетах Польщі, Італії, Чехії,
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Нідерландів, Австрії, Англії, Франції, Швеції. Повертаючись, молоді вчені
працювали переважно в Академії, а також в деяких інших навчальних
закладах та установах України та Росії.
Такі вчені, як С. Тодорський, Г. Бужинський, В. Лащевський, І.
Прокопович, Т. Кролик та інші, підтримували зв'язки з вченими зарубіжних
країн, зокрема, університетів Галле і Кенігсберга, Берліна і Бранденбурга,
Константинополя.

Міжнародні

зв'язки

українських

вчених

сприяли

збагаченню вітчизняної духовної культури й культури інших народів, у
першу чергу слов'янських, та встановленню і зміцненню дружніх відносин
між ними.
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Литовського Костянтина Івановича (1460-1530) та його другої дружини –
Олександри Слуцької. Він народився 12 лютого 1526 року в м. Турові, де й
минули його дитячі роки. Княжич підростав в атмосфері слави свого батька,
якого за мужність, знання військової справи та численні перемоги над
татарами називали Руським Сципіоном і Литовським Ганнібалом. Як було
зазначено на його надгробку, він одержав 63 перемоги над татарами. За
перемогу над 80-тисячним московським військом в битві під Оршею 8
вересня 1514 року король Зигмунт І двічі удостоїв його тріумфального в’їзду
до Кракова та Вільно і надав йому право ставити свою печатку на червоному
воску [3]. Крім короля, це могли робити лише найвизначніші магнати, які
кров’ю боронили землі батьківщини.
Костянтин Іванович був одним з найбагатших і найвпливовіших
політичних діячів свого часу і великим поборником Православної віри. За
свідченням сучасників-іновірців, він був „настільки набожним у своїй
грецькій вірі, що русини вважали його святим” [19, 237]. Князь збудував
Троїцьку та Миколаївську церкви у Вільно, сприяв відкриттю в тому ж місті
друкарні Франциска Скорини на початку 1520-х років. Наприкінці XV ст.
допомагав друкареві Швайтполю Фіолю, який першим почав друкувати
книги церковнослов’янською мовою. Надав йому під друкарню власний
будинок у Кракові [17, 91]. Папський легат Пізо в листі до папи Льва Х 1514
року характеризував К.І. Острозького такими словами: «У себе вдома він
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благочестивіший за Нуму, а відвагою не поступається Ромулу. Єдине, чого
бракує йому до інших дарів духу та видатних чеснот, то це що він схизматик.
І якби його вдалося навернути до лона святої матері церкви, то за ним би
потяглось нескінченне число люду, настільки багато серед своїх важать його
ім’я та авторитет» [17, 80].
На знак глибокої поваги до К.І.Острозького на підставі спеціального
королівського привілею княжич був визнаний повнолітнім не у 18 років, як
це було прийнято в Польсько-Литовській державі за Першим статутом, а у 15
років, у лютому 1541 року [7, 22]. Досягнувши повноліття і залишившись
єдиним нащадком славетного батька після смерті свого старшого брата Іллі,
що помер у 1539 році, князь до свого хресного імені Василь почав додавати
батькове ім’я – Костянтин, називаючи себе Костянтин-Василь Острозький.
Судячи з пізніших приватних листів та промов на сеймах, він отримав добру
освіту.

Зокрема,

знав

латину,

вільно

володів

польською

та

церковнослов’янською мовами, орієнтувався у прийомах красномовства,
впевнено почувався в царині світської та священної історії, розумівся на
богослов’ї. Велике значення на прикордонних землях України мало знання
військової справи. Костянтин-Василь на практиці засвоював цю складну
науку, беручи участь у боях з татарами на прикордонні; одна з перших згадок
про бій молодого князя Острозького з татарами належить до 1547 року [7,
29].
Слава Костянтина Івановича Острозького та багаті маєтки, успадковані
після нього, значно посилювали авторитет молодого князя. Юнак впевнено
просувався сходинками звичної для аристократів політичної та військової
кар’єри. У 1550 р. за участь в обороні прикордонних земель від татарських
наїздів він отримав звання старости володимирського та маршалка землі
волинської. 15 грудня 1559 р. К.-В. Острозький був призначений на найвищу
посаду в Руській Литві – воєводи Київського. На півстоліття, аж до своєї
смерті, він фактично став володарем всієї України [18, 120]. Наприкінці 1560~ 277 ~
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х років економічна та політична могутність князя досягла апогею. У цей час
він брав участь у всіх сеймах, що відбувалися в Литві та Польщі. Посли
європейських держав у своїх листах до монархів ставили його на одне з
перших місць як людину, з політичним впливом якої, без сумніву, треба
рахуватися. Коли в 1573 р. помер король Зигмунт Август, одним з кандидатів
на корону Речі Посполитої став князь Острозький. Під час перебування
послів Речі Посполитої у Константинополі в 1573 р. візир Мехмед Соколі
висловився за обрання К.-В. Острозького королем Польщі [7, 66]. Проте на
заваді стало руське коріння та православна віра князя. Як і чимало інших
магнатів Волині, він насамперед відчував себе русином, часткою свого
народу і ланкою довготривалого ланцюжка поколінь київських князів, їхнім
надійним спадкоємцем, намагався зберегти традиції своїх предків і завжди
вболівав за долю «вітчизни своєї Русі».
Після несподіваної смерті короля Стефана Баторія в 1586 р. одним з
претендентів на польську корону знову став князь Острозький. Секретар
папського нунція – Горацій Спаноцці визначив можливість його обрання
такими словами: «Що стосується Костянтина князя Острозького, дві речі,
здається, говорять за нього. Одна – що вважається за найбагатшого та
наймогутнішого пана в цілому королівстві, друга – що є загальновизнаним, за
чоловіка розумного, щирого, відвертого, відважного і доброго у найвищому
ступені. Проте дві інші речі будуть на перешкоді, одна – що він є русином і з
того можна судити, що не дуже будуть хотіти його поляки, як і литвини, які
так само будуть домагатися трону. Інша – що сповідує релігію грецьку і є
головним заступником і оборонцем схизматів» [7, 195].
Опіка над Православною Церквою займала найважливіше місце в житті
князя. Релігійність княжого роду Острозьких мала давні традиції. Прапрадід
Василя-Костянтина – князь Федір Данилович Острозький (род. не раніше
1365 – пом. близько 1450 р). давав великі фундації церквам, а наприкінці
життя став ченцем Києво-Печерського монастиря, де й помер і згодом був
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прилічений до лику святих. Його син Василь Федорович (пом. близько 1450
р.) прославився як будівничий замкової Богоявленської церкви (родової
усипальниці князів Острозьких), наступний князь Іван Васильович (пом.
близько 1466 р.) збудував Свято-Троїцьку церкву в с. Межирічі біля
Острога. Як зазначалося, великим поборником православної віри був батько
Василя-Костянтина – Костянтин Іванович Острозький. Наталія Яковенко
пише, що в очах сучасників князі Острозькі були носіями особливої Божої
харизми, вони «не тільки володіли відповідним потенціалом майна і
престижу, але носили на собі печатку Божих обранців», у той час як інші
можновладці,

наприклад

Радзівіли,

«в

реальному

вимірі

влади

не

поступалися волинським князям, але харизматичної аури не набули» [19, 235,
243].
Релігія в житті князя мала виключно важливе значення. Багато часу він
приділяв молитвам у своїй замковій Богоявленській церкві. А коли починався
Великий піст, князь, відклавши всі справи, їхав до улюбленого Дерманського
монастиря, де, одягнувши волосяницю, проводив час в суворому пості та
молитві. Польський хроніст XVII ст. Рафаїл Янчинський у своїй праці, в якій
використав записки сучасників князя, писав: «В народі він мав авторитет і
популярність (особливо) через свою побожність; у цьому він навіть
перевершив Роксолянів. Умів цитувати псалми та гімни (церковні), у
святинях свого обряду мав хори довші, ніж це було зазвичай, просторі, з
вікнами обабіч. Такі самі були каплички, де зручно було стояти, стояти на
колінах і сидіти. Коли входив на хори, то зачиняв двері, щоб не бачили його
молитви» [16, 76].
Неодноразово К.-В. Острозький захищав православних від сваволі
урядовців на сеймах. Завдяки йому королі затверджували привілеї церквам,
монастирям та братствам. У 1586 р. Стефан Баторій на прохання К.-В.
Острозького затвердив новий статут львівського братства, а 5.X.1592 p. –
Зигмунт ІІІ затвердив привілеї Онуфріївського монастиря у Львові. Сам
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князь був засновником братства у Тернополі та членом Львівської ставропігії
[7, 95]. На землях К.-В. Острозького знаходилося понад 600 церков та 20
монастирів. Чимало з них – Дерманський, Дубенський, Степанський – стали
значними осередками культури. Особливо піклувався князь про острозькі
церкви. За даними М.І. Теодоровича, в місті за часів князя діяло сім
православних

церков:

Богоявленська,

Василівська,

Миколаївська,

Воскресенська, Борисоглібська, Онуфріївська, Успенська, а також під
Острогом, у селі Межирічі –Троїцький монастир та у селі Монастирок -–
Хрестовоздвиженський монастир [11, 665]. І хоча, крім православних храмів,
в Острозі існували святині інших віросповідань, місто набуло заслуженого
авторитету твердині Православ’я. Атмосфера високої духовності панувала в
Острозі. Тут плідно розвивалися всі галузі релігійної культури: архітектура,
іконопис, література, музика. Зокрема, Острог був одним з найбільших
осередків іконописання в Україні. В останній чверті XVI ст. тут, як свідчать
податкові реєстри, працювало шість малярів: Харитон, Лазко Гаврилович,
Дашко, Духніч, Богдан та Федір [1, 65]. Такої кількості іконописців не було
тоді в жодному місті України, крім Львова. Про високий рівень їхньої
майстерності свідчать ікони, що збереглися до сьогодні: «Богородиця
Одигітрія», «Юрій-Змієборець», «Різдво Богородиці» та ін. Найбільш цінною
є родова ікона князів Острозьких «Богородиця Життєподательниця», що нині
зберігається у Свято-Троїцькому межирицькому монастирі біля Острога.
Острог XVI ст. був одним з найбільших центрів церковної музики. У
церквах міста виник особливий острозький наспів молитов, який згодом
поширився на всю Україну і став найпопулярнішим після київського наспіву.
Його ноти зустрічаються в Ірмологіонах XVII ст. Білорусі та Росії. У 1585 p.
князь заснував в Острозі монастир Св. Трійці, а при ньому – шпиталь «для
людей добрих, побожного життя, хворобами і нестатками знедолених». Він
був також фундатором багатьох церков, які знаходилися поза його
володіннями. У 1560 p. записав землі Михайлівському монастирю в Києві, у
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1580 р. допоміг київській церкві Богородиці, у 1585 p. надав кошти на ремонт
монастиря Св. Онуфрія у Львові, у 1604 р. переписав містечко Словенське
для побудови кам’яної церкви Віленського братства, у 1605 p. відновив
київський монастир Св. Кирила [7, 97]. Щедрі фундації храмам давали право
К.-В. Острозькому самому призначати своїх ставлеників на духовні посади в
них. У 1592 p. Зигмунт III обіцяв видати на прохання К.-В. Острозького
винятковий для нього привілей, у якому зобов’язувався не призначати ні на
які церковні посади православних, не порадившись із князем [7, 103].
Публікація цього документа в «Апокрисисі» – книжці, розрахованій на
широке коло читачів, яка мала потрапити до рук короля та його найближчих
дорадників, свідчить про те, що цей документ справді існував.
Костянтин-Василь був ініціатором створення на території України
патріархату. За проектом князя українським патріархом повинен був стати
Діонісій Раллі (Палеолог), а його резиденцією мав бути Острог [8, 108].
Меценатство К.-В. Острозького, його політичне заступництво та видавнича
діяльність допомогли українському православ’ю вистояти і зміцніти у тяжкі
часи підготовки та проведення Берестейської унії.
Князь Острозький розумів, що матеріальна підтримка церков та
монастирів є лише першим кроком до виходу з кризи, в якій перебувала
православна культура. Головна проблема полягала у відсутності належного
рівня освіти, що відчувалось особливо гостро в той час, коли католицьке та
реформаційне шкільництво переживало свій розквіт. Починаючи з 60-х років
XVI ст., у Речі Посполитій швидко з’являлися протестантські та єзуїтські
колегіуми. Особливо поширювалися школи єзуїтів, які в боротьбі за душі
вірних по праву заслужили славу «вчителів Європи». На українських землях,
що належали Польщі, у 1579 р. нараховувалось 144 єзуїтських колегіуми. Не
було нічого дивного в гому, що більшість православних магнатів і шляхтичів
посилали своїх дітей навчатись до єзуїтів. З метою «навернення схизматів»
католицькі кола розробили план заснування для українців, білорусів та росіян
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прокатолицьких семінарій та видавництв. У буллі Папи Римського, виданій 4
лютого 1582 р. на заснування такої семінарії при Вільнюській академії,
сказано: «Папа затверджує всі ці семінарії з метою пропаганди католицької
віри серед єретиків і схизматиків, що наших шкіл здебільшого не відвідують,
за винятком лише тих випадків, коли ними керують мотиви матеріального
характеру. А тому і набір учнів у вільнюську семінарію потрібно робити з
цього єретичного і схизматичного середовища» [8, 29].
Шлях виходу з цього замкнутого кола насильної католицької пропаганди
був у заснуванні православних шкіл. Вони виникали головним чином при
церквах і монастирях. Костянтин-Василь намагався сприяти цьому рухові.
Перше відоме починання князя в цій справі відноситься до 1572 року, коли в
Турові – місті, де він народився і провів дитинство, Острозький надав землі
дякові Дмитрові Митуричу, за що той зобов’язувався «школи держати і
уставником бути». Згодом з ініціативи князя постала школа при
кафедральній церкві у Володимирі та школа в Дерманському монастирі
Можливо, що аналогічні фундації були зроблені і в Дубні, де до 1574 р.
знаходилась офіційна резиденція К.-В. Острозького і яке до останніх днів
залишилось його найулюбленішим містом [8, 24]. Ці школи відігравали
значну роль у підтримці Православної Церкви. Папський посланець
А.Поссевіно в листі від 29 вересня 1581 р. стурбовано писав, що «князі
Острозькі і Слуцькі мають друкарні і школи, якими схизма підтримується»
[8, 29].
Проте створення звичайних церковних шкіл ще не могло вирішити
проблему освіти. Першочерговим завданням князя Острозького було
заснування православної школи вищого типу, подібної за рівнем навчання до
західноєвропейських

академій

та

університетів,

яка

б

протидіяла

полонізаторському впливу на молодь католицько-єзуїтських навчальних
закладів. Наприкінці 1576 року, після отримання від Стефана Баторія
підтвердження своїх прав на володіння Острогом, Василь-Костянтин почав
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будувати біля свого замку академію «з великою побожністю та з
королівським розмахом» [7, 101]. Заснована князем слов’яно-греко-латинська
академія стала першою школою вищого типу східнослов’янських народів.
Острозький дбав про те, щоб у цьому навчальному закладі викладали
найосвіченіші педагоги. Домогтися цього було надзвичайно важко через
кризу, яку переживала Православна Церква не тільки в Речі Посполитій.
Вельямин Рутський, який у той час навчався в Афанасіївському колегіумі в
Римі, писав до Миколи Криштофа Радзивіла: «Пан воєвода київський якісь
академії на Волині фундувати хоче, розіслав [листи] по всій Греції, шукаючи
професорів, але там нині зі свічою їх не знайде» [7, 105]. У листі до Папи
Римського Григорія XIII від 8 липня 1583 p. князь Острозький звертався з
проханням

прислати

кілька

вчених

зі

створеного

ним

грецького

Афанасіївського колегіуму. З подібним проханням надіслати вчителів
звертався він і до Львівського братства в листі від 1.12.1592 pоку, і до
патріарха [6,250]. У полемічному творі початку XVII ст. «Пересторога»
зазначено, що князь «напервЂй старался у свят. патріарха, абы ся здЂ
дидаскалов ко размноженію наук вЂрЂ православной послал; а онъ на то
маетностями своими ратовати готовъ и доложенья ихъ на то не жалуеть, яко
южъ збудовалъ школу, шпиталь и маетностями их надарилъ, а такожъ
Славенскую и Грецкую у Острогу заложил друкарню…» [15, 179-180].
Незважаючи на труднощі, завдяки зусиллям К.-В.Острозького в академії
сконцентрувався гурток вчених-педагогів, які відзначались особливою
релігійністю та обізнаністю в Святому Письмі; як сказано в передмові до
Острозького Букваря, князь зібрав в Острозі «мужей въ божественномъ
писаніи искусныхъ, въ греческомъ языцЂ, и в латинскомъ паче же и в
руском. И приставі их дЂтищному училищу» [8, 25]. У своїй «Палінодії»
(1621 р.) Захарія Копистенський підкреслював, що церкви і двір князя були
«…полныи православных учителей евангельских и апостольских, полныи
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богословов истинных, …. от патріархов всходных знаючих богословію и
вЂру правую» [12, 144].
Найвідомішими вчителями академії були протосинкели (помічники)
Константинопольського

та

Олександрійського

патріархів

–

Никифор

Кантакузан та Кирило Лукаріс, вчені греки Мосхопуло Еммануїл та Євстахій
Натаніель, пресвітер Богоявленської церкви, духовний отець та сповідник
князя К.-В.Острозького – Даміан Наливайко, визначний церковний діяч,
«славний

острозький

(Суразький),

дяк

теолог»
Тимофій

Василь

Андрійович

Михайлович

(Аннич),

Малюшицький
архімандрит

Дорогобузького монастиря Діонісій Раллі Палеолог – майбутній архієпископ
Кізікійський. Посаду ректора почергово займали видатний письменникполеміст Г.Д.Смотрицький, далі Кирило Лукаріс, який згодом став
Олександрійським

патріархом,

а

потім

був

переведений

на

Костантинопольську патріаршу кафедру, Мартин Грабович – «муж в
божественних писаніях іскусен» та Сава Варфоломійович Флячич (Фляка) –
майбутній чернець Межигірського монастиря під Києвом [8, 115].
Князь дбав про матеріальне забезпечення академії. У 1579 р. його
племінниця Ельжбета-Гальшка княжна Острозька підтвердила у своєму
заповіті надання на академію, а також на монастир Св. Спаса та на с.
Доросиню 6000 коп грошей лічби литовської. На сеймі 25 лютого 1585 р.
Стефан Баторій затвердив фундацію К.-В. Острозького на шпиталь та
монастир Св. Трійці, що складалась із доходів містечка Сураж та семи
навколишніх сіл Суразької волості в розмірі 360 золотих в рік і фактично
призначалась для академії [8, 21].
Діячів академії князь щедро обдаровував, надаючи їм маєтки та
призначаючи на доходні посади. Ректорові академії Г.Д.Смотрицькому він
подарував села Баклаївка та Борисівка, крім того, з 1576 р. Г.Д. Смотрицький
згадується

як

князівський підскарбій. Іван

Федоров був справцею

(управителем) Германського монастиря, ним він залишався і тоді, коли
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переїхав до Острога і керував друкарнею. Діонісій Раллі Палеолог був
архімандритом Дорогобузького монастиря, якому в грудні 1572 р. князь
записав три села. Полеміст і видавець Василь Малюшицький був старостою
Суразької волості. Вчений Ян Лятос володів в Острозі селянами [8, 28].
Князь турбувався і про забезпечення учнів, оскільки в академію
приймали дітей не тільки багатих, а й бідних, незалежно від їхнього стану.
Це підтверджує цікавий документ першої чверті XVII ст. «Postanovienie na
akademie ostrogska», в якому йдеться про фундацію князя на «школу
острозьку» 1000 польських злотих та вказуються конкретні маєтності, які
надавались академії (с. Завидів, фільварок Більмаж під Острогом, землі під
Степанем, сади Пустівські). У документі зазначається також, що на оплату
вчителів щоквартально витрачається 50 золотих, на одяг учнів (взуття, хутра,
шапки, кожухи) – 10 золотих, а на харчування – 100 золотих. Навчальний
процес в Острозькій академії був спрямований на формування духовності
особистості, на те, щоб виховати глибоко релігійних людей, твердих
сповідників православ’я і патріотів свого народу. Головною платформою
навчання було вивчення Святого Письма, творів отців церкви, релігійної
літератури, молитов.
Заснування К.-В. Острозьким слов’яно-греко-латинської академії мало
виняткове значення в справі підтримки Православної Церкви. Протягом 60річної діяльності (1576-1636) академію закінчили не менш як 500 учнів, серед
яких було чимало видатних церковних діячів, духовних поводирів свого
народу

–

священиків,

проповідників,

письменників.

Найвідомішими

постатями цієї плеяди були Київські митрополити Іов Борецький та Ісая
Копинський,

талановитий

письменник-полеміст

–

Іван

Вишенський,

видатний вчений, філолог, письменник, єпископ полоцький – Мелетій
Смотрицький, засновник Скиту Манявського, який називали «духовною
академією» того часу – Іов Княгиницький, архімандрит найбільшої святині
України – Києво-Печерської лаври – Єлисей Плетенецький, намісник лаври
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та ректор Могилянської академії – Ігнатій Оксентович Старушич, керівник
друкарні Києво-Печерського монастиря та ректор Київської братської школи
Тарасій Земка, педагог, письменник, філософ, священик – Лаврентій Зизаній
Тустановський та ін.
Найважливішою заслугою князя К-В.Острозького в справі підтримки
Православної Церкви було заснування в Острозі друкарні, яка становила
єдиний культурний комплекс з академією. Із 1576 до 1581 року її очолював
Іван Федоров, запрошений князем із Львова. У 1578 р. для потреб Острозької
школи тут був надрукований «Буквар», а також перша в Україні «Грецькоруська церковнослов’янська книжка для читання», для вивчення грецької
мови, у 1580 р. – перша в Україні «Книга Новаго ЗавЂта, в неиже на прєди
псалмы», призначена не тільки для церкви, але й для домашнього вжитку та
школи. Наприкінці 1580 р. вчителем академії Тимофієм Михайловичем було
складено алфавітно-предметний покажчик до Нового Завіту – «Книжка
Събраніе вещей нужнЂйших…», в якій в алфавітному порядку були
розміщені вислови з Євангелій. П’ятого травня 1581 р. в Острозі був
надрукований перший в Україні поетичний релігійний календар під назвою
«Которого ся мЂсяца, што за старых вЂков дЂело короткое опісаніе»,
автором якого був відомий білоруський поет Андрій Римша. Головним
доробком Острозької друкарні стало видання першої у світовому друкарстві
кириличної Біблії 12 серпня 1581 року.
Видання

православної

Біблії

було

одним

з

головних

завдань,

поставлених князем перед острозькими інтелектуалами, насущною потребою
тогочасної ідеологічної боротьби. Після виходу в світ католицької Біблії
Леополіти Шарфенберга (1561), кальвіністської Берестейської Біблії (1563) та
антитринітарської Несвіжської Біблії Симона Будного (1572) потреба у
православному виданні Біблії постала з особливою гостротою. Покладаючись
на вчених академії, К.-В. Острозький задумав здійснити цю грандіозну
справу – видати Біблію церковнослов’янською мовою і тим самим утвердити
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її рівноправність із загальновизнаними сакральними мовами – гебрайською,
грецькою

та

латинською.

На

той

час

не

існувало

ще

повного

церковнослов’янського перекладу Біблії. На церковнослов’янську мову були
перекладені лише окремі книги Старого та Нового Завітів, які ще йшли від
першовчителів слов’янства – Кирила та Мефодія. Ці переклади зберігалися в
поодиноких рукописних примірниках у різних куточках православнослов’янського світу, рясніли допущеними перекладачами та переписувачами
неточностями і явними помилками, містили різночитання, що спотворювало
тлумачення Святого Письма. Багато важливих біблійних текстів у
слов’янському варіанті не існувало взагалі і їх ще треба було перекласти з
грецької мови.
Князь енергійно взявся за організацію видання Біблії. Він розіслав своїх
посланців до Риму, Константинополя, грецьких, сербських та волоських
монастирів. Вони провадили пошуки біблійних текстів «… много стран
далеких вселенныя проходя…много монастырей грецких, сербских и
болгарских, даже и до самого … пречестного Іеремія Архиєпископа
Константина града, доидох, требуя с тщанієм и моленієм прилєжных тако
людій, наказаних в писаніях святых єллинских и словенських, якоже изводов
добрЂ исправленных» [13, 203]. Ще раніше, у 1573 р. писар Великого
князівства Литовського Михайло Гарабурда привіз Острозькому від
російського царя Іоанна IV так звану Геннадіївську Біблію – єдиний відносно
повний на той час слов’янський список, виконаний у Новгороді в 1499 р. за
правління єпископа Геннадія. Випускник римської Афанасіївської колегії
Діонісій Раллі (Палеолог) у 1578-1579 рр. доставив до Острога від Папи
Григорія XIII «Септуагінту» – повне зібрання книг Старого Завіту,
перекладених 72 перекладачами з давньоєврейської на грецьку мову в ІІІ ст.
до н.е. в Олександрії за часів царя Птоломея Філадельфа. Над перекладом
привезених Біблій, узгодженням їх з православною теологією та з
першоджерелами працював гурток учених академії на чолі з ректором
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Герасимом Смотрицьким. Це припущення підтверджує той факт, що саме Г.
Смотрицький написав до Біблії дві передмови та вірш на герб К.В.Острозького.
Найбільшу роль у текстологічній підготовці відіграли великі знавці
теологічної літератури Василь Суразький, Тимофій Михайлович, Діонісій
Раллі Палеолог, а також вчені греки Євстахій Натаніель Еммануїл
Мосхопуло з Криту. Щодо текстів, які б стали основою для надрукування
православної Біблії, князь багато радився із книжниками. Одностайно було
вирішено «неизмЂнно» йти за традиційним перекладом 72 «богомудрых
преводников» книг Старого Завіту – «Септуагінтою». В одному зі своїх
листів князь назвав Острозьку Біблію рідною дочкою «Септуагінти». Проте
не можна принижувати значення і Геннадіївської Біблії. У першій передмові,
написаній від імені князя Острозького, сказано, що в основу видання
покладено список, отриманий від «благочестива и въ православіи изрядно
сіятельна государя и великого князя Іоанна Василієвича, московскаго и
прочая…» [2, 1]. Були використані й інші Біблії, привезені з різних країн.
12 серпня 1581 р. величезна праця вчених та друкаря була завершена.
Наклад Біблії на той час був досить великим, він становив маже півтори
тисячі

примірників.

Вони

почали

швидко

розходитись

українсько-

білоруськими землями Речі Посполитої, потрапляли до Московського
царства, до болгарів і сербів, що перебували під владою Туреччини. За умов
польсько-католицького утиску та невтішного стану православ’я загалом
після загибелі Візантії Острозька Біблія відіграла роль великої духовної сили,
що єднала всіх сповідників Православної віри, стала символом національної
культури, довела всьому світові, що церковнослов’янська мова поряд із
латинською та грецькою також є мовою світової культури.
Важливу роль Костянтина-Василя у виданні першої повної кириличної
Біблії високо оцінили сучасники. У вірші, яким закінчується друга передмова
до книги, ректор академії Г.Д.Смотрицький порівнює К-В.Острозького з
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великими князями Київської Русі – Володимиром і Ярославом, що назавжди
залишилися в пам’яті народу як великі просвітники та меценати вітчизняної
культури та могутня опора Православної Церкви.
Владимир бо свой народ крещенієм просвЂтил
Константин же благоразумія писанієм освЂтил…
Ярослав зиданієм церковным Кієв и Чернигов украси,
Константин же єдіну соборну церков писанієм возвыси [2, 2].
Усвідомлюючи історичну роль Костянтина-Василя Острозького як
спадкоємця великих князів Київської Русі – Володимира та Ярослава,
ставлячи його у безперервну канву володарів України, острозькі книжники
закладали

підвалини

формування

нової

національної

ідеології,

що

починалася з пошуків державних та культурних витоків нації. Держава
усвідомлювалась інтелектуалами XVI-XVII ст. як династичний простір, під
яким розуміли територію, що контролюється однією династією князів
Острозьких – законних спадкоємців князів Київських і великих поборників
Православної віри і культури.
Особливо зросло значення князя як державного та політичного діяча і
поводиря нації в період боротьби Православної церкви з Берестейською
унією.
У 1559 р. Московська церква була визнана Константинопольським
патріархом, здобувала статус Автокефальної Помісної одиниці та стала
Патріархатом [14, 9]. Значно посилився вплив Московського патріархату на
землях України. Митрополит УАПЦ Іларіон (Іван Огієнко) писав: «Своєю
нерозсудливою церковною політикою й тяжкими утисками православ’я
Польща допровадила український народ, особливо його низи, до того, що він
рішуче потягнувся до Москви» [10, 236]. У зв’язку з цими обставинами у
Католицькій церкві, яка перед тим зазнала великих втрат через відхід від неї
тисяч протестантів, знову стала актуальною ідея унії – об’єднання Київської
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митрополії з Ватиканом. Якби католикам пощастило переконати князя
прийняти ідею унії, за ним потяглось би нескінченне число люду.
Починаючи з кінця 1560-х рр., католицькі духівники: Петро Скарга,
Альберто Бологнетті (Болоньєтті), Антоніо Поссевіно, Петро Аркудіус
докладали чимало зусиль, щоб схилити князя на бік унії. Перші кроки в цій
справі були зроблені єзуїтом Петром Скаргою. Вже в 1567 р. на похороні Яна
Кшиштофа Тарновського (брата дружини К.-В.Острозького – Софії) Петро
Скарга проголосив промову, в якій намовляв князя до унії з Римом. У такому
ж плані він виступив і на похороні дочки Острозького – Катерини в 1579 році
[7, 134-135]. У 1574 р. Скарга написав книгу «Про єдність церкви Божої».
Перше видання книги, що побачила світ 7 лютого 1577 року, було
присвячено

Костянтину-Василю

Острозькому

як

першому

серед

православних магнатів Речі Посполитої – «першому в тім законі грецькім». У
своєму трактаті Петро Скарга з великою повагою говорив про Православну
Церкву, про те, що всі біди Католицької та Православної церков походять від
того, що вони роз’єднані. Він палко відстоював ідею унії, вважаючи, що це
посилить церкви в боротьбі проти єресей.
Значним кроком у зближенні Костянтина-Василя з Римом стало
подарування йому Папою Римським Григорієм ХІІІ Біблії «Септуагінти», яка
була використана при надрукуванні Острозької Біблії. У 1583 р. під час
перебування у Кракові на урочистостях, пов’язаних зі шлюбом Яна
Замойського та Грізельди Баторівни, Острозький на прохання своїх синів
зустрівся з папським нунцієм Альберто Бологнетті та єзуїтом Антоніо
Поссевіно. Після цієї зустрічі Бологнетті та Поссевіно писали в Рим з надією,
що Острозький схиляється до унії. І сам Костянтин-Василь написав у цей час
лист до Григорія ХІІІ, в якому запевняв Папу, що за з’єднання християнства
готовий віддати життя.
Отже, на початку 1580-х років під впливом католицьких проповідників
К.-В.Острозький замислювався над унійними планами. Проте контакти князя
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Острозького з Ватиканом не були тривалі і не дали позитивних результатів.
Вже в середині 1580-х років князь повернувся до своєї справи з
реформування Православної Церкви в Речі Посполитій, особливо Київської
митрополії. Брав активну участь у підготовці візитів до Речі Посполитої
Антіохійського патріарха Іоакима (1585-1586) та Константинопольського
патріарха Ієремії ІІ (1588-1589), який відвідав Москву і висвятив
Московського патріарха Іова [7, 134]. Ієремія ІІ провів деякі реформи в
Київській митрополії. Найперше усунув з посади митрополита Онисифора
Дівочку і віддав митрополичий престол Михайлу Рогозі, затвердив
ставропігію Львівського та Віленського братств, домігся підпорядкування
деяких монастирів безпосередньо патріархові, що образило місцевих
церковних ієрархів і прискорило навернення їх до унії. У квітні 1590 р. на
з’їзді в Белзі чотири єпископи висловили прагнення до підпорядкуванню
Риму. У червні 1590 р. на синоді в Бресті була прийнята офіційна декларація
унії, яку підтримав Зигмунт ІІ та Папа Григорій ХІІІ.
На початку 1590-х років Костянтин-Василь знову почав схилятися до
унії, про що повідомив єпископа Володимирського і Берестейського Іпатія
Потея у листі, написаному в червні 1593 року. Однак Острозький виступав за
унію Православної Церкви з католицтвом на рівноправних засадах, за
об’єднання,

яке

б

постало

внаслідок

рішення

церковного

собору

православних владик, було б узгоджене з всіма православними патріархами
та широко обговорене громадськістю. Іпатій Потей оцінив пропозиції К.В.Острозького як нереальні і не погодився предcтавити їх митрополитові. Без
погодження з князем у грудні 1594 р. Іпатій Потей і Кирило Терлецький
(єпископ Луцький і Острозький) виробили свої засади укладення унії
(торчинські артикули), згідно з якими Православна Церква поступалася
своїми догмами і повинна була підпорядкуватися Папі Римському.
К-В. Острозького надзвичайно обурювало те, що унія готувалася
єпископами таємно від православної громадськості, її прийняття «князями
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церкви» для основної маси не тільки парафіян, але й священиків було повною
несподіванкою. Протиунійну позицію князя ще більше зміцнив лист
Олександрійського патріарха Мелетія Пігаса від 8 березня 1594 року, в якому
було пристрасне прохання не підтримувати з’єднання церков [7, 135]. За
короткий термін з 3 червня 1593 р. до 8 березня 1594 р. князь перетворився з
прихильника унії на її палкого ворога.
11–12 червня 1595 р. на синоді в Бресті було прийнято остаточні умови
унії. І хоча Іпатій Потей намагався запевнити Острозького, що «без синоду и
вЂдомости всеи братьи нашей молодшей, ровныхъ слугъ въ церкви божей, и
иншого христіанства, а звлаща в. м. пановъ христианскихъ» об’єднання
церков неможливе і що згода на унію тільки самих владик без згоди всіх
вірних «толко порожня праца а огида наша была у овечокъ наших» [4, 582],
князь не дав обдурити себе тими побожними фразами. Він дуже гнівно
відреагував на пародію своєї ідеї й такий інтриганський спосіб проведення
унії владиками, які, за його словами, «як христопродавець Юда з жидами,
змовивши ся потайки, задумали всіх тутешніх благочестивих Християн без їх
відомости кинути в погибель» [4, 582]. Коли при зустрічі з князем, що
відбулась в Любліні наприкінці червня 1595 р., Іпатій Потій з плачем
припадав до його ніг, благаючи, щоб він сам взявся за справу унії та віддавав
йому до рук унійні акти, які віз до короля, нібито полишаючи на волю князя
змінити їх чи знищити, Острозький не був настільки наївним, щоб сприймати
всю цю сцену серйозно і, бачачи перед собою готові акти унії, підписані
всіма владиками, розумів, що вже ні він, ні Потей не зможуть змінити їх на
власну руку. Однак залишаючись вірним своїм поглядам, поставив Потею
ультиматум – умови з’єднання церков мусять бути погоджені із східними
патріархами і обговорені на соборі за участю широкого загалу духівництва та
шляхти. Потей пообіцяв домогтися в короля скликання собору, але не
дотримав свого слова.
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Король не дав згоди на зібрання православного собору. І, очевидно,
Терлецький та Потей самі не наполягали на цьому, розуміючи, що такий
собор послужить лише для опозиції унії, а не для її проведення. У листі до КВ.Острозького король заявив, що собор непотрібний, коли вже владики
заявили про унію, «бо дбати про спасеннє належить до їх пастирської власті і
ми за ними, як за пастирями повинні йти, не питаючи, але чинячи, що вони
кажуть» [4, 591]. Тоді обурений нехтуванням його волі К.Острозький
написав до православного духовенства гнівне «Обвіщеня», що було видане
в острозькій друкарні

24 червня 1595 р. У цій окружній грамоті

«Константинъ Божією милостю княжа Острозскоє» засвідчував перед всіма
свою повсякчасну вірність православ’ю і вважав своїм обов’язком остерегти
православних перед зрадою митрополита та єпископів – «вовків в овечій
шкурі», які зреклися Східної Церкви і приступили до латинників, продавши
своїх вірних як Юда.
Князь закликав Русь до відкритих виступів проти унії: рішуче стати на
оборону своєї віри і не піти за зрадниками. «Що ж бо може бути більш
безстидним і беззаконним, – гнівно запитував він – як се, що шість, або сім
чоловік, змовившись по-злодійськи і зрікшися своїх пастирів, святіших
патріархів, котрими були поставлені, важать ся відривати від істини й
тягнути за собою в погибель всіх нас правовірних, вважаючи за якихось
безсловесних» [4, 593]. Універсал князя вдарив наче грім над головами
уніатської конспірації. Наприкінці серпня того ж року К.-В. Острозький
послав свого уповноваженого Каспера Лушковського на з’їзд протестантів
Литви та Польщі, закликаючи до спільних дій проти короля, що зламав свою
присягу, на дотримання релігійної толерантності в державі. Князь запевняв,
що при солідарнім та енергійнім опорі православних та протестантів уряд не
наважиться ні на які насильства проти них. Зі свого боку, він заявляв про
готовність виставити проти тих, «хто наступає на шиї нашим вольностям»,
власне 15-20-тисячне військо [18, 125]. Якби прийшлося «на квалтъ», –
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іронічно зауважував Острозький, – то латинники могли б взяти гору не
числом людей, а хиба числом ксьондзівських кухарок» [4, 591].
Цей лист К.-В. Острозького до протестантів дуже роздратував короля.
Коронний канцлер Сапіга поспішив застерегти і настрашити князя,
написавши йому, що його лист «нерозсудно й неуважно писаний, повний
бунтівних гадок», може принести князю дуже прикрі наслідки [4, 591]. Але
це не злякало і не зупинило Острозького. Він намагався використати вагання
Михайла Рогози, обіцяючи йому подарувати 25 сіл за неприйняття унії.
Проте події розвивалися вже незалежно від його волі. 25 вересня 1595 р.
Потей і Терлецький виїхали до Риму. У день Різдва Христового 1595 р. Папа
Климент VIII урочисто проголосив об’єднання митрополії Київської з Римом.
Тим часом Костянтин-Василь збирав навколо себе сили для боротьби з
унією. Йому вдалося переконати виступити проти унії владику Львівського і
Кам’янецького Гедеона Балабана, а також Перемишльського владику
Михайла Копистенського. Князь прагнув створити сильний блок різних
християнських

вірувань,

що

з’явились

на

ґрунті

реформації

з

православними, який міг би протистояти політичній гегемонії католиків у
Речі Посполитій. Про свої плани він поінформував Олександрійського
патріарха Мелетія Пігаса, який його цілковито підтримав.
Князь офіційно виступив проти унії на сеймі 1596 p. і вніс офіційний
протест до книг гродських варшавських. Він не змінив своєї позиції під
натиском королівського універсалу, виданого в червні 1596 року, а також
особистого послання Зигмунта III, в якому король погрожував, що в разі
неприйняття князем унії, вірності його схизмі і ведення ним «яких-небудь
махінацій» буде вважати його за особистого ворога. Костянтин-Василь
оголосив уніатам нещадну війну. Він відіграв провідну роль на антиунійному
синоді, що відбувся 6-9 жовтня 1596 р. в Бресті. За твердженням посланця
Папи Римського єзуїта Аркудіуса, саме князь керував усіма антиунійними
акціями. Православний синод відповів протестом на проголошення унії
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митрополичим собором і зробив заяву для короля, в якій повідомляв, що
православні нічого не мають проти злуки церков, «але унії, вчиненої на свою
руку кількома «підозреними владиками», не приймають і не можуть
трактувати цієї справи без патріархів» [4, 611]. Проте король проігнорував
опозицію православних та всі їхні декларації. Отже, Берестейська унія 1596
р., що проголосила нерівноправне об’єднання Католицької та Православної
церков, була в певному значенні запереченням Люблінського акту,
побудованого на фундаменті релігійної толерантності.
Посилення релігійного гніту викликало могутній протест з боку різних
верств українського суспільства. Розпочався великий бій за власне духовне
обличчя. «Ніколи така інтенсивна боротьба не велася в такій драматичній
обстановці. Навколо падали матеріальні фортеці, на які можна було досі
спирати свою віру в перемогу над обставинами, денаціоналізувалися цілі
суспільні верстви, які несли до того часу прапор ідеї, падали разом із тим
матеріальні засоби ведення боротьби, зменшувався гурт невігнутих під
натиском сильнішого ворога, але прапор рідної культури, що мав вести
націю, підносився над тим гуртом непідкупних оборонців, підтриманий все
новими руками. Він плив через час і яснів все новими барвами духовних
знайдень» [5, 280].
Острозький культурно-освітній осередок під протекторатом князя стояв
в авангарді цієї боротьби. Тут готувалися відповіді на антиправославні твори
католицьких авторитетів (Петра Скарги, Бенедикта Гербеста), були написані
шедеври

полемічної

літератури:

«Ключ

царства

нєбєсного»

Г.Д.

Смотрицького (1587), книга «О единой истинной православной вћрћ» В.
Суразького (1588), перекладені з грецької на церковно-слов’янську та
українську

мову

Олександрійського

книги

та

патріарха

послання
Мелетія

відомих
Пігаса

та

церковних

діячів:

Філадельфійського

митрополита Гавриїла Севера. У 1594 р. знову, після 14-річної перерви,
розпочала роботу друкарня. Для потреб друкарні в 1595 р. князь заснував
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паперову мануфактуру. Крім Острозької, він підтримував друкарні і в інших
містах. У 1592 р. за його сприяння була відкрита друкарня у Львівському
братстві. У ситуації кризи православ’я і масового відходу від нього
магнатських та шляхетських родів вони

значною мірою допомагали

відродженню православної церкви та української культури.
Винятково важливе значення для боротьби православних з унією мала
опозиційна діяльність Костянтина-Василя та острозьких просвітників після
Берестейського синоду 1596 року. У тому ж році з їхнього середовища
вийшов опис Берестейського собору – «Ектезис». Коли Петро Скарга, щоб
виправдати

рішення Берестейського собору, написав книгу «Собор

Берестейський та його оборона», видану польською мовою у Кракові в 1596
році, а Іпатій Потій переклав трактат Скарги українською книжною мовою і
анонімно видав його у Вільно в 1597 році під назвою «Описання і оборона
собору руського Берестейського». На ці книги відповів один з найвідоміших
діячів академії Мартин Броневський під псевдонімом Христофор Філалет
(Світлоносець Правдолюб) своїм блискучим трактатом – «Apokrysys albo
odpowiedz na ksiazki o synodzie brzeskim imieniem ludzi starozytnej religii
greckiej, przez Chrystofora Philaleta». Очевидно, Броневський написав
«Апокрисис» за дорученням К.-В. Острозького У 1597 р. книга була
надрукована польською мовою у краківськиій друкарні Олекси Родецького.
У 1598-1599 рр. твір було перекладено церковнослов’янською мовою та
видано в Острозі під назвою «Апокрисис албо отповћдь на книжкы о сборћ
бєрєстейскомъ имєнємъ людій

старожитной

релЂи грєческой

чєрєз

Христофора Филалєта врихлЂ дана». В острозькому перекладі до розповіді
М. Броневського про Флорентійську унію 1439 року було додано уривки з
«Історії о лістрікійском синоді» анонімного учня Острозької академії Клірика
Острозького, який очевидно і був автором перекладу «Апокрисису». Тоді ж
Клірик Острозький вступив у полеміку з єпископом Іпатієм Потеєм,
написавши в 1598 р. «Отпис на лист… Іпатія Володимирського і
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Берестейського єпископа» та ще один «Опис на другий лист велебного отца
Ипатія володимерского и берестейского єпископа до яснєосвєцоного кнєжати
Костянтина Острозького…».

У 1598 р. в Острозі був надрукований

визначний збірник полемічної літератури – «Книжица» (у десяти розділах),
до якої було включено послання «Благочестивому господару Василію
княжати Острозскому и всЂм православным хрістианом Малое Россіи…»
афонського монаха Івана Вишенського.
Дії князя після Берестейського собору були спрямовані на зміцнення і
захист православної церкви. За його посередництвом в Острозі була
підписана угода між Гедеоном Балабаном і Львівським братством.
Острозький зобов’язав Балабана порушувати питання захисту грецької релігії
на сеймиках у Вишні, Галичі, Кам’янці-Подільському, а також домагатися
записів у сеймикових інструкціях, присвячених обороні православ’я. Згідно з
домовленістю К.-В.Острозького з його зятем Криштофом Радзивілом, такі ж
самі пункти про оборону грецької віри з’явились в інструкціях синодів
литовських протестантів. На сеймах 1597 та 1598 рр. з ініціативи князя
делегації православних та протестантів одноголосно вимагали повернення
Православній церкві її давніх прав, зняття з посад владик, які прийняли унію
і призначення на їхнє місце владик, вірних патріархові [7, 148-149].
На початку XVII ст. князь Острозький, який наближався до свого
вісімдесятиліття, дивував ще своєю енергією та наполегливістю в боротьбі з
уніатами. На сеймі 1603 р. він домігся обрання на посаду архімандрита
Києво-Печерської Лаври (найбільшого монастиря України того часу) Єлисея
Плетенецького, який, заснувавши в Лаврі школу та друкарню, розпочав
перетворення цього монастиря на великий культурний центр. Незважаючи на
похилий вік, князь і далі виконував свої військові обов’язки Київського
воєводи. Це не дозволяло уніатам розгорнути в Києві та окрузі насильницькі
дії проти православних. Тому у Наддніпрянщині вплив уніатів та католиків
був значно меншим, ніж у Галичині.
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На сеймі 1605 р. під впливом натиску православних була прийнята
Конституція Релігії грецької, в якій проголошувалось, що жодний монастир
або церква не можуть бути відібрані від православних і православні
священики не можуть бути примушені проти їхньої волі до послушенства
уніатським єпископам. У 1606 р. К.-В Острозький вдало використав для
боротьби за права Православної Церкви рокош (повстання шляхти) під
проводом Зебжидовського під Сандомиром. Посланець князя архімандрит
Києво-Печерський Єлисей Плетенецький домігся, щоб до вимог рокошан
було

додано

низку

пунктів,

які

стосуються

Православної

Церкви.

Враховуючи ситуцію великого незадоволення в країні, король погодився на
їхню реалізацію. На сеймі 1607 р. в конституції було затверджено право
отримувати православні церковні посади тільки прихильникам грецької віри,
гарантовано вільну відправу служб божих, легальну діяльність братств,
наказано під загрозою штрафу в 1000 гривень протягом року повернути свої
посади тим духовним особам, які займали кілька посад [7, 169]. Все це
свідчило про зміцнення позицій православних і було величезною заслугою
політичних змагань князя.
Князь помер в ніч з п’ятниці на першу суботу посту 13 лютого (23
лютого за Юліанським календарем) 1608 року. До похорону, що відбувся 27
квітня 1608 р. у замковій Богоявленській церкві, невідомий автор написав
пристрасний та патетичний панегірик – «Плач землі» за своїм вірним сином.
«Яке велике голосіння й стогін чулися по всій Русі, коли він помер! ридало
все, тужили села й гори… Повсюди виднілися тривога, плач і безмірне
відлуння смерті; вдягли чорну траурну одежу люди всякого віку і всякого
стану; замовкла німа і темна судова зала, що позбулася найсправедливішого
судді; завалилися повсюди, немов за ударом небес, будинки; осиротіли покої,
зведені з королівською пишністю і вправністю Дедала; тужить у розпачі саме
місто; здаються оголеними всі храми, що їх він сам звик відвідувати. Ми
втратили мудрого Володаря, справедливого суддю, мужнього і сильного
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воїна..» [19, 253-254]. «Упокоївся в Бозі великий князь України, останній
князь її…» [9, 8].
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ЗМІСТ ТА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
ЯК ВИЯВ ДУХОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ
Найпоширенішим

стилем

ХVI–XV
— стиль у

європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та
архітектурі початку XVI — кінця XVIII ст. За естетичним визначенням,
бароко — стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження
маньєризму. В Україні цей стиль був дуже поширеним.
Розвиток стилю бароко в Україні отримав назву козацький через набуття
національного колориту. Естетичними особливостями українського бароко є
багатобарвність, контрастність, мальовничість, посилена декоративність,
динамізм, численна кількість усіляких вимислів. Розквіт бароко припав на
добу Івана Мазепи. Найвидатніші пам’ятки – Спаська церква Мгарського
монастиря, церква Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, Софійський і
Золотоверхий собори в Києві. Видатними архітекторами були С. Ковнір, І.
Григорович-Барський.
Елементи і мотиви бароко знайшли своє місце і в іконостасі. А саме,
барокове різьблення відобразило зооморфні мотиви в декорі іконостасів,
запозичені з декоративних заставок західноєвропейських гравюр: голова
лева, з пащі якого виростає галузка орнаменту, стилізовані зображення
птахів, мотив геральдичного двоглавого орла.
Сьогодні в інтер’єрах дивом збережених київських храмів можна
побачити тільки поодинокі вцілілі іконостаси барокової доби, які колись так
захоплювали прочан, що відвідували місто. Більшість же іконостасів зникла у
XIX-ХХ ст., і від них до наших днів дійшли, як правило, лише окремі
~ 300 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

фотовідбитки, а від деяких не збереглося взагалі нічого, окрім відомостей, що
вони колись існували.
Формування барокового мистецтва в Україні припадає на період
самовизначення української нації та інтерпретування українцями світового
досвіду, зокрема художнього, на власній етнічній основі. Не випадково в цей
період зусиллями П. Могили, а згодом С. Косова, М. Смотрицького, І. Гізеля,
К. Саковича, К. Ставровецького-Транквіліона та інших реалізуються
західноєвропейські програми освіти на базі латинської вченості, піднімається
питання діалогу західноєвропейської та східнослов'янської культур.
Для

українського

бароко

було

також

характерним оспівування

лицарських подвигів в ім'я віри. Уславленню лицарства та героїв
національно-визвольної війни було присвячено козацькі літописи Самовидця,
С. Велична, Г. Грабянки, "Слова часів війни" А. Радивиловського та інші
твори, в яких козак-лицар поставав як захисник людей від всілякої кривди. У
цьому контексті в мистецтві українського бароко розробляється і тематика
панегіричних гравюр (зокрема, зображення П. Сагайдачного, Д. Апостола).
Показовою є гравюра І. Мігури, на якій І. Мазепа постає на повний зріст у
костюмі лицаря на тлі соборів, зведених його коштом, в оточенні
символічних зображень Істини, Правди, Сили, Справедливості, Науки та
Мистецтва, а також знаків військової слави на передньому плані.
Мистецтво бароко в Україні, як і в інших країнах, було надзвичайно
різноманітним і за тематикою, і за художніми засобами. В українській поезії
цього напряму були і трагічні теми, і песимістична проблематика
ілюзорності, плинності буття, але визначальною стала тема протистояння
людини смерті. Навіть загроза пекла не вважалася непереборною. Так, у п'єсі
Г.

Кониського

"Воскресіння

мертвих"

нездоланність

сил

життя

порівнювалася з вічним відродженням Природи. У гравюрі Л. Крижоновича з
гербом Л. Барановича ідея перемоги життя над смертю утверджується через
зображення Фенікса та квочки, що висиджує курчат, через образ черепів,
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крізь які проростають рослини, а смерть зображено як гілку, що прищеплена
до могутнього дерева. Ідеї античного розуміння світу, світла розуму та
сонячна символіка яскраво відобразилися у творах Ф. Прокоповича та Г.
Сковороди, українській бароковій архітектурі [1, c. 47].
Так, барокові маківки соборів оздоблювалися рипідами (золотими
дисками), барокові споруди прикрашалися сонячними годинниками (зокрема,
в павільйоні фонтана "Самсон" на Подолі в Києві). Сонячна символіка
використовувалася в українській гравюрі ХVII ст., а світло розуму
оспівувалося в бароковій поезії.
Сонячна барокова символіка ототожнювала світло з фаворським
світлом, що символізувало самого Христа, а сонце як "око Всесвіту" з БогомОтцем. Водночас сонячна емблематика бароко сягала своїм корінням
солярного

культу

предків

українських

землеробів

та

самих

основ

українського народного світогляду, в якому сонце асоціювалося з верховною
першоосновою, вічністю, правдою, світлом розуму.
Таким чином, барокова сонячна символіка поставала як органічний
синтез образів, притаманних багатьом культурам, що відповідало бароковому
мисленню з його "накладанням" культурних рис різних епох.
Українське бароко істотно відрізнялося від західного. Не руйнуючи
старих традицій, українське бароко тяжіло до симетрії в композиції, гармонії,
цілісності,

до

вираження

емоційного

напруження,

пафосу,

величі,

репрезентативності, інколи парадності, поєднуючи надмірну деталізацію
структурних елементів з монументалізмом.
Стиль бароко в Україні складався й еволюціонував через складну
взаємодію з попередніми середньовічними ідеалами та паростками художніх
ідей, що притаманні добі Просвітництва, зокрема стилем рококо. Крім того, в
Україні залишалися актуальними ідеї Ренесансу. Це породило цікаве
художнє явище, в якому поєдналися начала Ренесансу та бароко.
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Українське бароко поділяють на "високе", "середнє" та "низьке". Як
вважають,

"високе"

бароко

втілювало

ідеали

української

верхівки.

Прикладом цього може бути так званий гетьманський собор (перебудовані за
сприяння І.Мазепи Свято-Михайлівський собор, храм Св. Софії у Києві) символ української державності. "Середнє" і "низьке" бароко творилося
козацтвом, міщанством та селянством. Прикладом цих варіантів бароко є
козацький собор (Свято-Троїцький собор у Новомосковську, СвятоПокровський собор у Харкові) - віддзеркалення неба на землі.
Українське бароко XVII ст. нерідко називають козацьким, бо саме
козацтво виявилося потужною культурною силою, причетною до духовних
шукань свого часу та було носієм нового художнього смаку. Чимало
видатних творів мистецтва того часу було створено на замовлення козацької
старшини. З козацтвом були пов'язані і самобутній художній простір,
самобутні художні цінності - козацькі думи, пісні, танці, літописи (зокрема,
Г. Граб'янки, С. Величка), ікони, собори тощо. Не випадково дуже
популярним тоді стає образ козака - захисника Батьківщини, козакабандуриста - носія української духовності.
Духовна релігійна музика головним чином розвивалась у хорових
формах без інструментального супроводу. В церковній музиці того часу
поступово поширювалася і поглиблювалася тенденція до секуляризації
партесного співу, канта та його різновиду – псальми [1, с. 75].
У річищі загальних художніх процесів доби розвивалась й архітектура.
У Східній Україні архітектурне середовище творили українські та російські
будівничі, у Західній Україні - українські, білорусько-литовські та
західноєвропейські архітектори. Ініціаторами, ктиторами будівництв були
політичні та громадські діячі того часу.
Перемоги у народно-визвольній війні 1648-1654 рр. дали змогу
розгорнути будівництво у деяких містах. Саме тоді звели храми в Переяславі,
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Чигирині. Церква Св. Іллі в Суботові виявилася першим зразком архітектури
українського бароко.
Після 1657 р. масштаби будівництва значно зменшилися - за винятком
Лівобережжя, де було зведено церкву Миколая в Ніжині (1668 р.), собор
Єлецького монастиря в Чернігові (1668-1670 рр.).
У 1672-1687 рр. було споруджено комплекс у Густині (церкви Катерини,
Миколая, Трійці, Петра і Павла), Анно-Зачатіївську церкву на Дальніх
печерах у Києві, Успенський собор і дзвіницю в Єлецькому монастирі в
Чернігові, церкву Успіння в Лютеньці на Полтавщині.
Злет української архітектури припадає на часи гетьманства І. Мазепи. За
32 роки його гетьманування було споруджено понад 50 величних комплексів
і значних об'єктів культового і світського призначення (удвічі більше, ніж за
його попередників, разом узятих).
До видатних пам'яток того часу належать перебудована Кирилівська
церква у Києві, що зберегла свій інтер'єр із часів Київської Русі та набула
нового екстер'єру у формах українського бароко. Це і Свято-Покровський
собор у Харкові (1689 р.), Свято-Духівський у Ромнах (1689 р.),
Хрестовоздвиженський у Полтаві (1695-1709 рр.), Знесення в Переяславі
(1695-1760 рр.), Богоявленський собор на Подолі та Микільський - на
Печерську в Києві, церкви Миколаївська в Глухові, Різдва Пречистої на
Дальніх печерах Лаври, Теодозія Печерського в Києві, Воскресенська в
Сумах, Харлампіївська в Гамаліївському монастирі у Новгород-Сіверському,
Воскресіння в Густині, а також кам'яний будинок Києво-Могилянської
академії на Подолі, споруда Чернігівського колегіуму і, нарешті, розбудова
тодішньої столиці Гетьманщини - міста Батурина з його палацами та
урядовими будинками.
Будівництвом в Україні в ХVІІ-XVIII ст. опікувалися не тільки
гетьмани, а й менш заможні та впливові особи. Так, чернігівський полковник
В.

Дунін-Борковський

спорудив храми
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стародубський полковник М. Миклашевський у Києво-Видубецькому
монастирі звів один з найкращих в українському бароко п'ятиверхих соборів
- Георгіївський і трапезну церкву. Запорожці виступали в ролі фундаторів
будівництва, завдяки чому на запорізьких землях було споруджено 44
церкви, 13 каплиць, два скити.
У добу гетьмана І. Скоропадського було зведено вже значно менше
споруд. З них слід назвати церкву Св. Катерини в Чернігові, СпасоПреображенський собор у Прилуках, Успенський собор у НовгородСіверському, а також Гамаліївський монастир.
Будівництву в той час сприяв київський митрополит Рафаїл (М.
Заборовський). Тоді була споруджена західна брама Софійського монастиря
в Києві і митрополичі палати там же, головний корпус Києво-Могилянської
академії і будинок бурси для студентів, корпус Переяславського колегіуму, в
с. Ханівці біля Козельця споруджується Георгіївський собор у козацькому
монастирі, в самому ж Козельці - Миколаївська церква. Видатними зодчими
в цей період були С Ковнір, І. Григорович-Барський, Г. Шедель, В. Растреллі,
А. Квасов, Б. Меретин.
Так,

за

проектом

І.

Григоровича-Барського

було

споруджено

Трисвятительський храм (в с. Лемеші), церкву Петра і Павла у
Межигірському монастирі біля Києва. Разом з А. Квасовші архітектор
спроектував церкву Різдва Пречистої Богородиці (в Козельці). У ті роки
почали відбудовувати Батурин - гетьманську столицю, пізніше звели біля
міста палац у стилі класицизму, як гадають, за проектом петербурзького
зодчого Ч. Камерона.
Надзвичайно швидкими темпами стиль бароко поширювався на
українських землях, а особливо в храмах та іконостасах.
До середини XVIII ст. барокові іконостаси прикрасили інтер’єри всіх
головних храмів Києва. Вони були виконані найкращими майстрами і часто
ставали взірцем для іконостасів провінційних церков. Архітектоніка і
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пластика нових іконостасів суттєво різнилась від композиції ренесансних
іконостасів.
Естетика бароко характеризувалася потягом до монументальності та
декоративності – в опорядженні інтер’єру храму це відобразилось на
прагненні максимально збільшити і наситити декором особливо важливі, з
точки зору сакрального значення, компоненти храму.
В барокових іконостасах стиль виявився передусім у їхній небаченій до
цього монументальності й декоративності. В цей час іконостаси подібні до
фасадів ошатних багатоярусних будівель, загальна форма яких нагадує
тріумфальні арки – усі їхні яруси, окрім намісного, підвищуються від
бокових крил до центру. При цьому вся фасадна поверхня, вільна від ікон, за
винятком

карнизів,

повністю

вкривалась

пишним

різьбленням.

Для

досягнення бажаної монументальності в барокових іконостасах з кінця XVII
ст. збільшується кількість ярусів ікон. Якщо протягом ХVІІ ст. іконостаси
традиційно мали чотири-п’ять ярусів, то наприкінці ХVІІ ст. їх вже могло
бути шість-сім. Окрім традиційних цокольного, намісного, святкового,
апостольського та пророчого ярусів додавався ще ярус страсних ікон та ярус
святителів. Прикладом такого типу іконостасів у Києві був іконостас
Миколаївського військового собору, що складався із семи ярусів ікон, та
іконостас Михайлівського Золотоверхого собору, який включав шість ярусів
ікон. Одночасно висота іконостасів зростає за рахунок збільшення висоти
ікон. У цей період з’являються монументальні зображення святих у
намісному, апостольському, іноді у пророчому ярусі. Залежно від висоти
вівтарної частини храму висота ікон у цих ярусах могла становити до 170 см.
В особливо великих храмах збільшення розміру ікон та введення нових
ярусів не завжди задовольняли потребу в необхідній висоті іконостаса. Тому
іконостаси могли облаштовуватися суцільно декоративними ярусами або
складними за профілем високими карнизами, що також суттєво додавало до
їхньої загальної висоти. Таким чином, завдяки використанню цих прийомів
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висота іконостаса ХVІІІ ст. могла сягати 20 м (близько 15,5 м мав іконостас
Миколаївського військового собору) і навіть більше – грандіозний
іконостасний ансамбль Успенського собору Києво-Печерської лаври мав
заввишки 21 м.
Наведені прийоми з надання іконостасам максимально можливої висоти
для перекриття всього вівтарного об’єму комбінувалися з аналогічними
засобами для нарощування його площини у ширину. Це досягалось
об’єднанням в єдиний комплекс головного іконостаса та іконостасів бокових
вівтарів, щоб іконостас займав всю ширину храму. Не дивно, що такі
монументальні параметри новостворених іконостасів приголомшували
тогочасного глядача, який звик до камерних розмірів середини XVII ст. Втім,
чи не найбільше дивувало і захоплювало декоративно-пластичне оздоблення
барокових іконостасів. У період бароко дуже високого рівня досягає
сницарство, яке в той час стає національною традицією. Замість неглибокого
різьблення ренесансних іконостасів приходить наскрізна багатошарова
різьба. Ажурне, прозоре різьблення, яке до середини XVII ст. застосовується
переважно в оформленні царських врат, наприкінці століття вже прикрашає
всю поверхню іконостаса, надаючи йому вигляду мережаної завіси. Народні
майстри вносять велику різноманітність в орнаментальне оздоблення
барокових іконостасів.
Усю ажурну різьблену площину іконостаса золотили, золоченим було і
тло намісних ікон, а сам живопис вражав яскравістю колориту та
витонченістю малюнка. Мерехтіння світла на золоченому різьбленні,
вибагливі форми декору, життєрадісні, з урочистими жестами, вбрані у
коштовне вбрання святі на іконах, – все це вражало своєю розкішшю і
пишнотою. Іконостас створював в інтер’єрі святковий і радісний настрій.
Нам залишилися численні замітки письменників, мандрівників і богомольців,
у яких вони захоплено розповідають про красу і велич барокових іконостасів,
що були головною прикрасою інтер’єру [5, c. 104].
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До характерних особливостей бароко відносять:
1.

Художники перестали зображувати середземноморський тип

обличчя, надавши святим слов’янських рис і психологізму. Біла шкіра,
помірно повні вуста, зменшені очі, рум’яні щоки – такі лики стали
сприйматися як норма. Причому все це виконувалось на такому високому
рівні, що навіть ієрархи східних церков не могли заперечувати нововведення
– настільки це було гарно.
2.

Проте візантійська основа залишилась незмінною. Композиційні

канони і розкладка кольорів за символічністю залишилися сталими: червоний
означав належність святого до праведників, золотий – світло Божого царства,
синій і зелений – належність до земного життя, білий – шляхетність і
чистоту.
3.

Окрім традиційної виноградної лози, яка була поширеним

мотивом у декоруванні ренесансних іконостасів і вводилась в оформлення
царських врат, колон, карнизів, з’являються мотиви місцевої флори – яблука,
груші, волоські горіхи, зазвичай у відкритих чашолистиках, вишні, сливи,
різноманітні п’ятипелюсткові квіти, троянди, мальви, соняхи. Вводяться
зображення екзотичних фруктів – тріснуті гранати, інжир, лимони. Деякі з
цих декоративних елементів мали символічний підтекст: наприклад, сонях –
символ Христа, волоський горіх – подвійна природа Христа, гранат – Страсті
Христові, троянда – символ Богоматері, яблуко, помаранч, персик – символ
гріхопадіння.
4.

В іконописі того часу яскраво виявлена євангельська теологія

ікони – життя християнина є підготовкою до вічності, а царство земне –
царство Духа Святого і заслуговує на відображення дійсності.
Це не реалізм у звичному для нас розумінні, це той реалізм, що засвідчує
присутність Божественної волі на землі. Ікона реальна – бо реальним є Бог,
його святі, всі події, що відбувались у біблійні та євангельські часи.
~ 308 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

Одним із найяскравіших символів розквіту національної культури доби
українського Відродження є багатоярусні барокові іконостаси, що за
Гетьманщини зводилися у церквах та соборах України.
Для Києва найвищий розквіт барокового мистецтва у спорудженні
іконостасів припадає на період з останнього десятиліття ХVІІ ст. до кінця 40х рр. ХVІІІ століття. Він пов’язаний із гетьманством видатного політика й
донатора мистецтв Івана Мазепи, який щедро фінансував розвиток
мистецтва, зокрема, архітектури й малярства, прикрасив українські міста
спорудженими й реставрованими чудовими храмами, розбудував в Україні на
свій кошт, а також використовуючи військовий скарб, близько 20 церков.
Різні за виконанням, величні, розкішні споруди водночас мають і спільні
риси, названі мистецтвознавцями «Мазепиним бароко». Не тільки талант
будівничого, а можливо, й витончений художній смак гетьмана втілилися в
цих церквах.
Він відновив Києво-Печерську лавру, обніс її монументальною кам'яною
стіною, поставив дві гарні брами (Економічну й так звану Святу) з церквами
над ними. Гетьмани, козацька старшина, церква, приватні ктитори і релігійні
громади щедро дарували кошти на спорудження храмів та іконостасів Києва,
підтримуючи і утверджуючи статус міста як духовної столиці імперії [1, с.
82].
В останнє десятиліття XVII ст. у Києві розпочинається період
масштабних будівництв: протягом 1690-1693 рр. на кошти гетьмана Івана
Мазепи споруджують два найвидатніших барокових храми: Миколаївський
військовий собор (Великий Микола) та Богоявленський собор у Братському
монастирі (обидва не збереглися). В них найкращі майстри живопису та
різьблення виконують величні іконостаси. У фінансуванні опорядження
інтер’єрів новозбудованих храмів, окрім гетьмана, брали участь й інші
дарувальники. Відомо, що головний іконостас Миколаївського собору було
поставлено в 1696 р. коштом київського міщанина Созонта Балики.
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У 1701 р. завершено будівництво Георгіївського собору у Видубицькому
монастирі, фундатором якого був стародубський полковник Михайло
Миклашевський. Чудовий іконостас, що прикрашав інтер’єр храму,
подарувала Уляна Апостол – дружина Данила Апостола, який пізніше став
гетьманом України.
Щедрим дарувальником для храмів Києва був і гетьман Іван
Скоропадський – його коштом у 1718 р. було збудовано п’ятиярусний
іконостас

у

Михайлівському

соборі

Михайлівського

Золотоверхого

монастиря. Історія залишила нам імена майстрів, які виконали іконостас, –
над різьбленням працював чернігівський сницар (різьбяр) Григорій Петров,
ікони до іконостаса написав київський священик Стефан Лубенський.
У тому ж 1718 р. у Києво-Печерській лаврі сталася велика пожежа, що
сильно пошкодила лаврські будівлі і знищила багато начиння храмів.
Особливо постраждав Успенський собор, де після пожежі залишились тільки
стіни та склепіння. На відновлення головної святині Києва Церква і гетьман
виділили значні кошти, і в лаврі розпочалася велика перебудова. Протягом
1722-1729 рр. Успенський собор було відремонтовано, і на кошти
І.Скоропадського у 1729 р. встановлено новий величезний іконостас. Його
виконання знову було доручено сницарю Г.Петрову, який працював над
іконостасом разом із художником Я.Глинським.
Під час перебудови й інші лаврські храми отримували нові барокові
іконостаси: у 30-ті роки XVIII ст. встановили чудовий іконостас у невеличкій
Троїцькій надбрамній церкві ХІІ ст., приблизно тоді ж з’явився іконостас у
церкві Всіх святих над економічною брамою.
Також роль Києва особливо посилюється у зв’язку з діяльністю
енергійного, мудрого і вченого архімандрита Києво-Печерської Лаври Петра
Могили. Петро Могила, тримавши освіту спочатку в Замойській академії
(нині Польща, тоді ще Русь-Україна), потім у Голландії й Парижі,
повоювавши під Цецорою і Хотином, син господаря Молдавії і Валахії
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(частини Румунії і теперішньої Молдови), постригається в монахи КиєвоПечерського монастиря в 1625 році. За декілька років стає його
архімандритом, а згодом добивається від короля Владислава IV повернення
митрополії православним, відкриває за свої кошти школи і колегіум, відсилає
вчитись здібних студентів за кордон. Петро Могила був канонізованим в
1996 році усіма 15 автокефальними Церквами Вселенської Церкви.
Складним і неоднозначним було ставлення до європейської культури і
мистецтва – з ним асоціювались і польська тиранія, і експансія католицизму.
Завершує низку видатних пам’яток українського сницарства доби бароко
у

Києві

іконостас

Софійського

собору,

виконаний

на

замовлення

митрополита Рафаїла Заборовського і встановлений у 1748 р. Хоча в
декоративно-пластичному оздобленні цього іконостаса вже проглядають
ознаки стилю рококо, ми вказуємо на нього як на бароковий, оскільки він ще
значною мірою відображає естетичні концепції періоду розквіту бароко.
Найвидатніші барокові іконостаси України були символом піднесення
української культури і відразу по створенні ставали національним
мистецьким надбанням. Тож не дивно, що нищення таких іконостасів
почалося ще за часів імперії, в ХІХ ст., а за радянської влади справу було
доведено майже до остаточного завершення.
Першим зник мазепинський іконостас у Богоявленському соборі
Братського монастиря – він згорів у нищівній пожежі, що сталася на Подолі у
1811 р.
Наступні значні втрати барокових шедеврів розпочалися з 80-х рр. ХІХ
ст., коли у київських храмах давньоруської доби розбирали барокові
іконостаси під «благовидним» приводом «кращого освітлення» вівтарних
мозаїк чи фресок.
Зазначимо, що натхненниками цих заходів виступали тоді, поряд із
церковним керівництвом, і деякі вчені. Так, відомий мистецтвознавець,
професор А.Прахов був ініціатором демонтажу верхніх ярусів головного
~ 311 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

іконостасу Софійського собору (верхня частина цього іконостасу була
суттєво перероблена ще в 40-х рр. ХІХ ст., при реставрації професора
Ф.Солнцева), він же пропонував цілком замінити іконостас на новий, на
кшталт давньої вівтарної огорожі. На щастя, ця пропозиція не отримала
підтримки.
Сьогодні в храмі знаходиться тільки нижня частина іконостаса XVIII ст.,
що включає намісний та цокольний яруси ікон. Із тих самих причин у 1888 р.
розібрали верхні яруси іконостаса Михайлівського Золотоверхого собору,
залишивши тільки два долішні, а в 1905 р. розібрали до намісного ярусу
іконостас Успенського собору Лаври.
Ще більших втрат мистецької спадщини Київ зазнав у радянські часи: у
1935 р. остаточно зникли разом із храмами іконостаси Михайлівського
Золотоверхого собору та Миколаївського військового собору, приблизно в
той же час був зруйнований іконостас Георгіївського собору у Видубичах. Ці
пам’ятки великої мистецької вартості втрачені зовсім недослідженими. І це
зрозуміло – войовничі безбожники, які у ХХ ст. палили на багаттях ікони та
рубали на дрова іконостаси, їх перед тим не описували і не фіксували на
фото. Значно більше пощастило інтер’єрам храмів на території КиєвоПечерської Лаври, де у 1926 р. було організовано Музей культів та побуту
Всеукраїнського музейного містечка, метою якого було зберегти від нищення
культурну спадщину, пов’язану з християнством. Розміщення у Лаврі
музейного містечка врятувало від нищення іконостаси в її храмах, в тому
числі й іконостаси Троїцької та Всіхсвятської церков. Винятком стали
залишки іконостаса Успенського собору, що були знищені в результаті
вибуху храму в 1941 р.
На жаль, на цьому перелік збережених барокових іконостасів Києва
вичерпаний. Значна частина колекції барокових ікон у музеях України
складається з врятованих іконостасних ікон. Походження більшості з них
невідоме, і його з’ясування становить кропітку дослідну роботу науковців.
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Тільки деякі з іконостасних ікон київських храмів сьогодні атрибутовані,
наприклад, відомо, що в колекції Національного музею українського
мистецтва зберігається кілька ікон з головного іконостаса Успенського
собору. Ще гірше піддаються атрибуції різьблені фрагменти іконостасів, у
тому числі царські врата – встановити їхнє походження майже неможливо.
Отож залишається тільки сподіватися, що в музейних збірках є
фрагменти з видатних барокових іконостасів Києва і їх колись вдасться
атрибутувати.
Список використаної літератури:
Комплексний довідник з історії України, видавництво «Видавничий дім
Весна», 2013. – С. 47, с. 75, с. 82.
2.
Доступ в мережі: http://www.interesniy.kiev.ua/articles/nayvidatnishi-kiyivskiikonostasi-do/
3.
Журнал «Музейний простір» № 1(11) , 2014. – С. 7-8.
4.
І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. Феномен українського барокко. – С. 78-83.
5.
Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій Смолій.
— К.: Либідь, 1997. – С. 104-110.

1.

~ 313 ~

«Значення Українського православ’я у православному світі:
богословський, історичний та канонічний аспект»

Олег Голобош,
студент 1 курсу РДС
ЧУДОТВОРНІ БОГОРОДИЧНІ ІКОНИ РІВНЕНСЬКОГО КРАЮ
У нашому Рівненському краї є багато чудотворних ікон. Ці ікони не раз
зцілювали людей, поряд з ними відчуваєш їхню силу. Розповімо коротко про
чудотворні Богородичні ікони Рівненського краю.
Рівненський район
1) Містечко Бережниця – чудотворний образ Божої Матері в храмі
Різдва Пресвятої Богородиці.
В містечку Бережниця в храмі Різдва Пресвятої Богородиці чудотворний
образ Божої Матері з XVI століття. Відомий своїми численними зціленнями в
минулому.
2) Село Заріцьк – чудотворна ікона Богоматері в храмі Різдва Пресвятої
Богородиці.
У місцевому храмі Різдва Пресвятої Богородиці знаходиться чудотворна
ікона Божої Матері. Зображення у весь зріст, на правій руці Богонемовлятко,
по боках - ангельські голівки. Образ – візантійського походження,
намальований на полотні, на темному фоні. Висота – 106 см, ширина – 71 см.
Образ має позолочену срібну ризу, багато металевих привісок. Старожили
стверджують, що святиня походить з Луцька, проте хто конкретно передав –
невідомо. Прощі відбуваються щорічно в десяту п’ятницю після Великодня.
3)

"Милосердна"

(Свято-Миколаївський

Городоцький

жіночий

монастир).
Чудотворний образ Божої Матері «Козельщанська» (Милосердна) головна святиня монастиря в Городку. Цей образ був переданий в дар
монастирю Києво-Печерською Лаврою і перенесений до обителі на п'ятий
день Різдвяних свят – 11 січня 2000 року.
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Ікона Божої Матері «Козельщанська» є однією з найбільш шанованих
образів Пречистої Діви. Вперше вона прославилася дивами 1881 року. Ікону
привезла з Італії в Росію у 1741–1761 рр. одна з придворних дам імператриці
Єлизавети. У XIX ст. ікона знаходилася у родині графа Володимира Капніста
в селі Козельщина Полтавської губернії. Саме тут і сталося перше диво від
ікони – зцілення від невиліковної недуги молодшої доньки графа Марії.
Дівчинка через хворобу майже втратила чутливість рук і ніг. Але її гаряча
молитва до Божої Матері була почута: Пресвята Богородиця через Свій
благодатний образ зцілила Марію.
І в наш час Богоматір дарує Свою милість тим, хто з вірою і молитвою
прибігає до Неї. Вона посилає благодать всім, хто прагне щасливого
сімейного життя. Відомі випадки, коли жінки отримували благословення
протирати ікону і виконуючи цей послух зі щирою молитвою, отримували
зцілення від жіночих недуг.
4) Рівненський Свято-Покровський кафедральний собор - ікона Божої
Матері «Одигітрія Дорогобузька».
У рівненському Свято-Покровському кафедральному соборі 2 липня
2013 р. замироточила ікона Божої Матері «Одигітрія Дорогобузька». Цей
образ, точний список ікони «Богородиці-Одигітрії», виявленої у 60-х роках
минулого століття українським мистецтвознавцем Павлом Жолтовським у
напівзруйнованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Дорогобуж на
Рівненщині. Після реставраційних робіт ікону було передано до Рівненського
обласного музею, де вона знаходиться до сьогодні. У 1996-1997 рр.
місцевими іконописцями було написано точний список цієї ікони та
подаровано у Свято-Покровський кафедральний собор м. Рівне.
Священнослужителі зазначають, що ікона почала мироточити після того,
як до собору привезли мощі новопредставленого святого - преподобного
Меркурія, ігумена Бригинського. Як бачимо, Сама Цариця Небесна зраділа
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перебуванню мощів великого угодника Божого, преподобного Меркурія у
Рівному.
Явище мироточення ікон відоме давно. Воно представляє собою
виділення з образу ікони певної світлої маслянистого виду речовини, яка
нагадує миро, що використовується при таїнстві Миропомазання. Відомі
випадки мироточення не тільки оригіналів ікон, але й їхніх копій, літографій,
фотографій ікон, фресок, а також металевих ікон. Це явище завжди ставало
знаменням якої-небудь події в історії.
Острозький район
1) Село Грозів – чудотворна ікона Божої Матері в парафіяльній церкві
Успіння Богородиці.
У парафіяльному храмі Успіння Божої Матері (1856) знаходиться
чудотворний образ Богородиці. Намальована на дерев’яній дошці, має мідну
визолочену ризу. Образ дуже давній, але його походження невідоме.
Відпусти бувають на свято Тройці, Різдва Богородиці.
Про чудотворний образ є таке повідомлення: ”В селі Грозів у храмі
Різдва Пресвятої Богородиці 1879 р., дерев’яний, є благодатна ікона Божої
Матері. Велика кількість прочан в свята Тройці і 21 вересня Різдва Пресвятої
Богородиці“.
2) Село Майків – чудотворна ікона Божої Матері у парафіяльному храмі
Святої Параскеви.
У парафіяльному храмі Св. Параскеви, 1745 р., перебуває чудотворний
образ Божої Матері. Мальований на дошці, прикрашений срібною ризою. За
переказами, образ знайдено на попелищі найдавнішої церкви села, коли
святиня згоріла і від неї залишилась неушкодженою лише ікона. З тих часів і
вважають її чудотворною.
3)

Містечко

Межирічі

–

чудотворний

монастирському храмі Святої Тройці.
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В монастирському храмі Святої Тройці, XV століття, зберігається
чудотворний образ Божої Матері. Завжди знаходилась в іконостасі, праворуч
від царських врат в окремому кіоті.
Образ писаний на дошці у візантійсько-українському стилі, має дуже
багато привісок. Ікона з давніх часів – чудотворна. Її такою вважали і римокатолики.
15 серпня 1779 року латинський єпископ Луцький Франциско
Коморницький здійснив обряд канонізацій образу Богородиці Межиріцької.
Образ покритий визолоченою срібною ризою мистецького карбування.
Відпусти бувають щорічно 12 липня в день Святих Апостолів Петра і Павла.
Про чудотворний образ Межиріцької Божої Матері є багато цінних
історичних джерел. Подаємо одне з них: ”В храмі Святої Тройці – є два
престоли Південний – Святого Михайла, північний – Святих Апостолів
Петра і Павла. Зберігається чудотворна ікона Божої Матері з предвічним
Дитятком, держить звернуту хартію в лівій руці, письма православного,
затримана після францисканців, до ікони підвішено срібне (84 проби)
намисто (цата), прикрашене 12 дорогоцінними каменями, що його
пожертвувала цариця Марія Олександрівна після повернення храму й ікони
до православ’я. Образ цей належав православним ще до францисканців і
католики вважають її за чудотворну“.
5) Село Мала Радогоща – чудотворний образ Божої Матері в
парафіяльному храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
У парафіяльній церкві Покрови Пресвятої Богородиці, 1800 р.,
зберігається чудотворна ікона Божої Матері. Зображення поясне, з
предвічним Дитятком.
Мальований образ на дерев’яній дошці з темним фоном, письма
давньовізантійського. Біля ікони багато металевих привісок. Відпусти
бувають у свято Вознесіння Господнього, 14 жовтня в день Покрови
Пресвятої Богородиці.
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5) Село Тихомля – чудотворна ікона Богородиці в парафіяльному храмі
Воскресіння Господнього.
У парафіяльній церкві, 1871 р., знаходиться чудотворний образ Божої
Матері. Мальована на дерев’яній дошці у візантійському стилі. Образ
покритий срібною ризою, має безліч привісок. За переказами, що живуть в
селі, образ був у часи татарського погрому містечка Тихомля 1240 року, яке
після того стало селом.
Дубенський район
1) Село Малі Дорогостаї. Чудотворний образ Божої Матері в храмі
Покрови Богородиці, 1780 р.
Про походження храму і святого образу знаходимо у “Волинських
Єпархіальних Відомостях” таку інформацію: ”Церква в селі Дорогостаях
спочатку була дерев’яна в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, але майже
новою була вона розібрана. Замість неї 1834 року побудовано муровану із
зачиненого кармелітського монастиря, що його возвели отці-кармеліти біля
1770 року. В 1874 році переобладнана і стала мати сучасний вигляд”.
У храмі Малі Дорогостаї є ікона Божої Матері, за переконаннями римокатоликів, чудотворна. Вона була оточена великою кількістю різних привісок
із срібла і золота, 16 з них ще й дотепер збереглися, а інші забрав із собою
пріор Жирицький при ліквідації монастиря. Образ Богоматері намальований
на полотні звичайним пензлем з Божественним Дитятком на лівій руці, в
срібній ризі. Розмір 106х71 сантиметрів.
Історія ікони така. Король польський Сигізмунд ІІІ подарував її
гетьману Жолкевському за особливі заслуги і подвиги. А той помістив
святиню у військовий прапор свого гетьманства. Віддаючи свою дочку за
Даниловича,

гетьман

Жолкевський

благословив

нею

молодят.

Від

Даниловича образ перейшов до Ржевського, а тоді до князя Сапіги. Коли
Сапіга забрав Дорогостайську церкву від вірмен і перетворив у римо~ 318 ~
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католицький костел, то передав туди образ. На зворотній стороні ікони є
записи про всі ці переходи з роду в рід”.
2) Чудотворна ікона Божої Матері Чернігівська і Дубинська
З давніх часів Дубинська ікона Пресвятої Богородиці належала до
сімейних святинь знаменитого роду князів Острозьких. Перша згадка про неї
датується 1565 роком, коли князь Костянтин Острозький запросив до себе на
ночівлю подорожніх. Серед них була незряча жінка, яка самостійно зайшла
до кімнати, де була святиня, і приклонившись прозріла. Князь одразу
відправився в монастир і розповів про все ігумену, а зранку відвіз ікону в
Дубинський

Хресто-Воздвиженський

чоловічий

монастир.

Невдовзі

приклонитись до образу Богоматері почали приїжджали вірні не тільки з
України, але і Росії, Польщі, Білорусі, Молдови…
Оригінал святині зник у вирі першої світової війни, а копія за
промислом Божим потрапила у Чернігівську область. Наприкінці ХІХ ст. в
північній частині області у містах Новгород-Сіверському, Коропі, Сосниці
лютувала епідемія морової язви. Після того як було звершено хресні ходи з
Дубинською іконою, хвороба відступила, а багато людей отримали зцілення.
У революційні і післяреволюційні роки перед цією іконою молився
преподобний Лаврентій Чернігівський, коли він ніс чернечий послух у
Пустинно-Рихлівському Свято-Миколаївському монастирі.
У буремні 20-ті роки минулого століття, коли богоборча влада нищила
монастирі і храми, Дубинська ікона потрапила до благочестивої прихожанки
монастиря, котра її зберігала до кінця 90-х років ХХ століття. Таким чином,
ікону було врятовано від знищення. У 2000 р. ікону передали родині
В'ячеслава

Юрійовича

Павленка

(сьогодні

благочинний

Новгород-

Сіверського району Чернігівської єпархії), де вона у 2004 році замироточила.
У 2010 р., з благословення Преосвященного Іларіона єпископа
Чернігівського і Ніжинського, священик В'ячеслав Павленко передав
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Дубинську ікону Свято-Катеринівському кафедральному собору м. Чернігів
на постійне перебування.
У цьому ж році, з благословення владики Іларіона, ікона півроку
перебувала у Львівській області (спочатку в Дрогобицько-Самбірській
єпархії, а потім у Львівсько-Сокальській), де до неї зверталися за
молитовною допомогою сотні тисяч людей. І багатьом Цариця Небесна
допомогла.
Радивилівський район
Ікона Божої Матері «Скоропослушниця» у Свято-Георгіївському
монастирі (на Козацьких Могилах):
Старовинна чудотворна ікона Божої Матері була написана у Х столітті й
знаходиться на Святій горі Афон (Греція), в монастирі «Дохіяр». Список з
цього чудотворного образу Божої Матері перебуває у Свято-Георгіївському
чоловічому монастирі на Козацьких Могилах.
Написаний

список

був

у

руському

Свято-Пантелеймонівському

монастирі на Афоні у 1893 р. та подарований братії заснованого монастиря
на Козацьких Могилах у 1914 р., про що є відповідний надпис зі зворотного
боку ікони. Цікаво, що деякий час, перед тим як опинитися на Козацьких
Могилах, ця ікона перебувала у відомій Дубенській Хрестовоздвиженській
пустині, де у XVII ст. двадцять років був ігуменом прп. Іов Почаївський.
Ікона знаходиться з лівого боку від іконостаса Георгіївського приділу
соборного храму обителі.
День вшанування ікони – 22 листопада (н.с.).
Корецький район
1)

"Споручниця

грішних"

(Свято-Троїцький

Корецький

жіночий

монастир).
Цей образ постійно перебуває у монастирі ще з 1620 року, і увесь цей
час до ікони не припиняється паломництво з усього світу. До ХVІІ століття,
будучи родовою іконою корецьких князів, вона називалася «Благодатною».
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Свою теперішню назву ікона отримала від напису на окладі «Я Споручниця
грішних до Свого Сина...» І справді, заступництво і чудеса від образу
відчувають усі, хто з вірою і надією звертається перед ним до Богородиці.
У наш час захист Цариці Небесної знадобився і самій святині. У 2002
році святотатці намагалися викрасти ікону з монастиря. Їм вдалося здерти
дорогоцінну ризу, але ікона не зрушила з місця. Дуже швидко стараннями
сестер, віруючих та духовенства рани на іконі вилікували і чудотворний
образ знову став доступним для поклоніння.
Млинівський район
Іверсько-М'ятинська

ікона

Богородиці

(Свято-Покровська

церква

с.М'ятин Млинівського району).
У третю неділю після П'ятидесятниці у Свято-Покровській парафії с.
М'ятин Млинівського благочиння відзначають храмовий відпуст. Це свято
тутешня громада почала відзначати ще з далекого 1766 року, коли жителі
села були здивовані незвичайним світлом від Іверсько-М'ятинської ікони
Богородиці.
У 1882 році під час пожежі в селі церква, в якій зберігалася ікона
Богородиці, залишилася неушкодженою. З цього ж року й почалися чудеса
від цього образу, а багато паломників, котрі з вірою приступали до ікони,
отримували зцілення.
В даній статті ми лише оглянули невеличку долю величної і
багатовікової історії благочестя в Руси-Україні на прикладі чудотворних
Богородичних ікон на Рівненщині.
Використані матеріали:
Інтернет-джерело: http://www.ogo.ua/articles/view/2014-09-28/41569.html
2.Інтернет-джерело: http://rivne-cerkva.rv.ua/news/1-news/950-dybunska.html
3.Інтернет-джерело: http://rivne-cerkva.rv.ua/news/1-news/1416-murotochenja.html
4.Інтернет-джерело. Святині обителі: http://monastyr.in.ua/
5.Володимир Рожко. “Чудотворні ікони Волині і Полісся” (Доповнене і перевидане), Луцьк, 2002.
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