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Міністерство освіти і науки України 

Рівненський державний гуманітарний університет 
Центр міждисциплінарних досліджень з питань 

науки, культури і релігії при Рівненському 
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Рівненська Духовна семінарія 
 

 
запрошує вас взяти участь у роботі ІV Андріївських читань на тему: 
«ІДЕЯ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 

(присвячено 1000-літтю духовно-культурних зв’язків  
Київської Русі та Святої Гори Афон) 

 
Основні напрями роботи: 

• Вплив духовно-культурної спадщини Святої Гори Афон на духовне, 
культурне, політичне життя слов’янських народів; 

• Проблеми становлення Помісної Церкви в Україні. Юрисдикційний 
статус православ’я в Україні; 

• Освітня діяльність Православної Церкви в Україні; 
• Національно-патріотичне виховання, як місія Церкви; 
• Мова Священного Писання, богослужіння і молитви, як складові 

церковно-релігійного життя; 
• Церква і держава на пострадянському просторі; 
• Міжконфесійний діалог в Україні: християнський контекст; 
• Традиція богословського мислення в Україні; 
• Історія чернецтва в Україні: традиція та духовно-культурна 

спадщина. 
 

Обговорення відбудеться 17 травня 2016 року  
в приміщенні Рівненського державного гуманітарного університету  

за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31б, корпус 5. 
 

Розклад роботи: 
Початок реєстрації учасників о 9.00. 
Початок роботи о 10.00. 
Концерт духовної музики о 13.00. 
Обід о 14.00. 
(Привітання 2-3 хв., доповідь до 20 хв., виступ до 10 хв., виступ з місця 

до 5 хв.). 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям,  
чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви  

Київського Патріархату 
Дорогі браття і сестри! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

У цьому році український народ святкує Воскресіння Христове в 
умовах агресивних дій Росії щодо України, в той час, коли нові каїни 
убивають своїх українських братів. Гнів Божий відчув на собі весь 
український народ. Як нам радіти пасхальною радістю, коли скорбота 
прокотилась по всій Україні і доторкнулась до сердець безлічі людей? Чи 
можемо радіти в таких умовах? Не тільки можемо, а й повинні! 

Ученики Ісуса Христа плакали та ридали, коли їхнього Учителя 
розіп’яли і Він помер на хресті. Їхня скорбота була набагато глибшою і 
важчою, ніж наші теперішні біди, але апостоли зраділи, побачивши 
воскреслого Господа (див. Ін. 20: 20). І справдилось те, що обіцяв їм 
Спаситель перед Своїми стражданнями, коли сказав: «Я знову побачу вас, і 
зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16: 22). 

У земному житті все змінюється. Скорботи не бувають постійними, 
вони змінюються на радість. Війни також не бувають безкінечними, вони 
закінчуються миром. В історії ми бачимо, що добро завжди перемагає зло, 
істина – неправду, життя – смерть. 

Син Божий для того втілився і став людиною, щоб перемогти в 
людській природі гріх. Він для того помер на хресті, щоб воскреснути і 
перемогти смерть. Тепер для нас не страшні ні гріх, ні смерть. Гріх не 
страшний, тому що Бог через покаяння прощає людські гріхи. Він простив 
благорозумного розбійника на хресті, блудницю, яка сльозами омивала ноги 
Спасителя і намащувала їх дорогоцінним миром, митаря Закхея, який обіцяв 
половину свого майна роздати вбогим, а кого скривдив – повернути вчетверо; 
Він простив гонителя Савла, який став великим апостолом Павлом. І донині 
Господь милостиво прощає всіх грішників – великих і малих, які каються. Чи 
маємо ми після всього цього підстави радіти? Звісно, що так. І все це дало 
нам воскресіння Христове. Тому Господь і сказав апостолам: «Зрадіє серце 
ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16: 22). 

Хіба тільки через прощення наших гріхів ми повинні радіти? Ще 
більшою підставою для радості є наше воскресіння із мертвих. Ми хоч і 
помремо, але воскреснемо, і знову наші душі з’єднаються з нашими тілами. 
Що є доказом нашого загального воскресіння? Воскресіння Ісуса Христа! 
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Якщо Христос воскрес, то чому ми не воскреснемо? Той, Хто Сам воскрес, 
сказав, що і всі ми, люди, теж воскреснемо. Христос сказав про Себе, що Він 
є істина (Ін. 14: 6). Не може говорити неправду Той, Хто воскрес із мертвих. 
Якщо ми воскреснемо і побачимо Господа і всіх святих, зокрема й наших 
померлих, то чи маємо ми підставу радіти? Кожна розумна людина скаже: 
«Так, ми маємо підставу для радості». Ось чому Ісус Христос сказав: «І 
радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін.16: 22). 

Наша радість ґрунтується на воскресінні Христовому. Цю істину кожний 
із нас підтверджує, коли на вітання «Христос воскрес!» відповідаємо «Воістину 
воскрес!». Якщо ми так говоримо, то ми кажемо правду чи неправду?! Якщо хто 
не вірить у воскресіння Христове, то він неправдомовець. 

Воскресіння Христове дає нам надію, що Господь наш Ісус Христос, 
Який подолав смерть, має владу і над всіма нашими бідами, скорботами і 
труднощами. Він попускає кризи в людському суспільстві, Він і долає їх. Але 
нам треба навертатися до Бога всім своїм серцем, всією душею, всією 
істотою, адже Бог благодіє і піклується не тільки про весь людський рід 
загалом, але й про кожну людину зокрема, особливо про християнина. Ісус 
Христос ясно сказав: «Немає волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один 
з малих цих» (Мф. 18: 14). Але Він хоче, щоб усі ті, що не вірують в Нього, 
покаялися й, увірувавши в Нього, спаслися. 

Дорогі браття і сестри! Сердечно вітаю вас, Преосвященні архіпастирі, 
боголюбиві пастирі, чесне чернецтво, улюблені браття і сестри зі святом 
світлого Воскресіння Христового! Вітаю з Пасхою Христовою Президента 
України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український Уряд, Збройні сили 
України, які в складних умовах, віддаючи своє життя, захищають нашу 
свободу, нашу територію, нашу Батьківщину. Вітаю з великим християнсь-
ким святом весь український народ і всіх українців у всіх країнах світу, на 
всіх континентах. 

Нехай воскреслий Господь Своєю благодаттю захистить Україну від 
зовнішнього агресора і внутрішніх ворогів і допоможе нам навести лад у 
нашому українському домі. Світло Воскресіння Христового нехай подає нам 
благодатну силу перетерпіти та перебороти всі труднощі, які випали на нашу 
долю, щоб нам досягти миру й добробуту в земному житті і стати 
спільниками вічного життя, завжди радіючи і прославляючи нашого 
Спасителя Господа Ісуса Христа, Який Своїм розп’яттям і воскресінням 
подолав наш гріх і смерть. Амінь. 

Воістину Христос Воскрес! 
Філарет, 

Патріарх Київський 
і всієї Руси-України 

Пасха Христова, 
2016 рік, м. Київ 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона 

боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним 
Рівненської єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату 
 

Всечесні отці, дорогі у Христі браття і сестри! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Сьогодні свята Мати-Церква знову запрошує нас заглибитись у велику 
таємницю спасенних днів життя Сина Божого і зрозуміти їхню силу. Саме в 
стражданнях Спасителя, в Його смерті на хресті та Воскресінні Всевишній 
показує нам всю глибину своєї любові до людини, яка «вiдкрилась у тому, що 
Бог послав у свiт Єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Hього» (1 Ін. 
4, 9). Тому найважливішою справою нашого життя має бути віра в цю любов 
та її прийняття, «бо Вiн ранiше полюбив нас» (1 Ін. 4, 19). 

У день Світлого Христового Воскресіння ми з особливою силою 
відчуваємо Його любов та свою причетність до великої тайни Викуплення. 
Відчуваємо, що ми не самотні на цьому світі, що Господь з нами та завжди 
допомагає нам. Про це слід пам’ятати саме сьогодні, коли святкування Пасхи 
Христової відбувається у важкий для нашої країни час, коли сили зла 
докладають багато зусиль, щоб знищити нас. Разом із війною на сході 
внутрішнє зло – корупція роз’їдає нашу державу зсередини. І ніщо так не 
ослаблює силу духу українського народу, як це явище. Корупція роз’їдає не 
лише тіло держави, але й душу суспільства. Вона породжує зневіру, сіє 
сумніви і вселяє думки, що всі наші жертви даремні. Проте не піддаваймося 
цій спокусі, якою зло хоче нас знесилити! Дивімося на життя очима віри! 
Зневіра затуманює нашу віру і ослаблює дух, а віра у Воскреслого Христа 
відкриває нам глибини Його Любові до людини і виявляє присутність Бога в 
усіх подіях життя. Тому в цей доленосний для України час в наші серця не 
повинні закрадатися сумніви та байдужість. Ми вже показали всьому світу, 
що з нами Воскреслий Христос, з допомогою якого український народ 
переміг злочинний режим з його «беркутами» і «снайперами», не відступив 
перед «градами», «буками» і найсучаснішою зброєю зовнішнього ворога. І 
тому, з допомогою Воскреслого Христа, ми переможемо корупцію і всяку 
скверну. Бо з нами Бог, і сьогодні виводить свій український народ з дому 
неволі – з дому гріха: «Бог з великої Своєї милості відродив нас воскресінням 
Ісуса Христа для живої надії» (1Пет. 1, 3). 

Отож маємо вірити, що коли Господь підняв нас на цю боротьбу, то Він 
не залишить нас на півдорозі, а обов’язково приведе нас до перемоги! І 
незважаючи на всі труднощі, які зустрічає український народ на шляху свого 
утвердження, Бог засвідчує, що українці є народом обраним. Тому не 
випадково в цей доленосний рік ми відзначаємо ювілеї нашого Предстоятеля, 
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Святійшого Патріарха Філарета – 50-ліття його перебування на Київській 
кафедрі та 20-ліття Патріаршого служіння. Саме його справедливо називають 
Мойсеєм українського народу, адже його могутня духовна постать допомагає 
нам в цей нелегкий час. Він не втрачав відваги та віри попри всі обставини, 
які у важкі часи складалися не на нашу користь. І сьогодні бачимо, що його 
віра є запорукою утвердження в Україні Єдиної Помісної Православної 
Церкви, яка стане наріжним каменем сильної та суверенної України. 

Протягом століть нашу Богообраність Господь показував через дідів і 
прадідів, які боролися за становлення і незалежність Української держави та 
її православної віри. І саме Світле Христове Воскресіння надихало їх у цій 
боротьбі. Це свято, попри різні багаторічні труднощі та випробування, 
наповнювало їх надією на перемогу, так, що вони вітали одне одного 
стверджуючими словами: «Христос Воскрес – Воскресне Україна». І завдяки 
їм сьогодні до нас, до Свого улюбленого і вірного народу, приходить 
Воскреслий Христос, який воскрешає Україну. Тому будьмо вірні Йому у 
всьому. Будуймо наше життя виключно на Його заповідях. Бо заповіді Божі – 
це заповіді життя, в межах яких лише можлива справжня свобода, гідність і 
щастя людини. Поза Божими заповідями – царство тьми і зла. 

Улюблена моя паство! У ці пасхальні дні сердечно вітаю вас із Світлим 
Христовим Воскресінням. Вітаю боголюбивих пастирів і чесне чернецтво, яке 
постійно підносить свої молитви до Воскреслого Христа; вітаю всіх вірних 
Рівненської єпархії, які щоденно моляться за Україну та її побожний народ; 
вітаю родини наших Героїв, які поклали своє життя на вівтар перемоги; вітаю 
Христолюбиве військо, яке в цю пасхальну ніч захищає мир в Україні; вітаю 
людей доброї волі – волонтерів, які прагнуть допомогти і підтримати наших 
воїнів; вітаю переселенців, яких війна позбавила власного дому; вітаю усіх тих, 
кого доля закинула у різні куточки світу та відірвала від родини, позбавляючи 
спільної радості Великодніх свят; вітаю владу та органи місцевого самовряду-
вання, які будують європейське майбутнє нашої держави. 

У цей нелегкий час, коли народ повстав проти обману і насильства, 
корупції та суспільної несправедливості, в час зовнішньої інтервенції 
окупанта, в час фальшивого братолюбства станьмо підтримкою своєму 
ближньому, простімо одне одному взаємні образи, не вагаймося говорити 
правду і жити нею, викриваймо лицемірство і обман, шукаймо того, що нас 
об’єднує, бо «в єдності сила народу». 

Нехай свято Воскресіння Христового принесе в наші серця радість, якої 
у нас ніхто не відніме, нехай Воскресіння Христове живить кожного 
християнина у дотриманні заповідей Божих, боротьбі з власними гріхами і 
несенні свого життєвого хреста, тому що ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Іларіон, 
Архієпископ Рівненський і Острозький 

Пасха Христова, 2016 рік, м. Рівне 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
ректора Рівненського державного гуманітарного університету  

професора Руслана Михайловича Постоловського! 
 

Сердечно вітаю Вас із участю у цій поважній та актуальній 
конференції, яка принесе нові знання, шляхи вирішення актуальних проблем. 
2016 рік ознаменований 1000-літтям перебування руського чернецтва на 
Святій Горі Афон. Рівненський державний гуманітарний університет спільно 
з Рівненською єпархією Української Православної Церкви Київського 
Патріархату зустрічає річницю духовно-культурних зв’язків Київської Русі та 
Святої Гори Афон низкою заходів, першим з яких є ІV Андріївські читання 
(Міжнародна науково-практична конференція). 

Цьогорічна конференція присвячена надзвичайно важливій проблемі – 
ідеї Помісної Православної Церкви в Україні. Незаперечно, кожний народ 
має природне право на формування власної Церкви. Цю тезу емпірично 
підтверджує історичний досвід Вселенського православ’я. Адже Помісна 
Церква є запорукою самоствердження, розвитку, процвітання сильної, 
могутньої, незалежної держави. Відтак, нині, як ніколи, перед Україною 
назріла необхідність осмислення місця і ролі православ’я в історичній 
буттєвості українців, проблем та перспектив розвитку міжправославного 
діалогу та державно-церковних відносин в Україні. 

Коло питань, запропоноване організаторами конференції до обгово-
рення, дозволяє вести широку дискусію по ключовим проблемам історії, 
сьогодення та майбутнього українського православ’я, а саме: вплив духовно-
культурної спадщини Святої Гори Афон на духовне, культурне, політичне 
життя слов’янських народів; проблеми становлення Помісної Церкви в 
Україні, юрисдикційний статус православ’я в Україні; освітня діяльність 
Православної Церкви в Україні; національно-патріотичне виховання як місія 
Церкви; мова Священного Писання, богослужіння і молитви як складові 
церковно-релігійного життя; церква і держава на пострадянському просторі; 
християнський контекст міжконфесійного діалогу в Україні; традиція бого-
словського мислення в Україні; історія чернецтва в Україні. 

Цей захід зібрав фахівців, відданих науці, духовенство, покликане 
служити Богу, людям, Батьківщині. Вважаю, що це чудова нагода для 
науковців та священнослужителів не лише обмінятися досвідом, новими 
напрацюваннями, а й закріпити домовленості щодо подальшої плідної та 
конструктивної співпраці. 

Бажаю Вам плідної та цікавої дискусії під час конференції. 
 
З глибокою шаною і повагою  
ректор РДГУ     проф. Постоловський Р.М. 
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МАТЕРІАЛИ  
ІV АНДРІЇВСЬКИХ ЧИТАНЬ  

НА ТЕМУ: 
«ІДЕЯ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 
(присвячено 1000-літтю духовно-культурних зв’язків 

Київської Русі та Святої Гори Афон) 
 

• 
Митрофан, 

Єпископ Харківський і Богодухівський (Володимир Бутинський), 
кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільного права і процесу 

 
ЮРИСДИКЦІЙНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я 

І ПЕРСПЕКТИВИ КАНОНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ 

 
Українська Революціяггідності, що відбувалася на межі 2013/2014 рр., та 

військова агресія РФ в Криму та на сході України спричинили ґрунтовні зміни в 
українському суспільстві та Церкві. Оскільки православні громади становлять 
більше половини релігійної мережі України, саме цей напрям є основним чинником 
ідентифікації та інтеграції суспільства. Враховуючи, що у цей час православне 
середовище перебуває у стані конфлікту, на порядок денний висувається питання 
об’єднання різних православних напрямів та створення єдиної Помісної 
Православної Церкви. Сьогодні є усі передумови для подолання міжправославного 
розколу та об’єднання української нації в єдину спільноту. 

Аналіз суперечностей між православними Церквами в Україні, які 
пояснюються комплексом духовно-історичних причин як загальнонаціональної 
ваги, так і наддержавного формату, доводить, що зараз як ніколи необхідно 
зробити все для об’єднання українських православних Церков (УПЦ МП, УПЦ КП 
та УАПЦ) під єдиною юрисдикцією. Адже позитивне вирішення даного питання 
залежить і від досягнення внутрішньоукраїнського консенсусу, і від позицій 
автокефальних православних церков. А це означає, що комплексне дослідження 
широкого спектра питань, пов’язаних з розколом Українського Православ’я, 
потребує всебічного та об’єктивного осмислення широкого кола церковно-
релігійних питань прямої чи опосередкованої належності, більшість яких вже 
встигли зростися зі сферою великої політики. 

Варто наголосити, що перспектива буття православ’я в оновленій державі стала 
предметом як внутрішньоцерковних, так і навколоцерковних суперечок. З 
упевненістю можна стверджувати, що взаємозв’язок православ’я з українським 
суспільством є епохальним. Адже серед необхідних передумов, висунутих на 
розгляд УПЦ МП Патріархом УПЦ КП Філаретом, для об’єднання православ’я в 
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Україні є: всебічна підтримка УПЦ МП соборності України та недоторканності її 
кордонів, євроінтеграція і автокефалія Української Церкви. 

Дослідження феномена Українського Православ’я у вітчизняному 
релігієзнавстві залишається пріоритетним напрямом наукових розвідок ще й тому, 
що більшість громадян нашої держави так чи інакше позиціонують себе із даною 
конфесією. 

Незважаючи на зростання інтересу науковців та богословів до вивчення 
засадничих питань кризових явищ в Українському Православ’ї, сьогодні немає 
виробленої цілісної концепції буття українських церковних юрисдикцій в 
пострадянський період, яке б мало практичне застосування у процесі канонічного 
становлення Українського Православ’я та розбудові державно-церковних 
відносин. Відсутні також і наукові дослідження, в яких би комплексно було 
розглянуто питання взаємовідносин УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ за умов 
трансформаційних змін пострадянського суспільства. Відтак дана тема дотепер 
не стала предметом спеціального релігієзнавчо-богословського опрацьовування. 

Ми вважаємо, що каталізатором розкриття позитивних можливостей 
здійснення об’єднавчого процесу українських церковних юрисдикцій є 
насамперед консолідація українського суспільства, що відбулася під час 
Революції Гідності та військової агресії, а також зважена державно-церковна 
політика нової влади, позиції українських церков, а також Константинополь-
ського та Московського Патріархатів. 

Анонсуючи аргумент про “неоднозначність ставлення до неї кліру та 
віруючих України” як головний, Московська Патріархія врахувала канонічно-
правову необізнаність мирян, що за радянських часів селились в Україні з усього 
постсоціалістичного простору. 

Існують богословські розбіжності в трактуванні 
правомірності/неправомірності вживання таких богословських термінів, як 
“автокефалія”, “кафоличність”, “єдність”, “адміністративні об’єднання помісних 
церков”, “апостольська спадкоємність”, “канонічна Церква”, “Вселенська Церква” та 
“Церква”. Висунуті УПЦ КП (“незалежній державі – незалежну церкву”, “майбутнє з 
ЄС”) та УПЦ МП і РПЦ (“братерство народів”, “православна цивілізація”, 
“російський світ”, “київське християнство”) гасла є стратегічно правильними, проте 
канонічно некоректними, через те що мають прямий стосунок до апробованої 
століттями теорії етнофілетизму та панславізму, що само по собі унеможливлювало 
миттєве визнання автокефалії Українського Православ’я Вселенським Православ’ям. 

Вибіркова підтримка минулою владою лише УПЦ МП негативно вплинула 
на її моральний авторитет в очах суспільства і знизила рівень його довіри до 
Церкви як інституту загалом. Означена ситуація, у свою чергу, спричинила 
поляризацію православного середовища, яка виявляється вже зараз за рахунок 
церковного самовизначення “просто православних”, які, ймовірно, свідомо 
дистанціювалися від усіх трьох деномінацій, не бажаючи визначатися не стільки в 
церковних, скільки в політичних і національних вимірах; 

Сьогодні відбувається політизація православ’я в Україні, що може 
призвести до втрати ним функціональних характеристик і здатності об’єднувати 
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суспільство на засадах тільки йому притаманних цінностей. Замість чинника 
об’єднання, миру і злагоди Українське Православ’я перетворюється на засіб 
політичної боротьби, що може загрожувати українській державі, її цілісності та 
суверенітету. 

Сьогодні відсутня одностайність у судженнях релігієзнавців, істориків та 
богословів про історико-канонічні підстави проголошення УПЦ “Церквою-дочкою” 
для Московського Патріархату. Відтак залишається єдиний незаперечний факт про 
те, що Константинополь є “Церквою-матір’ю” для УПЦ та РПЦ. 

Єдиний правильний шлях для остаточного еклезіально-правового 
оформлення Українського Православ’я як помісної Церкви - це об’єднання 
українських православних Церков задля утворення єдиної Української 
Православної Помісної Церкви, що є головною умовою Константинопольського 
Патріарха для отримання автокефалії. 

Зважаючи на те, що рішення про надання автокефалії Константинополь 
не може прийняти одноосібно, без згоди Вселенського Православ’я та Московсь-
кого Патріархату, не виключено, що Українське Православ’я, маючи за приклад 
історію здобуття автокефалії Російської Православної Церкви (149 років), буде 
роками чекати свого канонічного визнання Вселенським Православ’ям. 

Одним з найважливіших досягнень Революції Гідності став якісно новий 
початок етапу переговорів про об’єднання УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ. 

Зважаючи на те, що консолідація Українського Православ’я може відбутися 
лише ґрунтуючись на канонах Православної Церкви, тому в основі подолання 
православного протистояння та успішних міжцерковних переговорів повинні лежати 
спільні еклезіологічні засади УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ. 

Організаційні питання, що стосуються створення Єдиного Архі-
єрейського Собору, Синоду та посад Предстоятеля, керуючого справами та 
секретаря Синоду УППЦ, залишаються відкритими для дискусії. Проте саме 
незгода у вищеокреслених питаннях стає на заваді церковного об’єднання. 

Зараз як ніколи актуальною є політична позиція українських Церков, яка 
дуже позначається на розподілі впливу на православній мапі України, що може 
стати додатковим важелем для затримки переговорів з технічних питань 
міжцерковного об’єднання. Сьогодні, коли Україна перебуває фактично у стані 
війни з РФ, кількість мирян УПЦ Московського Патріархату значно поменшала 
саме через відсутність чіткої політичної позиції даної Церкви. Відтак технічний 
покажчик 13000 парафій УПЦ МП та 5000 парафій УПЦ КП можна вважати дуже 
умовним, що, безперечно, може дуже вплинути на розстановку сил при 
об’єднанні українських церковних юрисдикцій. Якщо ситуація не зміниться і 
УПЦ МП так і залишиться на поміркованих позиціях, а саме: не розпочне збір 
коштів на підтримку української армії, буде мовчки реагувати на українофобські 
заяви деяких проросійськи налаштованих митрополитів Церкви і т. ін., ситуація з 
кількістю прихильників УПЦ МП буде стрімко змінюватись не на її користь. 
Зважаючи на це, патріарх УПЦ КП Філарет обґрунтовано зможе претендувати на 
посаду предстоятеля в об’єднаній УППЦ, незважаючи на неоднозначне 
ставлення українського суспільства до його кандидатури. В разі, якщо УПЦ МП 
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почне займати активну громадську позицію і розстановка сил залишиться без 
змін, то УПЦ КП під час об’єднання українських православних юрисдикцій 
повинна зважити на те, що саме УПЦ МП є загальновизнаною і об’єднання має 
відбуватись навколо канонічної Церкви, тобто предстоятель УППЦ повинен бути 
представником від УПЦ МП. Враховуючи це, УПЦ КП повинна піти на компро-
міс, погодившись на певний відсоток представництва у Синоді, враховуючи 
інтереси УАПЦ, посаду керуючого справами та секретаря Синоду в УППЦ. 

Зважаючи на велику ймовірність відмови південно-східних єпархій 
увійти до складу новоутвореної української автокефальної Церкви, не виключено 
можливості створення на їхній базі нових церковних юрисдикцій, які будуть 
мати статус ставропігій РПЦ. 

Враховуючи обставини сьогодення, об’єднання українських право-
славних церковних юрисдикцій в УППЦ можливе найближчим часом лише в разі 
масштабної російської інтервенції на південно–східні українські землі. В такому 
разі рейтинг УПЦ МП остаточно знизиться. 

У разі неможливості об’єднання Українського Православ’я, не виключена 
перспектива приєднання УПЦ КП чи УАПЦ, або УАПЦ+УПЦ КП в статусі 
митрополій до Контантинопольського Патріархату задля надбання канонічного 
статусу та отримання автокефалії в канонічний спосіб від “Церкви-матері”. 

Проте за сприяння керівництва РПЦ відбувається поширення відверто 
антиукраїнських ідей та матеріалів, що веде до перешкоджання урегулювання 
юрисдикційної кризи Українського Православ’я. Керівництво Російської 
Православної Церкви невдоволене ідеологічно-богословською позицією, яку 
займає УПЦ КП, що, у свою чергу, уособлює третину населення України, проте 
нічого не робить для того, щоб проблему було вирішено позитивно в канонічно 
прийнятний спосіб, беручи до уваги досвід набуття автокефальності 
Православними Церквами Сербії, Румунії, Болгарії та ін. 

 

 
 

протоієрей Віталій Клос, 
доктор церковно-історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи 
Київської Православної Богословської академії 

 
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО 

І ВСІЄЇ РУСІ СВЯТИТЕЛЯ ІОВА БОРЕЦЬКОГО 
 
Церква Христова завжди виконувала велику місію просвітлення серед 

всіх верств населення країни. Всім відомо про церковно-освітні заклади, які 
існували як при монастирях, так і при кожному храмі [9, c. 199-201]. Хоч вони й 
не позначалися таким терміном, як «школа», який щодо православних освітніх 
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закладів трапляється в джерелах лише від середини XVI ст., однак належним 
чином здійснювали свою просвітницьку місію. Поодинокі шляхтичі, дбаючи про 
розвиток освіти і культури загалом, систематично підтримували матеріально 
церкви та монастирі. Визначним діячем у цій царині був волинський магнат 
благовірний князь Костянтин Іванович Острозький, який заснував низку 
православних церков і монастирів. Однією з причин заснування Острозької 
академії стала самовіддана боротьба українського народу з польсько-
католицькою експансією. Поширення католицизму та протестантизму на наших 
землях відбувалося в основному завдяки сильному впливу шкільної освіти. Через 
цей вплив багато знатних руських родів прийняли католицизм, а пізніше, з 
поширенням реформаційних впливів, – і протестантизм [8, c. 19]. 

Саме для боротьби з чужими впливами, які виявлялися у густій мережі 
католицьких та протестантських шкіл в Україні, православні українці почали 
засновувати свої школи, які не поступалися, а інколи навіть переважали останніх. 
Значна роль у цьому належить саме святителю Іову Борецькому. Одним з 
головних завдань цих шкіл була підготовка високоосвічених пастирів, які б 
могли успішно вести апологетичну боротьбу та зупинити наступ католицизму і 
переманювання до себе молоді. Важливу роль у цій боротьбі відігравали 
церковні братства, що були важливими осередками, які захищали православну 
віру від польсько-католицьких і протестантських впливів просвітницькими 
методами через школу й книгу. 

Майбутній святитель Церкви Христової Іван Матвійович Борецький 
народився (точна дата народження невідома, хоча деякі дослідники припускають, 
що це відбулося у 1570 р.) в родині українського шляхтича у с. Бірча (Руського 
воєводства в Галичині). Про його батьків відомостей не збереглося, однак можна 
стверджувати, що вони були освіченими людьми. Також майже нічого не відомо 
про юні роки Івана Борецького, крім того, що він навчався у Львівській братській 
школі, а пізніше, за свідченням дослідників, у Краківському та Геттінгенському 
університетах, що підтверджується його глибокими знаннями у богословських та 
філософських науках католицизму. З юних років Іван опинився в атмосфері 
жорстокої боротьби, що охопила українсько-білоруські землі в зв'язку з 
укладенням унії Православної Церкви з католицьким Римом. Особливо завзято 
боровся з наслідками уніатського Берестейського собору видатний західно-
український полеміст та аскет преподобний Іван Вишенський, з яким у молоді 
роки Іван Борецький досить тісно спілкувався. Приїхавши у Львів (1604 р.), Іван 
Матвійович стає викладачем латинської й грецької мов у Львівській братській 
школі, яка була заснована однойменним братством у 1586 р. У тому ж році Іван 
Борецький вже обіймає посаду ректора цього навчально-просвітницького 
закладу. Використовуючи можливості друкарні львівського братства, він 
розгорнув широку просвітницьку діяльність [6, c. 172-180]. 

Після 1604 року Іван Борецький бере участь у роботі наукового 
товариства, яке гуртувалось навколо Острозької академії. У 1610-1615 рр. Іван 
Борецький став священиком подільської Свято-Воскресенської церкви міста 
Києва, де заснував парафіяльну школу, що діяла в його власному домі. 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 19 - 

Налагодивши добрі відносини з освіченими людьми Києва, які гуртувалися 
навколо Братського та інших монастирів міста, він пропонує заснувати 
навчальний заклад, подібний до Львівського чи Острозького [6, c. 172-180]. 

З Промислу Божого, новоутворене Київське братство запросило саме 
священика Івана як досвідченого педагога стати на чолі братської школи, який 
вже мав досвід адміністративно-навчальної праці будучи глибоким знавцем 
древніх мов і творінь святих Отців. І справді, отцю Івану довелося вирішувати 
складні питання початкового впорядкування та забезпечення нововідкритого 
закладу. Коли освічених людей, в більшості ченців київських монастирів, для 
викладацької діяльності ще можна було знайти, то для забезпечення матеріальної 
сторони треба було покладатися тільки на власні сили та пожертвування 
монастирів, храмів, братчиків, міщан, козаків та всіх, хто залишився вірним 
Православній Церкві в ті складні часи. Так, заможна православна дворянка 
Галшка Василівна Гулевичівна, дружина київського підчашого й мозирського 
маршалка Стефана Лозки, пожертвувала Київській братській школі на Подолі 
свою садибу із земельною ділянкою, а також кошти на утримання вчителів. Саме 
у цій садибі й розмістилася братська школа. 

Будучи ректором Київської братської школи, на основі якої сформу-
валася в недалекому майбутньому Києво-Могилянська академія, та настоятелем 
Воскресенської церкви на Подолі, майбутній святитель Іов займався перекладом, 
виправленням і тлумаченням богослужбових книг для видань Києво-Печерської 
лаври. Підтримував отець Іов і київських друкарів Т. Вербицького й С. Соболя. 
Брав участь у перекладі з грецької на старослов’янську та редагуванні 
«Амфологіону», виданого Лаврською друкарнею (1619 р.). 

У творі «Про виховання дітей» (1609 р.), ймовірно, написаному 
Борецьким, наука ставиться понад усе, бо «з неї, як з жродла, все добре походить, 
і през ню чоловік чоловіком ся находить». Борецький вважав, що саме освіта 
визначає місце людини в суспільстві й спроможна змінити суспільство. Тому 
муж благочестя виявляв велику турботу про школу та її учнів: постачав все 
необхідне для навчання, утримував за свій кошт бідних і сиріт. У статут Луцької 
братської школи, затверджений Борецьким, вписана теза, що стала провідною в 
братських школах України: «Багатії над убогими в школі нічим вищі не мають 
бути, лише самою наукою» [6, c. 172-180]. 

Вступати до київського училища могли діти «всякого чину та стану». Єдина 
вимога, яка ставилася згідно із записом благодійниці училища Галшки – щоб були 
православного віросповідання. Ставлячи початком всякої премудрості страх Божий, 
наставники шкільного братства зобов’язували учнів у кожний недільний та 
святковий день бути присутніми на вечірні, утрені, Божественній літургії й знову на 
вечірні. Від цього обов’язку не звільнявся ніхто, незважаючи ні на які причини, за 
винятком тяжкої хвороби. Благоговійне стояння в церкві, уважне сприймання 
молитов та повчань і, наскільки це можливо, частіше прийняття Святих Христових 
Тайн – відрізняло всіх загалом вихованців київської школи [1, c. 82]. 

Варто зазначити, що братські школи мали справді надзвичайно велике 
значення для Української Православної Церкви та української людності. Саме 
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тут формувалася богословська, історична, філологічна й полемічна думка Київсь-
кої митрополії. В основі всього навчання лежали Священне Писання Старого та 
Нового Завітів, догматичне вчення та Передання Православної Церкви. 

Кияни шанували ректора і за невтомну благодійницьку та освітню 
діяльність називали «другим Іоанном Милостивим». Належно турбувався 
майбутній святитель і про серйозне навчання учнів церковного співу. Хоча й 
недовго священик Іван очолював Київську братську школу, але вона була 
піднесена ним на належний рівень, і братство широко розвинуло свою 
просвітницьку та благодійну діяльність. Це можна сміливо стверджувати, якщо 
брати до уваги заяву уніатського митрополита Йосифа Велямина Рутського, який 
впав у відчай щодо долі унії в київських землях, допоки братство не буде 
знищене. У меморіалі (1618 р.) він писав: «Якщо те братство [Київське. – Авт.] не 
буде ліквідоване, то важко очікувати чогось доброго» [3, c. 79]. Уніатський 
митрополит мав рацію, тому що з утворенням братської школи всі надії уніатів та 
католиків через освітні заклади заволодіти душами православних киян, так як це 
сталося у західноукраїнських та західнобілоруських землях, виявились марними. 

Як «учитель благочестя і муж досконалий в Божественному Писанні» 
священик Іван у 1618 р., після смерті ігумена Свято-Михайлівського Золото-
верхого монастиря Іосафа Мировського, вибраний був на його місце, хоча і не 
був ще вдівцем. Дружина та дочка Борецького прийняли постриг разом із ним. За 
його настоятельства Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир значно 
розбудовується та міцніє [3, с. 80]. 

У березні 1620 р. до Києва прибув Єрусалимський Патріарх Феофан, 
який отримав особливі повноваження від Константинопольського Патріарха. 
Зупинився Святійший владика саме у Київському братському монастирі. 
Великою справою патріарха було відродження православної ієрархії за сприяння 
як ігумена Іова, так і гетьмана Петра Сагайдачного. За словами автора «Віршів на 
жалосний погреб» ректора Київської братської школи монаха Касіана Саковича, 
гетьман був вченою людиною. Здобувши прекрасну освіту, Петро Сагайдачний 
вступає до війська запорізького, де досить швидко завдяки своїй відвазі та 
здібностям був обраний гетьманом. Слава про талант і непереможність гетьмана 
Петра Конашевича Сагайдачного розповсюдилася по всій Європі. Однак крім 
зовнішньої – військової слави, ще більшу честь і хвалу здобув він своєю 
любов’ю, відданістю та діяльністю на благо рідного народу й Православної 
Церкви, заради якої готовий був навіть померти [8, c. 43]. 

«Протестація» митрополита Іова Борецького вказує мотиви, якими було 
викликане на нараді рішення про відродження ієрархії: «Вже більше 25 років ми 
просимо й благаємо на сеймиках і сеймах, щоб нашій Церкві дарована була 
належна їй свобода і вольність та щоб привернено було кафедри духовних наших 
старших, але замість цього бачимо права наші і вольності порушеними і 
знищеними, та чим далі, тим більше вороги нас тиснуть, — тому-то, раді чи не 
раді, але повинні були прийти до такого рішення, зважаючи на страшні заповіді 
Божі і дбаючи найвище за все про спасіння душ наших. Вважали ми це за 
надхнення Духа Святого, і коли б хто посмів тоді противитись цьому святому 
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ділу, то це було б пневматомахією, тобто духоборством, який гріх не буває 
прощений, якщо не спокутувати його великою епітимією» [10]. Хіротонії 
відбулися у 1620 р. й не пізніше кінця вересня цього року. 

Після відродження православної ієрархії патріарх Феофан провів у Києві 
собор, на якому були присутні всі нововисвячені православні архіпастирі, ті, що 
співслужили патріарху на хіротоніях - митрополит Неофіт, єпископ Авраамій, а 
також архімандрити, ігумени, ієромонахи і священики. Після собору була видана 
патріархом грамота до всіх православних Польсько-Литовської держави про 
відновлення ієрархії з наданням права, за необхідності, самостійного поставлен-
ня собором єпископів митрополита Київського. І тільки коли зникнуть всі 
перешкоди, потрібно буде отримати відповідне благословення на підтвердження 
митрополичого достоїнства у патріарха Константинопольського. 

Оголошуючи публічний протест, митрополит звинувачує короля й уряд у 
зневаженні прав руського народу й протизаконній підтримці відступників-
уніатів, пишучи: «Ми, що приєдналися до Корони за договорами, скріпленими 
присягою, зазнаємо насильств, утисків віри, звинувачують нас у заколотах і 
підступах, щодо яких ми чисті... Ми не бунтівники, не підбурювачі, ми взялися за 
те, що мали раніше, що нам наші предки залишили й віддали... – Божі закони й 
звичаї, а ще й 600-літню традицію» [10]. 

Після відновлення православної ієрархії Золотоверхий монастир стає 
митрополичою резиденцією та центром життя Православної Церкви. Нові 
порядки вимагали відповідного благоустрою. В іншому випадку вони не змогли 
б мати потрібного впливу. Яскраво про діяльність митрополита Іова для 
благоустрою Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря свідчить його 
надгробна епітафія і духовний заповіт. В епітафії він називається відновлювачем 
церкви св. архістратига Михаїла Золотоверхої. У заповіті повідомляється про 
початок робіт, задуманих митрополитом Іовом Борецьким з метою благоустрою 
обителі, ще перед його упокоєнням. 

Митрополит Сильвестр Косів у своєму «Патерику» та преподобний 
Афанасій Кальнофойський у «Тератургімі» також називають Іова «реставра-
тором» Михайлівської церкви. В цей час мозаїки, які прикрашали храм, значно 
осипались, і митрополит Іов у деяких місцях замінив їх іконописом. Він влашту-
вав нові іконостаси в приділах-бокових вівтарях св. великомучениці Варвари та 
Введення в храм Пресвятої Богородиці [2, c. 93]. Самі приділи були очищені, 
розширені та покриті живописом. Деякі дослідники приписують йому ще й 
влаштування трапезного храму [4, c. 47; 5, с. 47] і закладення дзвіниці, для 
побудови якої він залишив гроші [7, c. 32]. 

Звернувши увагу на те, що через пишність католицьких та уніатських 
служб навіть багато православних відвідували їхні храми, митрополит Іов, як 
сказано в одній рукописній замітці сучасника цих подій, «з великим смутком 
дивлячись на простаків, які не хочуть ходити в церкви наші, а уніатські…», 
зібравши собор, встановив здійснювати в Михайлівському монастирі щосуботи 
акафіст перед Новодворською іконою Божої Матері, а в Києво-Печерській 
Лаврі – «пасії» [3, c. 79-81]. 
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Крім цього, високопреосвященнійший Іов, для зміцнення православ'я і 
поширення його вчення, влаштував дві друкарні, одна з яких була розміщена в 
Золотоверхій обителі. Працював у митрополичому видавництві друкар 
Спиридон. Святитель Іов - імовірний автор «Перестороги», написаної 1605 або 
1606 р. у Львові, одного з найвидатніших творів української полемічної 
літератури, спрямованого проти католицизму й унії. Крім переказу подій 90-х 
років XVI ст., пов’язаних з релігійною боротьбою в Україні, автор висловлює 
думку про причини, що довели Русь до «такої погибелі»: протягом тривалого 
часу Україна не мала «шкіл посполитих», тобто народних, від того й всі нещастя, 
грубість поганська, брак одностайності, поширення чужої віри, зрада. Автор 
закликав до єдності та оборони. 28 квітня 1621 р. з'являється відома 
«Протестація» святителя Іова, написана як відкритий лист польському королю 
від імені усіх православних ієрархів на свій захист, а згодом «Юстифікація» 
(1622). У 1628 р. митрополит надрукував «Лимонарь или цветник Софрония 
Патриарха Єрусалимского». 

Особливе піклування митрополит Іов Борецький проявляв щодо 
братської школи. Надгробна епітафія називає його «меценатом студентів». Він 
допомагав Київському братству в придбанні деяких маєтностей на утримання 
школи. Добився королівської грамоти (19 лютого 1629 р.), за якою Київське 
братство було нарешті визнане й затверджене Річчю Посполитою, і «що б вони 
своїм накладом не побудували, то на вічні часи». Із записів сучасника, вихованця 
Київської братської школи майбутнього митрополита Сильвестра Косова, 
довідуємося, що преосвященний Іов не полишав й учительства: «Іов Борецький, 
ставши митрополитом Київським, був і опікуном оних братських шкіл і сам в них 
богословське вчення викладав». Але головна історична заслуга його є в тому, як 
вважають деякі дослідники, що він став захисником і охоронцем Києво-Братської 
школи, щоб «школи в братстві київськім… а не де індей ґрунтовані були», бо 
святитель Петро Могила хотів перенести її в Києво-Печерську лавру. Внаслідок 
чого Лаврська школа була приєднана до Братського монастиря. Цей заклад і 
отримав назву Києво-Могилянської колегії, й благословення святолюбивого 
митрополита спочило на ній [3, c. 79-81]. 

Досить швидко Київська братська школа отримала визнання не тільки 
серед місцевого люду, але й далеко за межами своєї країни – на православному 
сході та на півночі в Московській державі. Вже перші кроки училища отримали 
схвальні відгуки Єрусалимського патріарха Феофана. Виховання у ній було 
побудоване не тільки на засадах православного віровчення, але й на основі 
українського націоналізму та патріотизму, ідеалом якого були запорозькі козаки 
з їхньою мужністю та щирою любов’ю до батьківщини [8, с. 83]. Завдяки 
Київській школі ми отримали не тільки декілька поколінь високоінтелектуальних 
та вірних синів своєї землі, але й досвідчених архіпастирів і пастирів, освічених 
гетьманів та отаманів, педагогів та вчителів, видавців і друкарів, авторів та 
літераторів, архітекторів і художників, поетів та полемістів. Напевне неможливо 
перелічити всіх достойників, які отримали освіту в Київській школі та в подаль-
шому плідно працювали на благо Православної Церкви і свого рідного народу. 
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Святитель Іов Борецький мав постійні контакти з козацтвом і підтримку 
Запорозької Січі, за що його ще називали «козацьким митрополитом». Він збирав 
на наради православний люд, виступав на козацьких радах, писав листи до 
впливових магнатів, публікував полемічні твори, в яких доводив, що українці 
мають історичні права на власну вітчизну й Церкву. Виконуючи достойно та з 
великим успіхом своє першосвятительське служіння, митрополит Іов Борецький, 
разом із тим, накреслив цілу програму дій на захист православ’я. На соборі 
1621 р. православна ієрархія розглянула положення під назвою «Советованіе про 
благочестя», в якому прописувалися методи боротьби з унійними впливами. Ця 
праця має велике значення для всіх часів, але найбільше вона підходить до 
періодів гонінь та переслідувань Православної Церкви. Праця укладена в час, 
коли Православна Церква в Україні близько двадцяти п’яти років залишалася без 
першосвятителя. Внаслідок постійних нападів римо-католиків та уніатів 
необхідна була цілісна програма для оздоровлення православного духовенства. 
Завдяки цій програмі та багатьом іншим заходам, впровадженим святителем 
Іовом, православ’я відроджувалося та утверджувалося. Собор, що відбувся 15 
серпня 1628 р. під головуванням високопреосвященнійшого Іова, постановив: 
«Твердо стояти в Православній і Східній вірі і не думати про відступлення в 
унію, і під присягою клянемося не відступати від Православ’я і закликаємо до 
того весь православний народ!» [3, c. 83]. 

Упокоївся митрополит Іов 2 (15) березня 1631 р. у середу другого тижня 
Великого посту. Згідно з його заповітом тіло поховали «при церкві святого 
Архистратига Михаїла над Києвом, аби… в землі одпочивало». Праця святителя 
не пройшла непомітно для народної свідомості. Така велична особистість за 
життя була все ж не визнана легально королівською владою. В очах уніатів і 
короля владика Іов до кінця залишався «псевдо-митрополитом» [3, c. 83]. 

На освяченому Ювілейному Помісному Соборі Української Православ-
ної Церкви Київського Патріархату, який відбувся у Свято-Михайлівському 
Золотоверхому монастирі у місті Києві з нагоди 900-ліття цієї обителі та 1025-
ліття Хрещення Київської Руси-України (11.07.2008 р.), було канонізовано і 
приєднано до лику святих митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Іова 
Борецького. Собор постановив чесні останки святителя Іова вважати святими 
мощами й віддати їх на волю Божу та благословив будівництво храмів на честь 
святителя Іова, Митрополита Київського і всієї Руси. Вшановувати пам'ять 
святителя було вирішено в день його блаженного упокоєння 15 (2) березня. 

Здійснюючи короткий огляд життєпису святителя Іова Борецького, 
можемо стверджувати про постійну його працю на просвітницькій ниві Церкви 
Христової в особливо складний час переслідувань з боку польської католицької 
влади. Незважаючи ні на що, Іов Борецький завжди робив все для того, щоб не 
тільки самому викладати, але й дуже часто організовувати нові навчальні 
заклади, піклуватися про друкарні, переклад або ж написання необхідних праць. 
У наш час існує велика потреба у дослідженні діяльності українських 
архіпастирів та пастирів, богословів і церковних просвітників, які все своє життя 
присвятили служінню Богу та рідному народу. 
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МІСІЯ МІНІСТЕРСТВА ІСПОВІДАНЬ УРЯДУ ДИРЕКТОРІЇ ЩОДО 
ВИЗНАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ НА 

ТЛІ ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ З 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЮ ВСЕЛЕНСЬКОЮ ПАТРІАРХІЄЮ ТА 

НАПЕРЕДОДНІ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ 
“Коли ж Дух Божий знову оживив 

церковне життя на Україні та коли дочка 
звернула з мольбою очі до своєї Матері, а 
мене недостойного доля поставила 
передати ці мольби і я неустанно стукався 
в двері Вселенської патріархії, то двері ті 
так і не відкрилися” [2, с. 65] 

 
Революція Гідності та прихована агресія Росії в Криму та на Донбасі 

змусили церковні інституції України виступити на захист свого народу і 
держави. За останні два-три роки Київський Патріархат вже вкотре довів, що 
«служити Богу – то служити своєму народу». А тому саме чітка духовно-
патріотична позиція Патріарха Філарета і всього кліру УПЦ Київського 
Патріархату, на відміну УПЦ в єдності з Московським Патріархатом, викликала 
винятковий інтерес й увагу української спільноти і світового християнства. 
Процеси євроінтеграції, питання про членство в НАТО, вирішення доленосного 
питання про канонічний статус православних Церков в Україні – все це питання 
одного логічного ланцюга, вирішення одного з яких передбачає вирішення 
інших. Необхідно ствердити, що Україна ні в державному, ні в церковному плані 
не є самотньою і не залишена напризволяще світовим співтовариством. І хоча у 
світі і в Європі зокрема відкрито діє протиукраїнська пропаганда з боку Росії, 
проте у своєму домаганні імперських амбіцій, як політичних, так і церковних, 
остання не зможе перешкодити тому домаганню, яке стільки віків стоїть 
наріжним каменем в історії України – це її державна незалежність і помісність 
церковна.  

У даній статті ми ставимо за мету проаналізувати перспективу 
дипломатичних відносин з Константинопольською Вселенською Патріархією 
щодо питання про визнання автокефалії Православної Церкви в Україні на 
прикладі дипломатичних місій міністерства ісповідань уряду Директорії. Адже 
події недалекого минулого поч. 20-х років ХХ ст. дуже близькі до подій 
сучасності, тому їхній аналіз має допомогти сучасникам навчитись оминути 
помилки минулого. 2016 р. стане доленосним не тільки для українського 
православ’я, а й усього православного світу – рік проведення Всеправославного 
Собору, підготовка до проведення якого Вселенською Патріархією триває ось 
уже півтора століття. Сподіваємось, що на Соборі буде піднято і вирішено 
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питання на користь українців. Хоча відверто слід визнати, що Московська 
Патріархія, яка тривалий час була найпершим антагоністом такого Собору, 
нарешті погодившись (не без власного інтересу), і тут веде імперську пропаганду 
проти України. 

Дуже влучний аналіз щодо перспектив майбутніх соборних обговорень 
робить проф. О. Саган: «Відтак «православний» 2014 рік в Україні, попри вир 
трагічних політичних подій, своїм тлом мав саме ці глобальні перспективи – 
Всеправославний Собор 2016 р., заради якого Константинополь фактично 
заморозив свою активність в Україні. І мета, як на мене, вартує цього – Собор має 
відповісти на головні питання нинішнього буття православ’я, чи не найпершими з 
яких є уточнення канонів щодо шляхів надання/набуття автономії/автокефалії та 
т.зв. «канонічних територій». Ці питання настільки дратівливі, що, як стверджують 
песимісти, цілком можливо, що головні гравці на вселенському православному 
полі ще до П’ятидесятниці 2016 р. пересваряться, поставивши під сумнів 
можливість проведення Собору (а у разі його проведення – визнання його 
результатів). Зниження активності Константинополя в Україні не привело, як це 
було у минулі рази, до значної активізації тут московського православного лобі. 
Причин цього – кілька. Головна – швидке «дозрівання» політичної української 
нації, результатом чого стала як перемога Євромайдану, так і жорсткий, перш за 
все – військовий, опір російській агресії в Україні» [17]. 

На відміну від УПЦ МП, позиція УПЦ Київського Патріархату щодо 
важливих питань подальшого розвитку України є кардинально протилежною. 
Керуючись історичним досвідом, коли в добу боротьби за державність «Церква 
нерідко брала на себе функції проводиря в національному визволенні українського 
народу», ієрархія Церкви втілює в життя проголошені у Декларації ювілейного 
помісного собору УПЦ КП «Церква і світ на початку третього тисячоліття» (січень 
2001 р.) ідеї: «Сьогодні Православна Церква в Україні, стоячи на державницьких 
позиціях і захищаючи її інтереси, є духовним фундаментом держави. Ми 
засуджуємо будь-які спроби тим чи іншим шляхом дискредитувати нашу 
державність. Церква як божественний організм завжди буде виступати і 
підтримувати ідею консолідації, миру і злагоди в українському суспільстві (Р. ХIV. 
п. 7). «Православний українець і сьогодні покликаний любити свою Батьківщину. 
Православний патріотизм і національна свідомість мають бути діяльними і 
виявлятися в захисті нашої держави від супротивника, праці на благо Вітчизни, 
турботі про благоустрій і добробут народу» (Р. ХV. п. 6.). 

Відтак Київський Патріархат сьогодні й надалі бере активну участь у 
процесі творення української політичної нації, що не може не призводити до 
зростання авторитету Церкви та посилення релігійних і національних почуттів 
віруючих. Після дієвої допомоги учасникам Євромайдану (чого лише варте 
відкриття для захисту майданівців Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря) і достатньо сміливих заяв і нововведень (про призупинення молитов 
за злочинну владу, про неможливість причастя для корупціонерів і засудження 
корупції як суспільного зла, про одержимого сатаною Путіна, про піднесення 
додаткових прохань «визволення від нашестя чужинців» після прохання про 
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Богом бережену Україну, про додаткову молитву, що читається під час літургії, 
або молебень «в дні неспокою та нашестя ворогів на Державу і Вітчизну нашу» 
тощо), Патріарх Філарет у 2014 році став своєрідним символом незламності 
українського духу, загальнонаціональним релігійним лідером. Зусилля кліриків і 
особисто Патріарха Філарета з організації допомоги учасникам АТО та 
вимушено переселеним є логічним і органічним продовженням патріотичної 
позиції УЦП КП, яка була заявлена уже з часу заснування Церкви і проявилася в 
часи обох Майданів чи інших переломних моментів української історії часів 
незалежності. 

Доленосне ХХ ст. принесло для українського народу визволення не тільки 
в державно-політичному житті, але і в церковно-релігійному. Прийшовши до 
влади після державного досвіду Української Центральної Ради і доби 
Гетьманату, уряд Директорії чітко усвідомлював, що незалежність державна 
неможлива без духовної свободи народу: «Вимогу про автокефалію Української 
Православної Церкви висунув у категоричній формі 12 листопада 1918 р., на 
останній сесії Собору новопризначений міністр ісповідань гетьманського уряду 
О. Лотоцький. Основна засада української державної влади полягає в тому, – 
заявив він, – що в самостійній державі має бути і самостійна Церква… Тому у 
своїх відносинах до інших Церков Українська Церква має бути автокефальною 
під головуванням Київського митрополита та в канонічному зв’язку з іншими 
самостійними Церквами» [6, с. 29-30]. Отже, усвідомлення того, що в 
самостійній Україні має бути самостійна Помісна Церква, стало головним 
рушієм у релігійній політиці української влади і на подальші роки. 

19 грудня 1918 р. у Києві урочисто багатотисячний майдан зустрічав нову 
українську владу – Директорію УНР. Одним із перших законодавчих актів, 
прийнятих новим урядом, був «Закон 1 січня 1919 р. про вищий уряд Української 
Автокефальної Православної Церкви». Цим важливим державним актом Дирек-
торія проголошувала автокефальною Православну Церкву в Україні. О. Лотоцький 
наводить наступні положення цього закону: «1) Вища церковно-законодавча, 
судова та адміністраційна влада на Україні належить Всеукраїнському Церковному 
Соборові… 2) Для керування справами УАПЦ утворюється Український 
Церковний Синод в складі 2 єпископів, 1 протоієрея, 1 священика, 1 диякона і 3 
мирян та одного священика од Військового Відомства… 3) Відомству Синоду 
належать церковні справи: а) релігійні, б) адміністраційні, в) господарські, 
г) освітні, д) контрольні та ревізійні… 4) В засіданнях Українського Синоду має 
присутність призначений для того Міністром представник Республіканського 
Уряду… 5) Церковна влада Автокефальної Української Церкви з її всім урядовим 
складом оплачується коштами з Державної Скарбниці одповідно штатам… 
6) Українська Автокефальна Церква з її Синодом і духовною ієрархією ні в якій 
залежності від Всеросійського Патріярха не стоїть. 7) Український Церковний 
Синод для керування своєю діяльністю… виробляє накази, які вступають в силу по 
затвердженні їх Українським Республіканським Урядом» [11, с. 297-298]. Важливу 
рису цього закону зазначає проф. І. Власовський: «…цей Закон Директорії 
УНРеспубліки про вищий уряд УАПЦеркви є багатозначний для історії 
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відродження Української Православної Церкви ще й тим, що він стоїть не на засаді 
відокремлення Церкви від Держави, а на засаді союзу між ними… Закон 1 січня 
1919 р…. був цілком правосильним, і тільки велика була шкода для справи 
відродження Української Православної Церкви, що він не появився, як показали 
події, раніше» [5, с. 63, 65]. 

29 грудня 1918 р. на засіданні уряду Директорії розглядалося питання про 
Міністерство у справах релігій. Розгляд ініціював голова Ради Народних 
Міністрів В. Чехівський. Було висунуто пропозицію про залишення в структурі 
уряду Міністерства ісповідань у формі Міністерства культів. Пропозиція була 
підтримана і схвалена. Тимчасовим міністром Міністерства культів було 
призначена колишнього міністра ісповідань при Гетьманаті О. Лотоцького. А з 
4 січня 1919 р. міністром культів став український комісар Одеси, політичний і 
громадський діяч, літератор Іван Липа (псевдонім – Петро Шелест). Міністерство 
працювало згідно зі статутом Міністерства ісповідань часів Гетьманату. 11 січня 
1919 р. офіційно в постанові Ради Міністрів Міністерство ісповідань переймену-
валося в Міністерство культів. 14 січня 1919 р. Директорія УНР приймає 
постанову про негайне звільнення всіх призначених при Гетьманаті чиновників, 
але це відбувалося повільно, і склад Міністерства культів залишався майже без 
змін. Була спроба ліквідувати Міністерство культів і передати його повно-
важення Міністерству внутрішніх справ, але вона була невдалою. Міністр 
культів І. Липа впровадив новацію – відбувався прийом відвідувачів. Це дало 
керівництву можливість безпосередньо відчути настрої, реакції на заходи, що 
проводились в царині церковної політики. 16 вересня 1919 р. посаду міністра 
ісповідань обійняв проф. І. Огієнко, проголосивши курс на українізацію Церкви, 
а також запровадив в єпархіальній адміністрації ведення діловодства 
українською мовою. 11 листопада при Міністерстві було створено дорадчий 
орган – Раду міністра ісповідань (3 штатних працівники і 7 позаштатних). Для 
залучення нових урядовців у зв’язку з недобором кадрів рада провела 20 
засідань. На першому засіданні Ради Міністерство культів було перейменовано 
на Міністерство ісповідань [19, с. 98-109]. 

Ведучи мову про діяльність Міністерства культів, можна говорити про 
законотворчість, а не про практичну діяльність, оскільки багато гасел залиши-
лось на декларативному рівні. Причинами тому послужили: постійні переїзди, 
існування паралельно кількох різних влад, різні релігійні імпонування УНР 
(православ’я) і ЗУНР (греко-католицизм). 

Так, історичні обставини прийняття вищеназваного акта були такими, що 
серед керівництва уряду Директорії (соціалістичної за основним складом) не 
було єдності щодо церковно-релігійної політики, активним провідником цього 
закону був В. Чехівський, – голова Ради міністрів УНР, випускник КДА,  
проф. О. Лотоцький та ін.; церковне середовище в Україні післягетьманського 
періоду потребувало зусиль щодо дерусифікації Церкви. 

Також відомо, що автокефалія Церкви не є жодним догматом віри; 
автокефалія – це канонічне поняття для означення зовнішнього устрою Східної 
Православної Церкви. Однак у канонах Православної Церкви нема вказівок про 
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способи встановлення автокефалії для Церков. «В канонах Православної Церкви 
знаходимо тільки підстави, на яких Церква стає автокефальною. З них 
найдавніше правило 34 свв. Апостолів вказує національну підставу для церковної 
незалежности. Правила: 6-те І Вселенського Собору, 9-те Антиохійського Соб. 
і 17-те ІV Всел. Собору вказують державно або адміністраційно-територіальну 
підставу, згідно з якою за цивільним та земським порядком слідує й розподіл 
Церкви щодо її, в земному житті, управління» [5, с. 64]. Насправді автокефалія 
тої чи іншої Церкви здобувається не лише законодавчими актами влади, і не 
тільки постановами місцевого церковного собору, але й намаганням втілити свою 
самостійність щодо іншої церковної ойкумени, домаганням загального визнання 
своєї автокефалії іншими Православними Церквами. Таким чином, Закон про 
автокефалію УПЦ та її вищий уряд був державно-законодавчим актом, що 
стверджував засаду, проголошену міністром О. Лотоцьким 12 листопада 1918 р.: 
«В самостійній державі має бути і самостійна Церква» [3, с. 74]. 

Отже, відсутність надії на порозуміння з Москвою спонукала Міністерство 
ісповідань УНР звернутися до арбітражу Церкви-матері - Константинополя. У 
зв’язку з цим перед ним постали дві проблеми: отримати благословення з Фанару 
і порозумітися з рештою представників православного світу. При цьому 
доводилося ламати подвійний стереотип сприйняття України, що склався, 
зокрема, в єпископату балканських Церков, у минулому випускників Московсь-
кої, Петербурзької та Київської духовних академій. По-перше, пояснити, що 
українці окрема нація, відмінна від «великоросів»; по-друге, підкреслити, що 
Українська Церква не є новотвором, а відновленням давньої канонічної традиції. 

Сучасна вітчизняна історіографія зверталася до розгляду конфлікту 
українського й російського націоналізмів у всеправославному контексті лише 
частково. Такі відомі дослідники, як Б. Андрусишин [3], Б. Сергійчук і 
В. Сергійчук [19, 20], обмежилися реконструкцією подій на основі спогадів 
О. Лотоцького [9-11] та меншою мірою Я. Токаржевського-Карашевича. Поза 
увагою дослідників залишилося кілька, на наш погляд, принципових питань: 
зміна статусу Української Церкви у контексті взаємовідносин Московського й 
Вселенського патріархів і міжнародний резонанс на арешт Директорією 
митрополита Антонія (Храповицького) та архієпископа Євлогія (Георгієвського). 
Безперечно, що вказана проблематика потребує детальних студій як на 
теоретичному так і на суто наративному рівнях. Тому спробуємо здійснити лише 
один із можливих варіантів інтерпретації конфлікту українського і російського 
націоналізмів у внутріправославному та всехристиянському контекстах. 

Насамперед варто звернути увагу на особливості дипломатичних відносин 
УНР з Вселенським престолом у світлі двосторонніх відносин “Москва – 
Константинополь”. Вперше ідею апеляції до арбітражу Константинополя при 
врегулюванні питання статусу РПЦ в Україні висловив у грудні 1917 р. 
архієпископ Алексій (Дородніцин). Як історик, він прекрасно знав усі 
суперечливі моменти, пов’язані з підпорядкуванням Київської митрополії 
Московському патріархату, і можливості перегляду канонічних відносин між 
Петербургом (Москвою) і Києвом [Алексей (Дородницин), архиеп. Историческая 
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справка о подчинении Украинской Церкви (Киевской Митрополии) 
Московскому Патриархату / Доклад І Всеукраинскому Православному Собору. – 
К.: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1917]. Однак урядової підтримки до кінця 
1918 р. ця ідея не здобула. Центральна Рада не поставилася до церковного 
питання з належною увагою, а гетьман П. Скоропадський вважав, що втручання 
Константинопольського (або Антіохійського) патріарха призведе до утворення в 
Україні двох Православних Церков. Однак завдяки рішучості й особистій 
ініціативі міністра ісповідань О. Лотоцького проблему визначення статусу 
Київської митрополії як церковно-адміністративне питання вдалося винести на 
розгляд у правове поле вселенського православ'я. Саме О. Лотоцький очолив 
відновлену в 1919 р. дипломатичну місію УНР при Вселенському патріархаті. 

Проте сподівання на можливе утворення при уряді Константинопольського 
патріарха « …сильної морально-релігійної бази в запеклій боротьбі проти 
московсько-реакційного напрямку української церковної реформи та впливати по 
можливості через «свою руку» та «своє око» при дворі патріаршому на той чи 
інший напрямок православної політики під час зародження й формування 
«виявилися марними». Міністр ісповідань І. Огієнко дуже перебільшував ступінь 
впливу Царгороду «на наше церковно-адміністративне життя» [15, с. 47]. Для 
Константинопольського патріархату питання повоєнного статусу і юрисдикції 
Православних Церков на території колишньої Російської імперії, у тому числі й 
Української, не було самодостатньою проблемою, а представляло собою лише 
один із засобів реалізації політики щодо РПЦ. Уже сам факт авторитетного 
арбітражу у процесі автономізації Церков на постімперському просторі Росії був 
великою тактичною перемогою для Вселенського патріарха. «Амбітний 
російський єпископат, який не так давно виношував плани реорганізації 
управління «греко-російської» Церкви та всерйоз обговорював у Синоді 
проблему вирішення канонічної дихотомії відсутності у Петербурзі патріарха, а у 
Константинополі православного імператора, тепер мусив шукати союзника для 
ефективної протидії «філетизму». В даному випадку для Фанару був важливим 
уже сам факт того, що вперше за останні двісті років «внутрішньоросійську 
проблему» доводиться обговорювати у всеправославному контексті. Адже це 
свідчило, що центр впливу у православному світі знову сфокусовано навколо 
Вселенського престолу» [8, с. 124]. 

Закріпити своє реальне домінування у повоєнному православному світі 
Константинополь намагався активною позицією на З’їзді представників 
християнських ісповідань, який відбувся у серпні 1920 р., та підготовкою до 
скликання Вселенського собору. В рамках цієї підготовки місцеблюститель 
патріаршого престолу Високопреосвященний Дорофей та одинадцять єпископів 
навіть звернулися з енциклікою до всіх Церков світу з пропозицією створити 
Лігу Церков як можливе продовження Ліги Націй. Проте до проведення 
Паризької мирної конференції, яка б юридично оформила наслідки дезінтеграції 
Російської імперії та закріпила територіальні претензії самих греків, Фанар 
утримувався від підтвердження автокефального статусу нових Церков. Подаючи 
міністрові І. Огієнку звіт про поточний стан справ, О. Лотоцький так 
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охарактеризував позицію патріархату: «Вселенський патріарх поінформований і 
щодо фактичного становища автокефальної справи, і щодо канонічних основ її. 
Але… патріархат дуже рахується з політичною ситуацією і не відважиться на 
рішучий крок, аж доки політичне становище наше не прибере сталості. Бо інакше 
загрожують йому великі небезпеки, коли б відродилася єдина Росія. Духовні 
політики візантійські дуже на те зважають і автокефалії нашої при теперішній 
ситуації не визнають» [12, с. 485]. Отже, цілком природно, що нечисленна 
Константинопольська Церква, яка не бажала псувати відносини із захисником 
грецьких позицій на численних мирних переговорах Антантою демонструвала 
гнучкий прагматизм при вирішенні українсько-російського питання. Не в 
останню чергу на формування української політики Фанару впливала і поразка 
Директорії у змаганнях за національну державність. Також необхідно врахувати, 
що на відміну від країн Балтії, восени 1920 р. під час роботи першої асамблеї 
Ліги Націй державний центр УНР в екзилі не був визнаний повноважним 
представником свого народу, а членство України у ній було знято з порядку 
денного. Тому місцеблюститель Вселенського патріаршого престолу митрополит 
Дорофей у «листі благословенні українському народові» (від 17 листопада 
1920 р.) обмежився запевненнями у готовності Вселенської Церкви вирішити 
питання статусу УПЦ «як тільки закінчаться сучасні політичні аномалії», а 
внутрішнє положення на Україні цілком виясниться» [8, с. 125]. Тобто аж після 
фактичного встановлення автокефалії Української Церкви, за умови, що 
Помісний собор чітко сформулює бажання христоіменитої повноти єпископату, 
кліру та мирян отримати незалежність для подальшого успішного розвитку 
національного церковного тіла. А цього, такого необхідного, «бажання 
христоіменитої повноти» якраз і бракувало. 

Отже, з’ясуємо становище Константинопольського Патріархату у вирі 
подій поч. ХХ ст. в геополітичному контексті та його ролі у православному світі. 
Одночасно з розпадом Османської імперії, що тривав з поч. ХІХ ст. до поч. 
ХХ ст. , відбувалося формування низки самостійних держав, що, в свою чергу, 
супроводжувалося утворенням екзархатів Православних Церков і, врешті, 
поступове, аж до ХХ ст. незалежне становлення помісних національних 
Православних Церков і патріархатів, що мали статус автокефалії чи автономії. 
Першою Константинопольський Патріархат визнав Грецьку Церкву, чия 
автокефалія була проголошена в 1850 р. Згодом піднесення національного руху в 
Болгарії висунуло вимогу про автокефальний статус Болгарської Церкви – це 
було досягнуто 11 травня 1872 р., а Константинополь визнав БПЦ аж 22 лютого 
1945 р. Далі автокефальний статус було визнано Сербської (1879 р.) і Румунської 
(1885 р.) Церков, які, відповідно, у 1920 і 1925 рр. стали патріархатами. У 1937 р. 
було проголошено незалежність Албанської Православної Церкви, притому, що 
Албанія стала самостійною державою в 1912 р. Поразка Туреччини на 
завершальному етапі першої світової війни, депортаційні акції греків та вірмен із 
західного узбережжя Малої Азії, які ініціювали младотурки, що перебували при 
владі, відкликання з Константинополя послів Антанти, внутрішні суперечки між 
членами Священного синоду Константинопольської патріархії і предстоятелем – 
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призвели до того, що 12 листопада 1918 р. патріарх Герман V підписав відмову 
від патріаршої влади. За відставкою Германа почався довгий період, протягом 
якого престол залишався вакантним, і тривав до листопада 1921 р. Протягом 
цього періоду найвпливовішою особою в патріархаті був місцеблюститель 
патріаршого престолу Дорофей Пруський, який і брав участь у дипломатичних 
переговорах УНР та Константинополя. Обрання патріарха затримувалось через 
вину грецького уряду, якому було неприйнятно те, що згідно з передвоєнною 
практикою, ствердженою в Загальних положеннях, обрання нового патріарха 
ратифікував султан [14, с. 32-33]. Взагалі відсутність патріарха на престолі 
відігравала негативну роль у справі вирішення українського церковного питання. 
Таким чином, поч. ХХ ст. для Константинопольської патріархії був позначений 
низкою змін як у політичному, так і церковному аспекті. 

Становище України як у зовнішньополітичному відношенні, так і 
всередині держави було неоднозначне. Як відомо, на той час спроба скликати на 
основі закону від 1 січня 1919 р. Всеукраїнський церковний собор та реанімувати 
у жовтні 1919 р. діяльність Українського Священного Синоду провалилась. 
Отже, Міністерству ісповідань довелося відмовитися від безпідставних ілюзій та 
надії на швидке визнання автокефалії УПЦ “співчутливим” Вселенським 
престолом. «Окрім відсутності власної державності та національного єпископату 
порозуміння з Константинополем ускладнював негативний міжнародний імідж 
українського «уряду-узурпатора”, який створили російські архієреї під час 
перебування в Європі та в Константинополі. РПЦ репрезентували кілька єписко-
пів українських єпархій і два митрополити – Одеський Платон (Рождественсь-
кий), Київський Антоній (Храповицький). Останній до того ж мав титул екзарха 
Вселенського патріарха для православних Галичини, і Фанар міг би витлумачити 
переслідування вищого церковного достойника урядом, який клопотався про 
затвердження церковної самостійності, як неповагу до себе» [17, с. 28]. Тож 
О. Лотоцькому довелося докласти чимало зусиль, щоб нейтралізувати негативне 
враження від необдуманого вчинку української влади. Однак попри те, що 
місцеблюститель не висловив протест українському послові й навіть вступився за 
нього у відповідь на звинувачення російських архієреїв, він не міг повністю 
ігнорувати їхні аргументи. Адже навіть з огляду на непевність канонічного 
становища «єпископів-збігців»” авторитет їхніх заяв, що робилися від імені 
соборного голосу усієї РПЦ та її українських єпархій зокрема, був безумовно 
вищим від будь-яких нот, міністерських брошур з історичними екскурсами та 
наукових рефератів українських дипломатів. 

Отже, відстояти національні інтереси у контексті великої міжнародної 
політики на всеправославному терені лише запевненнями у «вірності Великій 
церкві і патріархату» та проханнями екзильного уряду “благословити відновлен-
ня автокефалії Української церкви”, які не підписав жоден єпископ, було 
практично безнадійною справою. У цьому Міністерство ісповідань ще раз 
аргументовано переконував звіт наступника О. Лотоцького на посаді керуючого 
дипломатичною місією Я. Токаржевського-Карашевича від 12 серпня 1921 р. Він, 
зокрема, зазначав: «релігійного життя, на мій погляд, майже нема і воно нікого 
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не цікавить. Грецька Церква, патріархат і його Синод займаються виключно 
політикою… Цей погляд… склався після численних спроб говорити з тутешніми 
ієрархами лише про справи віри і християнства, відділяючи їх від політики… 
Стосовно Української Церкви в патріархії гадають, що Україна знаходиться 
відносно до Царгородського патріарха, як Сербія до Московського, що значить: 
згоду на автокефалію повинен дати нам Московський. Грецькі ієрархи бояться 
втратити в майбутньому російську допомогу і тому складають все на канони та 
відсутність патріарха, а в дійсності все те є лише політика і матеріалізм. 
Побоювання втратити російську допомогу були небезпідставними. На той час 
Туреччина була одним із місць найвищої концентрації російської політичної та 
військової еміграції, яка постійно чинила тиск на всі дипломатичні представ-
ництва, акредитовані в цій країні» [8, c. 128]. Її наявність також посилювала 
позиції російських єпископів, котрі знаходилися на канонічній території іншої 
Помісної Церкви. Вказані причини спонукали місцеблюстителя Дорофея 
благословити (грамота № 9044 від 2 грудня 1920 р.) існування Вищого російсь-
кого церковного управління за кордоном (ВРЦУ) під омофором Вселенських 
патріархів “для догляду і загального керівництва церковним життям російських 
церковних колоній”. Таким чином, ВРЦУ за кордоном, незважаючи на хиткість 
свого канонічного становища, отримало можливість здійснювати активну 
протиукраїнську діяльність. Зі свого боку, українське посольство мало що могло 
їй протиставити. 

Тому успішне вирішення проблеми автокефалії залежало від ступеня 
порозуміння українського уряду з місцевим єпископатом та бажання українських 
ієрархів іти на розрив із вищим керівництвом РПЦ. Зі свого боку, Директорія 
недооцінила виважену і розраховану на тривалу перспективу політику гетьмансь-
кого Міністерства ісповідань, вважаючи, що «справа автокефалії попсована 
самим міністерством» (лист О. Лотоцького до І. Огієнка, серпень 1920 р.) [12, 
c. 485]. Досвід дипломатичних відносин з Константинополем переконливо 
продемонстрував, що будь-які міністерські звернення, які не підписав жоден 
єпископ, та декларації уряду без території не мають жодної ваги для реального 
розв’язання проблеми й можуть бути лише інструментом політичного тиску в 
протистоянні сильних опонентів. Тож ідеологічний антагонізм у поєднанні з 
революційним романтизмом і відсутністю професійних дипломатичних знань та 
досвіду відстоювання національних інтересів на міжнародній арені закономірно 
призвів до провалу Царгородської місії Директорії. 

Не менш важливими у контексті підтвердження приналежності відновлю-
ваної Української Церкви до повноти православ'я та її права на самостійний 
розвиток для Міністерства ісповідань УНР були добрі взаємовідносини з Право-
славними Церквами європейських країн. Маємо на увазі його спроби встановити 
офіційні зв’язки з Православними Церквами на Балканах та у незалежних 
країнах, що утворилися на постімперському просторі Росії. 

З огляду на специфіку вказаних питань і недоступність архівних фондів, 
які містять вичерпну інформацію про перебування єпископату українських 
єпархій на Балканах (вони зберігаються в архівах Російської Федерації), подамо 
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лише загальні міркування. Насамперед розглянемо відносини Міністерства 
ісповідань з Церквами на Балканах. Саме активні рухи балканських країн за 
незалежність, у поєднанні з боротьбою за єдність національних Церков 
(переведення богослужіння та переклади Св. Письма на відповідні мови тощо), і 
були тією “другою хвилею націоналізму” в Європі впродовж усього ХІХ ст. 
Закінчення світової війни прискорило завершення цих процесів у 1919-1921 рр. 
Протягом означеного періоду здобули автокефальний статус Болгарська та 
Сербська Церкви, Чеська запровадила національну мову в богослужіння, 
Далматинська відійшла від Румунської тощо [9]. 

Наявні у фондах ЦДАВО України документи дають підстави припускати, 
що на початок 1921 р. для Міністерства ісповідань провал Царгородської місії 
був очевидним, хоча її діяльність не згортали до останньої можливості. Тому 
окрім суто дипломатичних міркувань, І. Огієнко розраховував використати 
міжцерковні зв’язки, щоб забезпечити в перспективі висвяту українських 
богословів на архієрейство. Таким чином, можна було б вирішити проблему 
набуття національної ієрархії й без сприяння російського єпископату. Але 
встановити активні контакти з балканськими Церквами силами самого диплома-
тичного відомства виявилося неможливим. Спроба І. Огієнка влаштувати за 
посередництвом МЗС та особисте сприяння В. Зіньківського через різні 
емігрантські кола українських студентів на навчання у сербську та болгарську 
Духовні академії також не увінчалася успіхом. «Почасти з огляду на труднощі 
життя в повоєнних країнах, почасти з огляду на причини політичного характеру. 
Насамперед Болгарія та Югославія були зацікавлені у підтримці Антантою їхніх 
претензій на численних міжнародних переговорах. З іншого боку, вони, як і 
Туреччина, стали центрами зосередження російської політичної еміграції 
(В. Трощинський називає відповідно більше 30 тис. осіб та до 35 тис. осіб)» [8, 
c. 129]. Отже, традиційне русофільство в цих країнах остання підсилювала 
політичним тиском, одночасно створюючи українофобську атмосферу, нейтралі-
зувати яку, незважаючи на різні пропагандистські заходи, українські представ-
ництва екзильного уряду не могли. 

Поряд з фактом відсутності України як геополітичної реальності, а її 
Церкви як канонічного утворення й тиском еміграції налагодженню церковній 
співпраці перешкоджали «єпископи-збігці» з України. Митрополити Антоній та 
Платон, архієпископ Євлогій, єпископи Феофан та інші у пошуках сталого осідку 
на канонічній території інших Помісних Церков відвідали практично всі 
європейські країни, аж доки не отримали дозвіл на постійне перебування у Сербії 
(м. Сремські Карловці). А 11 березня 1921 р. Вище церковне управління РПЦ 
призначило архієпископа Євлогія керуючим усіма російськими Православними 
Церквами за кордоном. 

«В еміграції російські єпископи трималися досить впевнено та поводилися 
як повноправні єпархіальні архієреї, що тимчасово перебувають поза межами 
своїх єпархій» [8, с. 130]. Тому стурбованість І. Огієнка їхньою діяльністю і 
можливими її наслідками мала серйозні підстави. Авторитет їхніх протиукраїнсь-
ких заяв повністю спростовував усі інформаційні та дипломатичні заходи у 
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православному середовищі світського міністерства. У цьому контексті стає 
зрозуміло, чому балканські, особливо Сербська, Церкви, об’єднуючи власні 
розрізнені частини в єдиний церковний організм, націоналізуючи богослужбову 
мову й обравши предстоятелів, поставилися без співчуття до перспективи бути 
«братерськи зв’язаними міцними узами із автокефальною православною 
Українською Церквою» [8, с. 130]. Фактично, вслід за Фанаром вони воліли 
розглядати унезалежнення Української Церкви як внутрішньоросійську 
проблему. Власне, з огляду на активність єпископату РПЦ на канонічній 
території цих Церков, останні не мали альтернативи. 

Щодо Православних Церков у прибалтійських країнах, то з листів 
І. Огієнка до міністра закордонних справ А. Ніковського (та листування 
останнього з місіями УНР), де він звертав його увагу на доцільність проведення 
представниками УНР «у спосіб дуже обережний» пропагандистських акцій про 
автокефалію Православної Церкви тої держави, куди вони акредитовані, можна 
зробити наступний висновок: дипломати повинні були довести: 1) шкідливість 
подальшого зв’язку і залежності від Московського патріарха для даної держави; 
2) високі, як моральні, так і політичні користі, які випливають з визнання 
автокефалії їхньої Православної Церкви. Вказані заходи мали на меті (як і у 
випадку з Балканами) насамперед поінформувати православну спільноту цих 
країн про існування в Україні церковної традиції, відмінної від “общерусской”, а 
вже потім – «зміцнити авторитет Української Православної Церкви та сприяти 
визнанню її автокефального статусу» [4, с. 96]. На жаль, поки що не віднайдено 
матеріали, які б продемонстрували ступінь ефективності та корисності для 
України цих заходів (зокрема, ступінь імовірності допомоги у найважливішому 
питанні – відновленні національної ієрархії). Факт звернення засвідчує лише 
активність пошуків шляхів створення христоіменитої повноти Української 
Православної Церкви та її визнання. 

Отже, вищенаведений матеріал дозволяє констатувати, що помилки і 
прорахунки українських урядів у внутрішній політиці при вирішенні проблеми 
визначення статусу Київської митрополії обернулися практично повною 
ізоляцією українських сил у всеправославному контексті, в той час коли 
православний світ так динамічно диференціювався за національною ознакою. 

Таким чином, офіційно винести питання про надання автокефального 
статусу Українській Православній Церкві на Всеправославний церковний собор, 
з огляду на описані причини, Міністерство ісповідань не могло. Єдиною 
реальною можливістю заново увійти до християнської ойкумени на засадах 
рівноправності та репрезентувати Україну в міжнародному співтоваристві до 
відродження незалежного соборного державного устрою була участь 
представника Міністерства ісповідань УНР у роботі конференції Екзекутивного 
комітету «Світового альянсу для братерської згоди поміж народами через 
Церкви», що відбулася в Женеві 14-15 вересня 1921 р. На цей представницький 
форум повоєнної Європи прибуло 29 делегатів від 20 держав світу. Не вислали 
своїх делегатів лише Росія, Фінляндія, Греція та Болгарія. Щоправда, остання 
направила «домагання в оборону православних болгар в Добруджі». Делегатом 
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від УПЦ було призначено Є. Бачинського. Екзекутивний комітет досить 
прихильно поставився до українського представника, й до протоколу було 
внесено деякі пункти, що мали характер певних зобов’язань стосовно України. 
Зокрема, планувалося «…організувати матеріальну допомогу для православних 
українських братств, церковних вигнанців за кордоном, видання релігійно-
моральних публікацій на території Польщі та серед інтернованого козацтва; 
допомогти утриманню теологів для автокефальної української Церкви як у 
Сербії, так і в Англії; звернути увагу на забезпечення прав релігійної української 
православної меншості в Польщі» [4, с. 137]. Загалом Є. Бачинський особисто 
спілкувався із 12 членами Екзекутивного комітету й увесь час, за його словами, 
відчував «сердечне ставлення до УПЦ та національно-релігійного відродження” 
українців. Секретаріат альянсу, «незважаючи на той факт, що Україна ще не 
[була] визнана й не відома її державна доля, визнав за можливе прийняти 
національну українську секцію до складу Альянсу» [4, с. 138]. 

На жаль, скористатися практично результатами успішних дипломатичних 
заходів і цього разу не вийшло. Проблема полягала у тому, що за статутом до 
Альянсу не могли належати окремі Церкви, а лише спеціально організована 
національна секція кожної країни. Вона, або Національна Рада, мала право 
надсилати на конгрес 4 делегатів та одну довірену особу для участі в зборах 
Екзекутивного комітету. Тому для дотримання протоколу Україна мусила 
заснувати секцію з представників релігійних товариств і діячів під головуванням 
котрогось з єпископів УАПЦ, який повинен був зробити відповідну заяву про 
вступ перед проведенням наступних конгресу й зборів комітету (яке планувалося 
у серпні 1922 р. в Копенгагені). Вказана секція, або Національна Рада, 
зобов’язувалася провадити діяльність згідно із статутом Конгресу та щоразу 
подавати відповідні рапорти комітету і конгресам. У своєму звіті Є. Бачинський 
пропонував заснувати українську секцію за ініціативою Міністерства ісповідань 
УНР у складі єпископату Крем’янецької єпархії і під головуванням єпископа 
Діонисія (Валединського) та представників «Кирило-Мефодіївського братства» у 
Тарнові, «братства Святої Покрови» в Александрові та представника сектантів 
Волині. Однак відсутність українського єпископату відбирала цю останню 
можливість добитися міжнародного і міжцерковного визнання Української 
Церкви. Єдиним позитивним наслідком участі українського представника у 
роботі конгресу було обговорення делегатами тогочасної політики більшовиків 
та можливості надання допомоги голодуючим в Україні. «Поряд із досвідом 
міждержавних та міжцерковних відносин, генерація українських політиків та 
діячів церковного відродження, що пройшли школу визвольної боротьби, 
отримала уроки організації внутрішнього життя країни на демократичних 
засадах» [17, с. 31]. 

Отже, за період визвольних змагань українське суспільство почало жити 
самостійним політичним життям, яке в первинному своєму досвіді ставило на 
порядок денний питання про самостійність рідної Церкви. «Загалом же рух до 
церковної самостійності поклав початок еволюції свідомості у середовищі 
українських політиків від спадщини духовного й політичного абсолютизму до 
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необхідності й обов’язковості відповідальності політичного лідера перед 
суспільством, заклав підвалини для відновлення перерваного революцією і 
громадянською війною процесу формування в Україні громадянського 
суспільства та засад парламентаризму» [19, с. 319]. Тому на підставі вище-
викладеного можна констатувати: аналіз репрезентації УПЦ урядом УНР у 
всеправославному контексті переконує, що напрям зусиль, обраних 
Міністерством ісповідань на здобуття автокефалії та міжцерковне і міжнародне 
визнання України було обрано правильно. За умови неможливості ведення 
конструктивного діалогу з Москвою це був єдиний прийнятний спосіб вирішення 
питання церковної самостійності. Хоча низка непродуманих політичних акцій 
українських урядовців, низький професійний рівень частини дипломатичних 
представників створили сприятливе тло для протидії з боку російського 
єпископату на рівні повноти православ’я. Але протиукраїнські акції єпископів, 
що знаходилися на канонічній території інших Помісних Церков, не могли 
вирішальним чином впливати на ситуацію. Вони серйозно ускладнили ситуацію, 
але остаточно її не розв’язали. Також керівництву РПЦ не вдалося перенести 
проблему природного розмежування різних націй та вибору самостійного 
духовного розвитку в рамках національних Церков у площину порушення устоїв 
віровчення частиною однієї нації, об’єднаної єдиною Церквою і, таким чином, 
позбавити УПЦ будь-яких перспектив визнання у православному світі. Проте 
основними причинами, що перекреслювали і цю останню перспективу, все ж 
були відсутність держави, як геополітичної реальності і власне Церкви, її 
канонічної христоіменитої повноти. 

Історичні уроки минулого дають нам, учасникам і будівничим Помісної 
Православної Церкви в Україні сучасності, надзвичайно цінний духовний досвід. 
Тому ідея, висловлена О. Лотоцьким, – «в самостійній державі має бути і 
самостійна Церква» - стала наріжним каменем у наступні роки державотворення 
України та домагання автокефалії Православної Церкви в Україні. Святійший 
Патріарх Філарет, як духовний батько народу та очільник Помісної Церкви в 
Україні, продовжує досвід минулого: «В Україні Церква відокремлена від 
держави, і держава не втручається у внутрішнє життя Церкви. Але держава не 
може існувати без Церкви, а Церква – без держави… Ми отримали від Бога дар – 
Українську державу. І нам треба берегти цей дар, що дістався нашому народові 
як нагорода за великі страждання впродовж багатовікової історії» [20, с. 23]. 
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНА КРИТИКА ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА 
 

Анотація. У статті досліджується формування постколоніальної критичної теорії 
та її практичне застосування для аналізу культурних трансформацій, які з’явилися з кризою 
колоніальної системи. Постколоніальна критика виникла як реакція на ці культурні зміни, 
запропонувавши вирішити проблеми культурної взаємодії та сформувати нові перспективи 
розвитку міжнародних відносин, міжнаціональної взаємодії, міжкультурної ідентичності. 
Спільноти, які залишаються осторонь таких змін, продовжують зберігати свій пост-
колоніальний стан, позбавляючи себе спільної участі в мультикультурній комунікації.  

Ключові слова: культура, постколоніальні студії, постколоніальна критика, 
постмодернізм, ідентифікація, комунікація, мультикультурність.  

 
Аннотация. В статье исследуется формирование постколониальной критической 

теории, её практическое применение для анализа культурных трансформаций, которые 
появились с кризисом колониальной системы. Постколониальная критика возникла как реак-
ция на эти культурные изменения, предложив решить проблемы культурного взаимодействия 
и сформировать новые перспективы развития международных отношений, межнациональ-
ного взаимодействия, межкультурной идентичности. Сообщества, которые остаются в 
стороне от таких изменений, продолжают находится в постколониальном состоянии, лишая 
себя совместного участия в мультикультурной коммуникации. 

Ключевые слова: культура, постколониальные студии, постколониальна критика, 
постмодернизм, идентификация, коммуникация, мультикультурность. 

 
Annotation. The article deals with the formation of postcolonial criticism as an 

interdisciplinary discourse that allows radically review the scientific concept of culture created 
among the Western scientific and theoretical outlook. Postcolonial critical theory considers culture 
as national integration, which has long been presented as a system of imperial domination, 
explaining culture as a territorial identity. The specified definition of culture is built on the principle 
of influence, where the central role takes only culture of community that is able to export its national 
interests in other nations and ethnic groups. Instead postcolonial critique reveals that such reflection 
is a negative perception of cultural differences leads to the anthropological division of mankind 
geographically. To eliminate the anthropological sense of discrimination caused by the incorrect 
interpretation of culture it should be made intellectual audit concept that apply postmodern discourse 
to the academic and theoretical knowledge that legitimized the cultural values and their differences. 
Postmodern experience allowed to resolve the conflict of cultural differences and move on to post-
colonial critique and to create new nonaggressive interactions in intercultural community. Thus, 
postcolonial criticism, launched as critique of political and power influence of culture, offers 
multicultural concept of communicative interaction to restore a common anthropological identity in 
today's multicultural society. 

Key words: culture, postcolonial studies, Postcolonial criticism, postmodernism, 
identification, communication, multicultural.  
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Постановка проблеми. Події, які відбулися в ХХ ст., по-справжньому 
стали значущими для людства. Оцінити їхній вплив на сучасну історію здатний 
кожний, хто погляне на політичну мапу планети, яка впродовж останніх 50 років 
змінювалася зі швидкістю практичної реалізації людством своїх думок, поглядів, 
теорій та відкриттів. Будь-які зміни, що відбулися в історії людства, завжди 
зберігаються в найбільш універсальній системі людських цінностей і досягнень, 
котру прийнято визначати поняттям “культураˮ. Жодна наукова галузь знання не 
здатна так чітко описати і характеризувати ставлення людини до себе, відносини 
з іншими та життя на землі, як це можливо висловити в загальнолюдському 
явищі культури. Існує багато спроб визначити поняття «культура», але відпо-
відність їхнього змісту та значення тому, що у нашій свідомості асоціюється з 
культурою, залежить від уявлення кожної людини про себе та суспільство в 
цілому. А тому дефініція культури піддається постійному перегляду, на який 
впливають пізнавальні та предметні зміни у філософії, науці, особливо в 
гуманітарному знанні та структурі соціальної організації. В іншому значенні 
питання розуміння культури з’явилося з появою постколоніальних студій – 
нового літературного напряму, котрий намагається вирішити проблеми спільнот, 
що перебували під впливом європейського колоніалізму. Адже як стверджують 
представники постколоніальної літератури, культура – це не тільки синтетичне 
поняття, в якому закладена множинність наукового знання, але й горизонт 
поєднання теорії з практичністю. В якій можна помітити нерозглянуті у мисленні 
дії, що досі продовжують розділяти єдину людську спільність за рівнем 
соціального добробуту, справедливістю політичного устрою та можливостями 
індивідуального комфорту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постколоніальні студії виникли 
в інтелектуальному середовищі Заходу, представляли спочатку спробу в 
художній формі ознайомити західноєвропейських читачів з досвідом життя 
народів, які потерпали від колонізації. Під подвигами боротьби за національну 
свободу постколоніальна література набуває нових рис: з’являється спроба 
осмислити явище колоніалізму та імперіалізму через призму наукового досвіду. 
Фундатором вказаного інтелектуального напряму став психіатр Франц Фанон, 
якому вдалося діагностувати явище колоніалізму як патологію мислення, що 
можна ліквідувати шляхом інтелектуального переосмислення. Його висновки 
стимулювали появу більш детальних досліджень, в яких колоніалізм розглядався 
як культурний конфлікт, спричинений науковими поглядами та уявленими 
образами в художній літературі. Таких спостережень стосовно колоніального 
впливу дійшов культуролог Едвард Саїд, описавши свої доведення у роботах 
«Орієнталізм» і «Культура та імперіалізм». Ці книжки не тільки стали основою 
всіх майбутніх задумів у постколоніальній темі, але й заклали методологію 
застосування постколоніального дискурсу. Стрижень колонізації Саїд вбачав у 
культурі – активній дії людини ставити перед собою мету та її здійснювати. 
Культуру слід розуміти як свободу, де людина втілює свою волю індивідуально 
та суспільно. Чим більшу свободу відчуває людська воля, тим сильнішим є потяг 
пристосовувати навколишню дійсність до можливостей свободи, що, на думку 
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Саїда, і є створенням культури. Для європейської людини культура була 
демонстрацією свободи, котра трактувалася не як можливість перевіряти 
негативність чи позитивність вибору, а владою над всім, де могла діяти свобода. 
Поєднавши культуру і свободу, Саїд довів, що колоніалізм не був для 
європейського світу регресом, навпаки, у цьому вбачалася моральна мета 
продовжити свою ідентичність для інших народів.  

Звідси започатковується нова стратегія постколоніальних досліджень, в 
якій колоніалізм трактується як расова, національна, соціальна та гендерна 
дискримінація. Колоніалізм перестав існувати як географічне поняття, але 
зберігається в комплексі гетерогенних вад, за якими суспільство продовжує 
відокремлюватися на своїх і чужих, тобто інших, не ідентичних. Так, 
постколоніальна тема доповнюється новими розділами, що критикують 
колоніалізм як національну проблему: Г. Бгабга «Нація і на рація», Б. Андерсон 
«Уявлені спільноти», Е. Томпсон «Трубадури імперії: Російська література і 
колоніалізм» та ін. Одночасно тема рівності міжнаціональних відносин 
приваблює поєднувати напрями фемінізму з дискурсом внутрішніх національних 
проблем, що існують у постколоніальних країнах. Даний напрям досліджень 
представлений працями Г.Ч. Срівак «В інших світах», Дж. Батлер «Психіка 
влади: теорії суб’єкції», К. Мілет «Сексуальна політика» та ін.  

Більш сучасним напрямом дослідження є застосування постколоніальних 
студій як міждисциплінарної методології для розгляду теорій, концепцій в 
гуманітарних і суспільних науках. Протягом останніх двадцяти років такий 
практичний бік постколоніальних студій використовували Е. Доманська «Історія 
та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле», Т. Іглтон 
«Ідея культури», Даймонд Дж. «Зброя, мікроби і харч: витоки нерівностей між 
народами», Дж. Сторі «Теорія культури та масова культура». Загалом пост-
колоніальні дослідження доцільніше поділяти за географічною та національною 
приналежністю, адже постколоніальна література є критикою регіональних 
культур, які не здатні подолати зовнішні та внутрішні недоліки, що назріли в 
постколоніальних суспільствах. Найкраще розділювати постколоніальні студії за 
досвідом їхнього функціонування в середовищах американської, французької, 
англійської, польської та української національних спільнот.  

До України постколоніальні студії потрапляють у період незалежності як 
література, написана в середовищі української діаспори, де антиколоніальні 
мотиви були засвоєні ще від часу національного пробудження наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. І на розвиток постколоніальних студій в Україні тривалий час 
впливали роботи українських закордонних авторів: О. Мотиля, М. Павлишина, 
В. Чернецького, М. Шкандрія, Р. Шпорлюка. З появою на інтелектуальному 
горизонті перекладів іноземних творів критичної постколоніальної теорії про-
цедура створення в Україні власних постколоніальних досліджень значно при-
скорилася. Постколоніальну теорію почали активно задіювати для відстеження 
політичного потенціалу, історичних, національних, мовних, релігійних і куль-
турних векторів мислення в ситуації суверенного самовизначення. На сьогодні 
ініціаторами постколоніального дискурсу в Україні є Я. Грицак, Т. Гундорова, 
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О. Забужко, Г. Касьянов, В. Коненко, Л. Масенко, С. Павличко, М. Попович, 
М. Рябчук, Н. Яковенко. Цей перелік можна постійно продовжувати, теми в 
постколоніальній критиці невичерпні в силу того, як неможливо встановити 
завершення культурних змін, які так впливають на світосприйняття 
особистостей.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Представ-
лений огляд показує, що постколоніальна критика покликана узгоджувати 
виявлені зміни в культурі з досвідом національної й індивідуальної ідентичності 
в системі комунікативних інтересів сучасного суспільства. Вказані автори 
використовують критичну методологію постколоніалізму в різному контексті, 
тому не прагнуть показати постколоніальну критику як новочасну інтелек-
туальну практику, котра здатна не тільки вказувати та прогнозувати проблеми, 
але вирішувати їх, не створюючи різнорідних відхилень у людському світогляді.  

Мета статті. Здійснення подібного дослідження можна реалізувати лише у 
філософському мисленні, де вся сукупність пізнавальних рефлексій здатна 
існувати незалежно від можливості та якості бути оціненою. Постколоніальна 
критика пропонує аналізування культури як необмеженої структури діяльності та 
відносин людства, де кожна спільнота прагне показати свою винятковість 
незалежно від того, якого значення вона набуде у досвіді інших. Проте які це 
може викликати наслідки і яку вони роль відіграватимуть в загальній ситуації 
покликана вирішити дана стаття.  

Виклад основного матеріалу. Появу постколоніальної літератури 
пояснюють антиколоніальними мотивами в західноєвропейському імперіалізмі 
після Другої світової війни. Але причини, що стали рушійним моментом для 
зародження постколоніальної літератури, були закладені у загальній кризі науки, 
світогляді та цінностей, які випробовували людство від початку ХХ ст. Етимо-
логічне значення слова “кризаˮ (з грецької перекладається як “вирішуватиˮ, 
“повертатиˮ) означає відмову від попереднього досвіду, норм пізнання і логічних 
законів мислення, що не виправдали свого призначення і спричинили аномалії 
буття. Подолати створену ситуацію можливо було тільки шляхом запровадження 
нових методів пізнання, котрі б радикально змінили стратегію мислення. Взамін 
модерних стереотипів дійсності був запропонований постмодерний стиль 
судження, який породив серію поворотів у науковому світогляді [4, с. 117]. 
Поряд із лінгвістичним, літературним, історичним, комунікативним, етичним та 
естетичним поворотом з’явився постколоніальний напрям, за яким закріпили 
вирішення проблем, що виникли у світовій культурі після падіння тоталітарних, 
колоніальних та імперіалістичних режимів.  

Появу ідей постмодернізму пов’язують з відмовою у мистецькому русі від 
академічних, стильових та класичних шаблонів. Модернізм сформувався за 
рахунок пошуку “ідеальногоˮ у всьому, що викликало естетичне задоволення та 
практичну необхідність. Судження про світ, людину і предмети взаємодії, як 
стверджували модерністи, не мають об’єктивного та суб’єктивного змісту, а тому 
потрібно захищати всі позиції, ідеалізуючи все як прояв індивідуальності, 
елітарності та неповторності. Це створювало ситуацію постійних конфліктів, які 
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фіксувалися в історії на прикладі боротьби за різні мистецькі погляди, 
національні інтереси та індивідуальні здібності [1, с. 99-100]. Розв’язати створені 
проблеми насильницькими засобами було неможливо, необхідний був новий 
підхід, який змінив би напрямок мислення. Спробу окреслити перехід 
модернізму до постмодернізму, вказавши можливі перспективи таких дій, зробив 
Ж.-Ф. Ліотар.  

У роботі «Стан постмодерну» він характеризує термін “модернˮ так: 
«наука не обмежує себе встановленням корисних регулярностей і пошуком 
істини, вона зобов'язана легітимізувати правила власної гри. Саме тому наука 
створює дискурс легітимації відповідно до її власного статусу – дискурс, 
названий філософією. Я буду використовувати термін «модерн» для того, щоб 
позначити будь-яку науку, яка легітимує сама себе за допомогою метадискурсу, 
що експліцитно апелює до таких гранднаративів, як діалектика Духу, 
герменевтика смислу, емансипація раціонального або діючого суб'єкта, 
створення багатства тощо» [7, с. 71]. До Просвітництва у філософії історії 
існували наративи, котрі були легітимною частиною істинного знання. У добу 
модернізму філософія замінила наративні знання на наукові, тим самим 
позбавивши їх легітимності; але надавши право на існування одному, філософія 
опинилася в суперечності з собою. Жодний науковий предмет, що відокремився 
від філософії в період модернізму, не вважає її легітимною наукою. Тому під 
дією таких факторів у філософії відбувся поворот до мови, до пошуку сенсів у 
поняттях, якими вона оперує, а отже, і до наративів, які створювали її.  

Запроваджуючи принцип “легімітизаціїˮ, Ліотар пояснює, що наука 
формувала знання навколо названого предмета; інтерпретуючи предмет, можна 
було контролювати знання, приховувати під цим елементи політичного, 
економічного та культурного впливу. Створене знання не було істинним, бо 
використовується в інтересах конкретних спільнот, які його створюють, щоб 
позбавляти інших власного знання про світ і себе. Щоб викрити і змінити цей 
процес, необхідно повернутися до наративу, місця, де відбулися категоричні 
зміни у світогляді. Тому Ліотар пропонує розглядати постмодерн не як етичне 
вирішення конфліктів у суспільстві, а шлях звільнення знання від влади в усіх її 
видах. За своєю природною структурою знання в контексті пізнання науки чи 
наративу обмежується, бо воно артикулюється мовою, поняттями, які часто 
мають ситуативний зміст, але не враховується їхній справжній сенс. Щоб відчути 
справжню сутність знання, необхідно позбавити його істини та хиби, здійснити 
делегітимізацію – звільнення від науки. Таке знання буде постмодерним, що, на 
думку Ліотара, означає «не просто інструмент авторитетів; воно робить нашу 
чутливість до відмінностей більш витонченою і посилює нашу толерантність до 
несумірності. Принципом постмодерністського знання є не гомологія експерта, а 
паралогія винахідника» [7, с. 73]. Отже, поняття «постмодерн», яким оперує 
Ліотар, складається з двох слів – “післяˮ та “заразˮ, тобто “після сучасностіˮ є 
поверненням до сподоби мислення, чим володіє кожна людська істота. Лише 
усвідомлюючи, як наукові поняття і категорії відтворюють індивідуальну 
реальність кожного, можна дізнатися про хибність та істинність знання.  
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З критикою теорії постмодерну Ліотара виступив Ю. Габермас. У доповіді 
«Модерн – незавершений проект» він стверджував, що проблемою модернізму є 
різкий відхід від категорій метафізики. Це вплинуло на зміну уявлення про 
простір і час, і філософія від аналізу абстрактних ідей почала займатися пробле-
мою умов та можливостей мислення, котрі відповідають антропологічному 
сприйняттю. Так, формується нова перцепція оцінки світу, яку розум, як 
загальнолюдський феномен, перевіряє на практиці – в природі, у суспільних 
процесах та індивідуальних властивостях людини. Виникає модерний або 
модернізований світ спільнот, які з кожною історичною віхою пропонують свої 
моделі вирішення завдань, про що Габермас говорить: «у модерних суспільствах 
викристалізовуються сфери науки, моралі та права» [2, с. 204]. Кожна з цих 
предметних галузей діяльності формує свої критерії дії, котрі через неузгод-
женість критикують і заперечують одна одну. Модерний підхід у рефлексії 
пізнання, таким чином, створює диференціацію розуму як раціональної дії, де 
єдина форма раціональності розчиняється у боротьбі за право бути головною 
перед іншою. Створені модернізмом концепції раціональної дії породили віру в 
прогрес науки та індустріального майбутнього, що в історичній пам’яті мали 
негативні наслідки.  

Але відхід від метафізики показав, що людство не здатне, спираючись на 
винятковість розуму, створити єдиний критерій дії, щоб усунути всі 
суперечності, які породжені суб’єктивністю уяви. Натомість, Габермас пропонує 
ідею інтерсуб’єктивності – пошуку спільності, тобто антропологічної ідентич-
ності всього людства, щоб ліквідувати дисбаланс раціональної відмінності між 
спільнотами, тобто їхньою культурною практикою. Під поняттям “інтерсуб’єк-
тивність” він розуміє інтерпретацію розуму як засобу, що ізолював спільноти 
людей за їхніми культурними типами дії та соціально відокремлював їхню 
антропологічну рівність. Щоб надати цій концепції практичного сенсу, Габермас 
пропонує використовувати “теорію комунікативної діїˮ, що «встановлює 
внутрішній зв'язок між практикою та раціональністю. Вона досліджує перед-
умови раціональності висловлювань повсякденної комунікативної практики і 
наповнює поняття комунікативної раціональності нормативним змістом 
зорієнтованих на порозуміння дій. Ця зміна парадигм мотивована, між іншим, 
також і тим, що жодний із наведених напрямів розвитку традиції нездатний був 
подати нормативні основи критичної теорії суспільства» [3, с. 81].  

Теорія комунікативної дії побудована за принципом інформованості всіх 
суспільних груп для врахування їхніх інтересів та визначення характеру 
діяльності. Такий підхід не усуває авторитет розуму як чинник дії, навпаки, 
розширює його пізнавальні межі для масштабного аналізу, оскільки антропо-
логічна структура людини використовує не одне середовище для своєї реалізації, 
а здатна поширювати всій вплив у межах дії свого розуму. Цей підхід Габермас 
назвав “постмодернимˮ, він не заперечував модернізм і трактування ним 
призначення розуму, а лише вказав на критерії людської ідентичності.  

Висновок Габермаса доводить, що постмодернізм необхідно вважати 
універсальним етичним принципом, до якого покликана сучасна філософія, щоб 
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шукати властивості спільної для всіх людей ідентичності. Для Ліотара пост-
модернізм є не тільки характеристикою культурних змін, а критикою суб’єктив-
ності, тому необхідно шляхом перевірки науки відмовитися від синтетичних 
теорій. Отже, проект постмодернізму Ліотара показує кризу модерності за 
допомогою критики наукових концептів модерну: текстуалізм – відмова 
визнавати мову еквівалентом знання; конструктивізм – опис феноменів природи і 
суспільства є штучно сконструйованим; бінарність знання/влада необхідно 
позбавити політичного змісту; партикуляризм – виявлення суперечностей між 
змістом та сенсом [8, с. 325-326].  

Теорія постмодерну Ліотара допомогла здійснити перегляд дослідницької 
стратегії гуманітарних наук, що прийнято називати «новою гуманітаристикою», в 
якій відкрилася можливість перевірити історію і вивчати її з досвідом спільнот, 
які не займали в ній центрального положення. Евристичним напрямом у новій 
гуманітаристиці, стверджує польська дослідниця Ева Доманська, є проблема 
постколоніалізму. Поява постколоніальної літератури виявила аномалію 
звертатися за минулим до традиційної моделі історії, до гуманістичних ідеалів 
свободи та справедливості, котрі стали парадоксом недовіри до універсальних 
ідей. А тому це вказує, що концепція «постколоніалізму» є ідеальним прикладом, 
«що у своїх засновках підважує та критикує… такі поняття, як гомогенність, 
тотальність, історія, нація, держава, то постколоніалізм, що їх критикує, замінює 
їх іншими: відмінність, фрагмент, пам'ять, спільнота тощо… Звернімо при цьому 
увагу, що вже через саме вживання префіксу «пост» ми потрапляємо у типово 
модерну лінеарну хронологічність і маємо справу з класичною формою наративу 
з початком, серединою та кінцем. Причому кінець відсилає нас не тільки до віри 
у прогрес, а й до утопічної надії, що новий світ, світ «пост» буде кращим – так, 
ніби забуваємо, що зараз ми не маємо справу з агресивним територіальним 
колоніалізмом, але з іншими його формами, наприклад, економічним 
колоніалізмом» [4, с. 124-125].  

Вплив постмодернізму на постколоніальну літературу не заперечує 
засновник критичної теорії в постколоніальних студіях Е. Саїд. В «Орієнталізмі» 
він зазначає, що тема постколоніалізму набувала наукової актуальності завдяки 
ідеям постмодернізму, навіть можна вважати, що перший існує в системі 
останнього як його причина і наслідок. Якщо розглянути попередні тексти 
постколоніальної літератури, ці напрацювання є культурними студіями, вони 
розповідають про культурну свободу народів у формі художнього наративу, іноді 
вдаються до зображення національно-політичної незалежності. З появою 
постмодернізму програма розвитку постколоніальної літератури, як практичний 
опис культурних студій, доповнилася новою функцією – бути інтегральним 
напрямом міждисциплінарного вивчення колоніалізму. Саме таке призначення 
постколоніального дискурсу пояснює Саїд: «постмодернізм у одній зі своїх 
найславетніших програмних заяв (Жана-Франсуа Ліотара) наголошує на 
зникненні великих наративів емансипації та просвітництва, наголос у більшості 
праць першої генерації постколоніальних митців і вчених якраз протилежний: 
великі наративи залишаються, навіть якщо їхнє запровадження та реалізація 
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сьогодні занедбані, відкладені на потім або розладнані. Критична різниця між 
нагальними історичними й політичними імперативами постколоніалізму і 
відносною відстороненістю постмодернізму сприяє виникненню різних підходів 
та одержанню різних результатів, хоча вони, певною мірою (в техніці «магічного 
реалізму», наприклад) і взаємонакладаються» [11, с. 453]. 

Причина, що зумовила Саїда трансформувати постколоніальні студії або 
регіональні культурні студії, як він сам називає, була закладена в самому змісті 
західної літератури. Він не виявив, що в інтелектуальному колі західної культури 
відбувається негативне переосмислення колоніалізму. Навпаки, колоніалізм як 
резонансна демонстрація політичної, економічної й культурної могутності, 
експлуатуючи етноси, нації та континенти, вважається у західноєвропейському 
світі досі об’єктом “інтелектуальної переваги”. Щоб продемонструвати, як 
формувалася і діяла ця перевага, Саїд використовує західні тексти опису інших 
культур, а саме орієнтальні: «Схід не тільки сусідить із Європою; саме там були 
розташовані найдавніші, найбільші і найбагатші європейські колонії, він також 
джерело її цивілізацій та мов, її культурний суперник, він є для неї найзмістов-
нішим образом Іншого, до якого найчастіше звертаються. Крім того, Схід 
допоміг визначити Європу (або Захід) як свій контрастний образ, контрастну 
ідею, особистість, контрастний досвід. Проте жодна з характеристик цього Сходу 
не є просто витвір уяви. Схід – інтегральна складова європейської матеріальної 
цивілізації та культури [11, с. 12-13]. Тому обраний метод аналізування отримав 
назву “орієнталізм”, під цим поняттям необхідно розуміти критику художніх, 
історичних, філософських і політичних текстів, де європейський світогляд 
формував уявлення про свою відмінність від інших.  

У поняття “орієнталізм” Саїд вкладає розуміння не автентичних джерел 
про східну культуру, а європейські наративи, де описувалася етнографія та 
топографія Сходу. Схід став колонізованим, тобто орієнтальним через його 
постійний опис в європейській культурі, що не можна помітити у східних 
джерелах. Національна література колонізованих народів не мала відповідних 
характеристик щодо Заходу і не могла чинити культурну інтелектуальну 
протидію західній експансії. Виявлені орієнтальні відмінності відразу класифіку-
валися за всіма науковими поглядами, наприклад: культурно-технологічну 
відсталість можна було в медицині пояснити як біологічну патологію, що відразу 
прив’язувалося до расизму та ксенофобії; політична та соціальна відсталість 
могла вказувати на нецивілізованість тощо.  

Отже, колоніалізм за поглядами представника західноєвропейського 
континенту мав раціональну та етичну мету, за якою насильницькі дії виправдо-
вувалися як культурна програма залучити інші етноси до європейської ідентифі-
кації. Бажання колонізації пов’язане не тільки з меркантильними інтересами 
європейської цивілізації, що скоріше є наслідком, а намір випробувати себе, що 
не могло здійснюватися в оточенні собі подібних спільнот. Для цього необхідно 
було створити певний синтетичний конструкт, котрий би передавав, відтворював 
схожість і спільність. І таким умовним конструктом у Саїда є «орієнталізм», що 
відтворював європейську версію реальності, роблячи західний континент все 
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більш акцидентним, а східний орієнтальним. Чим більше європейці вивчали 
Схід, тим сильніше виражалася їхня влада, а «мати знання про таку річ – це 
панувати над нею» [11, с. 49].  

Діагностуючи “орієнталізмˮ як проблему конфлікту культур, він прагне 
відповісти на запитання: чому з’явився колоніалізм і як західна культура стала 
імперією? Заради цього була написана робота «Орієнталізм», де автор зацікавлює 
західних інтелектуалів «до нового способу осмислення ліній поділу та 
конфліктів, що не в одного покоління роздмухували почуття ворожнечі, яке 
виливалося у війни і в імперський контроль. І справді, одним із найцікавіших 
досягнень у постколоніальних студіях було нове прочитання канонічних 
культурних праць, не для того, щоб їх принизити та очорнити, а щоб переглянути 
деякі з їхніх засадничих передумов, визволити їх від ведмежих обіймів тієї або 
іншої версії діалектики «хазяїн – раб»» [11, с. 455].  

В «Орієнталізмі» Саїд запропонував критично переосмислити виникнення 
географічного поділу світу, відтворюючи аргументовано культурні відмінності та 
як західний світ розумів культуру. Цю тему він розвиває в праці «Культура і 
імперіалізм», яку можна вважати ідейним, але не генетичним продовженням 
проекту «Орієнталізм». Тут Саїд відходить від проблеми колоніалізму і 
займається дискурсом поняття “імперіалізмˮ, ототожнює його із західною куль-
турою. В європейському контексті термін “культураˮ має подвійну функціональ-
ність: з одного боку, культура – це система соціальної, політичної та мистецької 
практики, що репрезентують загальнолюдські цінності; з іншого – під культурою 
розуміється сукупність знань про решту частину світу, віддалену від Європи. 
Подвійне розуміння культури однозначно було джерелом ідентичності, вказуючи 
європейцям як слід відрізняти себе від інших. Чим більше європейська культура 
відтворювала ідентичність західних націй, тим сильнішою ставала відмінність 
європейців від інших континентальних етносів, для яких перші були також 
іншими у пошуках власної ідентичності.  

Поширити простір ідентичності в Європі, серед рівних національних 
спільнот, було неможливо. Для цього необхідно було імпортувати власну 
ідентичність на інші континенти навколо Європи. Розвиток імперіалізму 
відбувався двома етапами – колонізація та імперіалізація, тобто спочатку 
виникали національні колонії як власність, а потім імперії, до складу яких вони 
входили. Колонізація й імперіалізація є різними процесами ідентичності, перший 
був асиміляцією – входження меншості до більшості та розчинення в останній, 
другий є асоціацією – визнання колонією себе частиною імперії, тобто добро-
вільна співпраця колонізованих на користь імперських інтересів. Колоніалізм, як 
довів Саїд в «Орієнталізмі», може зникнути, але імперія зберігає своє існування, 
бо імперія не конфлікт між культурами, а їхнє співіснування. Західна культура як 
практика національної ідентифікації існує, значить, імперіалізм продовжує своє 
існування, зберігаючи свій інтелектуальний пріоритет поза колонією, тобто у 
стані постколоніальності.  

Якраз у цьому полягає відповідь на запитання: чому культура стала 
імперією? Європейська культура перетворилася на імперіалістичну завдяки своїй 
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національній ідентичності, де захист рідного не був перешкодою домінувати над 
чужим. Навпаки, навіть після антиколоніалізму імперіалізм продовжує свою 
легітимність, намагаючись культурно нагадувати постколоніальним суб’єктам 
їхні європоцентричні джерела націоналізму. «Великий імперський, – як 
стверджує Саїд, – досвід двох минулих сторіч глобальний і універсальний, він 
мав наслідки для кожного закутка земної кулі, для колонізатора й колонізованого 
одночасно. Позаяк Захід здобув усесвітнє домінування і, здається, завершив свою 
траєкторію, принісши з собою, за словами Френсіса Фукуями, «кінець історії», 
західні люди зробили висновок про недоторканність і непорушність своїх 
культурних шедеврів, своєї науки, своїх світів дискурсу; решта світу стоїть у 
черзі за увагою під нашим підвіконням. Але я думаю, що позбавляти культуру її 
зв’язків з оточенням, усувати її з теренів, за які вона змагається або (це 
стосується радше опозиційного напрямку в західній культурі) заперечувати її 
фактичний уплив – це радикальна фальсифікація культури» [10, с. 361-362]. 
Імперіалізм став оберненою стороною медалі, дозволивши національним 
спільнотам консолідувати свою ідентичність і витворити спільну структуру 
історії, в якій жодна етнічна спільнота не може уявити себе відокремленою або 
герметичною від впливу іншої культури.  

Дослідження впливу культури на культуру допомогло відтворити мережу 
привласнень і запозичень, котрі тривалий час легітимізувалися як властивість 
європейської ідентичності. Через це Саїд використовує постмодерний дискурс 
Ліотара, а не Габермаса щодо спростування універсальної легітимності європо-
центричного мислення. На його думку, лише філософія постструктуралізму 
допомагає розвіяти міф про культурні переваги імперіалізму для народів 
“Третього світуˮ, про що мовчить решта філософських напрямів: «європейська 
теорія і західний марксизм яко культурні коефіцієнти визволення загалом не 
показали себе надійними союзниками опору імперіялізмові, навпаки, можна 
підозрювати, що вони частина того самого ненависного «універсалізму», який 
протягом сторіч поєднував культуру з імперіалізмом» [10, с. 386].  

Проте на цьому дискурс імперіалізму, на думку Саїда, не вичерпується, 
незважаючи на антропологічну негативність колоніалізму, його критика 
допомогла відокремити поняття “цивілізаціяˮ від “культуриˮ. Реабілітація 
постколоніальною критикою колоніальних етносів сприяла, на думку його учня – 
англійського літературного критика Террі Іглтона, вважати західну культуру 
обмеженою у задоволенні власних утилітарних потреб, що наближувало її більше 
до стародавньої історії, де культури постійно змінювалися. Європейська 
культура була замкненою, бо намагалася помітити свою цінність шляхом 
демонстрації себе перед іншими. І з кожним періодом прогресу не могла 
самостійно вийти з цього стану і перетворювалася на древню форму цивілізації, 
очікуючи нового зрушення, бо поступово все більше залежала від світу – 
колоній, що були нею привласнені. На цій підставі Іглтон вказує, що 
постколоніальна критика, започаткована Саїдом, довела: «Хоча «цивілізація» і 
«культура» будуть знову використовуватися як взаємозамінні слова…, не в 
останню чергу антропологами, культура стане майже що протилежністю 
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цивілізованості. Вона – швидше племінна, ніж космополітична, реальність, 
пережита на більш глибинному рівні, ніж розум, і, як наслідок, закрита для 
раціональної критики. За іронією долі тепер термін «культура» використовується 
швидше для опису життєвих форм «дикунів», ніж цивілізованих людей. В 
результаті цього дивного повороту дикуни виявляються культурними, а 
цивілізовані люди – ні. Але якщо «культура» може описати «первісний» 
соціальний порядок, вона в змозі забезпечити і засоби для ідеалізації свого 
власного соціального порядку. На думку радикальних романтиків, «органічна» 
культура може стати джерелом критики існуючого суспільства, а на думку такого 
мислителя, як Едмунд Берк, вона здатна виробити метафору для сучасного їй 
суспільства і тим самим захистити його від критики» [5, с. 25]. 

Однак викриваючи західну культуру в колоніалізмі та імперіалізмі, Саїд 
виявив іншу проблему: колишні колоніальні спільноти безпосередньо залежні від 
західного культурного досвіду, який вони перейняли, і претендують на спільну 
участь у ньому. Населення регіонів, через які пройшов західноєвропейський світ, 
активно залучає до свого національного досвіду елементи європейської 
ідентичності, складаючи не тільки композицію автентичної культури, але 
претендує бути складником у європейській спільноті. Після доби колоніалізму 
західний простір опинився у вирі масової еміграції, що складалася з біженців й 
апатридів, котрі бачили у західній цивілізації засіб порятунку від проблем, які 
виникли в добу постколоніалізму. І в цьому напрямі мандрівники з колишніх 
колоніальних етносів не відчували перешкоди, адже мовний бар’єр, що відрізняв 
іншості, активно долався лінгвістичною практикою у мовній комунікації. Серед 
усіх європейських мов, які були задіяні в колоніальної системі, найбільший вплив 
здійснила англійська, далі іспанська, французька та німецькі мови. Першість мови 
визначала середовище проникнення колоніальних стереотипів у національний 
простір громадянського суспільства, що, за міркуваннями сучасного французького 
філософа Марка Крепона, допомогло примирити всі попередні суперечності, 
починаючи від конфлікту мов: «щоб перешкодити народам змішуватися між 
собою – різноманітністю мов та різноманітністю релігій. Ця різноманітність 
містить, це правда, зародок взаємної ненависті, а часто навіть постачає приводи до 
війни, однак у міру того, як люди узгоджують свої принципи, внаслідок прогресу 
їх цивілізації, різноманітність мов та релігій встановлює та забезпечує 
обґрунтований мир: не такий як мир деспотизму, заснований на смерті свободи і на 
вилученні усіх сил, а на рівновазі, яку вони зберігають між собою, незважаючи на 
боротьбу, що випливає з їх різноманітності» [6, с. 45-46].  

Отже, Саїд у своїх дослідженнях зміг встановити еталон традиційних 
поворотів у світовій культурі після падіння колоніальної системи західно-
європейського імперіалізму. Тема колонізації набуває нової інтерпретації, 
поняття “колонія”, “колонізація”, “імперіалізм”, “постколоніальний” перестають 
артикулюватися як політичні та географічні дефініції. Постколоніальна критика 
перетворюється, таким чином, на міжпредметний підхід альтернативного роз-
шифрування, осмислення й аналізування трансформації в культурних, національ-
них та антропологічних відносинах.  
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Постколоніальна критика, започаткована Саїдом як реабілітація 
колоніальних спільнот, які були відірвані локально від світової культури через 
європоцентризм, у його дослідженнях отримала й інше призначення – стала 
критикою культурних змін, що відбуваються надзвичайно швидко, через це їх не 
можна віднести до минулого чи майбутнього, але сучасність потребує їхньої 
негайної оцінки. Якраз такий дискурс запровадив Саїд, обґрунтувавши на 
прикладі західноєвропейської літератури, що колоніалізм є негативним явищем 
як для представників імперських націй, так і колонізованих етносів. Причини 
колоніалізму приховані у засобах, які реалізують культуру; європейська 
культура, обмежена цими факторами, від самого початку вимагала колонії, 
спочатку уявної, а потім реальної. Культура, втілюючись у колонії, була 
локалізована у цьому просторі, бо колонізація заперечувала культуру, якою вона 
була створена, від чого самостійно не могла вийти. Для цього необхідні були 
глобальні зміни – відмова від колонії через дію свободи іншої культури. Стан 
постколоніалізму, таким чином, є ситуацією, що стосується не лише колишніх 
колонізованих, а й колонізаторів, які також перебувають у ситуації 
постколоніального синдрому, бо не здатні уявити своє буття без колонії. 
Постколоніальна критика, в такому разі, доводить, що постколоніальність – це не 
тільки стан після колонії, а руйнування світоглядних обмежень, де кожен 
відчуває, наскільки обмеженою є його свобода. Якщо пояснювати культуру як 
дію власної свободи в територіальному, національному та інтелектуальному 
сенсі, тоді, як вказує Саїд, можна помітити, що сучасна культура «не є 
ізольованою і чистою, всі гібридні, неоднорідні, надзвичайно диференційовані й 
немонолітні» [10, с. 30]. Слідуючи цьому формулюванню, можна стверджувати, 
що постколоніальна критика пропонує відмовитися від спроб визначати як свою, 
так і чужу культурну ідентичність і перейти до розгляду зв’язку між спільнотами, 
які вже перебувають у стані культурної взаємодії.  

Після практичного засвоєння критичної теорії Саїда постколоніальні студії 
отримали новий стимул розвитку. До лексикону постколоніальних культурних 
студій увійшло нове поняття – “мультикультурність”, котре Саїд пояснював у 
значенні завершення постколоніалізму, тобто коли світ існуватиме без націо-
нальних і культурних кордонів. Приклади реалізації явища мультикультуралізму 
або полікультурності класик постколоніальної критики помічав у Сполучених 
Штатах Америки, де співіснують в єдиному громадянському просторі різні 
культурні спільноти, що спрямовують свої інтелектуальні зусилля на захист 
єдиної антропологічної ідентичності. Постколоніальна критика вперше порушує 
питання визначення і пояснення феномена “мультикультурності” або “полі 
культурності”, пропонуючи в цих дефініціях розглядати перспективи розвитку 
сучасної світової культури. Отже, постколоніальна критика, започаткована як 
критика європейського сприйняття колоніальних спільнот або “Третього світу”, 
переходить до проблем досягнення стану мультикультуралізму і стає критичним 
розглядом перешкод, що заважають сучасному людству увійти до середовища 
даної взаємодії.  
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Концепція “мультикультурності” або “полікультурностіˮ пропонує розгля-
дати відмінності між культурами, націями та етносами на рівні антропологічної 
спільності, усуваючи, в такий спосіб, одновимірне пояснення культури. Якщо 
колоніалізм та імперіалізм був продуктом держави-нації, то полікультурність 
розглядає національні інтереси як структуру держави не в монокультурній 
моделі, тобто не політично та ідеологічно, а на рівні культурного громадянства. 
На думку французького соціолога та соціального філософа Антоніо Перотті, 
поняття «культурного громадянства» означає: формування ідентичності 
відбувається не в структурі однорідної національної спільноти, а шляхом участі 
своєї ідентичності в інших ідентичностях, які володіють таким самим правом 
культурної свободи. Тому полі культурність, як він вказує, «витворила нову 
концепцію суспільства. На зміну поняттю глобального суспільства приходить 
поняття вузлового суспільства: індивіди більше не належать до єдиного 
суспільства, а входять у численні мережі, які перетинаються, створюючи безліч 
можливих комбінацій. У зв'язку з цим говорять радше про соціалізацію, ніж про 
суспільство, оскільки останнє постійно само себе розбудовує. При цьому акцент 
робиться на взаємовідносинах та динаміці суспільного життя, а відтак, на 
культурі. Суспільство може розглядатись лише як процес соціалізації, що 
демонструє комплексність світу, рятуючи його від фантазму «одновимірності» й 
узагальнюючого підходу» [9, с. 36]. 

Як видно з сказаного, концепт “полі культурності” містить змінену 
стратегію ідентичності, ніж ту, що була популяризованою в добу колоніалізму і 
заснована на ідеї європоцентричної національної винятковості. Поняття 
«ідентичності» формується як психологічне відчуття індивідом себе в 
середовищі рівних та неспільних індивідуальностей. Звідси виникає відчуття 
свого та чужого, тобто іншого, в якому індивід бачить протилежність собі, як 
представник соціального полісу, нації та культури. Присутність іншого викликає 
супротив власної ідентичності й намагання увійти в середовище іншості для 
спростування його, як протилежності, та ствердження своєї ідентичності, яка 
постійно рефлексує і потребує протиставленого привласнення. І таке сприйняття 
ідентичності є індивідуальним, воно породжує антропологічну та культурну 
дискримінацію, бо ідентичність перебуває в безперервному пошуку і вибору між 
своїм та чужим. У період колоніалізму діяла саме така форма ідентичності, що 
розглядала кожну культурну спільноту в індивідуальному значенні, а тому 
культура пояснювалася як власність тієї спільноти, що встановлювала своє 
індивідуальне панування над іншою.  

Полікультурність, навпаки, пропонує відмовитися від індивідуального 
погляду на культуру і перейти до розуміння культури як соціальної спільності, 
що властива всім незалежно від їхнього географічного та інтелектуального стану. 
Тоді пошук ідентичності не вимагатиме силового втручання, бо всі культурні 
відмінності стануть відкритими, де вони будуть розчинятися під дією 
інтелектуальної адаптації, на чому і наголошує М. Крепон: «Відтак кожна 
культура знаходить свою ідентичність і як у тому, що вона запозичує у інших (у 
всьому тому, що передається від однієї культури до іншої), так і у тому, що вона 
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полишає чи втрачає, ці втрати окреслюють порожнє місце, яке їй варто чимось 
заповнити, тобто той простір, у якому вона себе винаходить» [6, с. 78].  

Отже, полікультурність не асимілює культури, а пропонує спільно 
створити в суспільстві комунікативну інтеграцію, «яка полягає, – як стверджує 
А. Перотті, – у створенні системи громадянської рівності між спільнотами різних 
рас у межах однієї й тієї самої держави, що є різновидом інтеграції політичної – 
передвісником інтеграції соціокультурної» [9, с. 75]. Культура завдяки цьому 
передається спільно, як набуття всього людства, де кожна особистість відчує своє 
індивідуальне і соціальне буття, не розмежовуючись за класовим походженням, 
расовими відмінностями та географічним простором.  

Велику роль у досягненні полікультурної спільності відграє освіта як 
інтелектуальна модель забезпечення відповідного індивідуального виховання і 
соціального розвитку. Країни, які досягнули полі культурності, стали сере-
довищем інтелектуального прогресу, до якого прагнуть долучитися всі спіль-
ноти, що не змогли досягнути подібного результату. Вирішити відповідні 
недоліки в генезисі культур здатна тільки постколоніальна критика, котра 
помічає колоніальні та імперіалістичні аспекти в тих спільнотах, які, здавалося, 
мають найпершими максимально відсторонитися від вказаних проблеми.  

Поява полікультурного або мультикультурного світу змінила уявлення про 
значення і роль держави як національного утворення, в захисті національних та 
індивідуальних інтересів. Держави, що перебувають у мультикультурному стані, 
характеризують як національні, але відкриті до будь-яких культурних альтерна-
тив, що здатні забезпечувати їхній національний статус. Але дуже важко виявити 
такі поступи серед колишніх колоніальних країн – “Третього світуˮ, які, на думку 
американської дослідниці індійського походження Ґаятрі Чакравості Співак, 
перебувають під впливом національного та етнічного відчуження.  

Продовжуючи критичну теорію Саїда, дослідниця проаналізувала 
соціально-побутові відносини в колишніх колоніальних країнах. Вона виявила 
ресентименти внутрішньої ворожості у спільноті, де модель колонізації 
проявляється в образі гендерних відносин. Націоналізм був рушійною силою в 
руйнуванні колоніалізму, але ідея патріотизму, як захист свого від чужого, в 
постколоніальних спільнотах набула ознак гендерного статусу. Тут нація не 
розглядається андрогенно, а бінарно розділена за ознаками участі чоловіка, як 
представника маскулінної силової статі, перед фемінною протилежністю. 
Чоловік є втілення національної свободи, що символічно демонструється в 
національному наративі, жінці, навпаки, відведена роль бути відтворенням 
чоловіка – продукування чоловічої могутності, без чого неможливо представити 
ідею незалежності. Але чому, запитує Співак, у постколоніальних спільнотах 
жінці відведена роль репродуктивної функції? Наслідуючи Саїда, пост-
колоніальні країни вона називає “Третім світомˮ, тобто такими, які перебувають 
на стадії етнічного націоналізму, коли національна спільнота асоціює своє буття 
в територіальних, релігійних межах та доколоніальній історії.  

У такому середовищі статус жінки є подібним до стану колонії, яка для 
імперії була ресурсом, що забезпечувала матеріальні потреби. Через це чоловік 
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вважає жінку своєю індивідуальною власністю, тобто приватним володінням, що 
рівна йому за біологічним призначенням, але не соціальною роллю в суспільстві. 
Нерівність жінки перед чоловіком означає кризу свідомості, тобто неповно-
цінність самоідентичності, нездатність спільноти бути рівною внутрішньо є її 
неспроможністю зайняти рівноцінне місце у світовому масштабі культури. 
Постколоніальні суспільства є такими самими протилежними для міжнаціональ-
них спільнот, як є антитетичним відмінність між чоловіком і жінкою.  

Постколоніальний світ, як стверджує Співак, перебуває у стані національ-
ного маргінесу, де образ нації є прототипом жіночого тіла, над яким має 
домінувати чоловік як захисник нації, що зберігає її репродуктивну функцію: 
«якщо націоналізм – це один-єдиний дискурс, пов'язаний з емансипаційними 
можливостями на імперіалістичній арені, то нам слід ігнорувати незліченні 
приклади опору підпорядкованих упродовж імперіалістичних і доімперіаліс-
тичних століть, що їх часто придушували ті ж самі сили націоналізму, які були 
би досить корисними для зміни геополітичної кон'юнктури від територіального 
імперіалізму до неоколоніалізму і які видаються надто непотрібними в поточній 
боротьбі. По-друге, якщо брати до уваги інші емансипаційні можливості 
культури імперіалізму, то викривлення ідеалів національної культури, привнесені 
на колоніальну арену, залишаться непоміченими. Громадяни нації мусять більше 
віддавати нації, а не лише брати у неї – ось суть власного прочитання…одне з 
багатьох гасел войовничого націоналізму» [12, с. 436]. 

Даний погляд вказує, що культура постколоніальних спільнот є 
інтелектуально відчуженою від загальної культурної взаємодії, бо національна 
структура ідентичності обумовлена органічною експлікацією. Нація уявляє себе 
вміщеною в територіальному тілі, яке прагне домінувати, але не знаходячи 
відповідного еквіваленту впливу, намагається панувати над собою, над частиною 
своєї слабкої сутності – тілом жінки. Цей зв'язок може мати багато інтерпретацій, 
кожна постколоніальна спільнота характеризується своїм рівнем підпорядко-
ваності, але головним, на думку Співак, є те, що ці спільноти не можуть себе 
адекватно ідентифікувати: «Не можна як на теоретичний засновок спиратися на 
переконання, що тільки підпорядковане може знати підпорядковане, тільки 
жінки можуть знати жінок і так далі, оскільки воно обґрунтовує можливість 
знання виходячи з ідентичності. Хоч би якою була політична потреба сповіду-
вати таке переконання і хоч би якою була доцільність спроби «ідентифікуватися» 
з іншим як суб'єктом для того, щоб пізнати його, знання стає можливим і 
підтримується завдяки нередукованій відмінності, але не ідентичністю. Усе, що 
відоме, завжди перебуває понад знанням. Знання ніколи не буває адекватним до 
свого об'єкта» [12, c. 448-449]. Тому “Третій світˮ перебуває в іншому світі, він є 
постколоніальним, продовжує відчувати себе колонізованим – підпорядкованим 
вже не комусь, а собі, своїм власним уявленням про себе, що має постійно 
захищатися від інших. З цієї причини в постколоніальних державах триває 
внутрішня агонія між своїм і чужим в індивідуальному, соціальному, політич-
ному аспекті, а тому вони перебувають у стані постійної еміграції. Явище 
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еміграції, за її переконанням, дозволяє встановити комплекс постколоніальних 
проблем, що відбуваються у спільнотах “Третього світу”.  

Критичний підхід постколоніальної теорії Співак побудований на 
феміністичний практиці, в якій вона пропонує звернути увагу на гендерну 
диспропорцію в контексті національного існування. Свою версію постколоніаль-
ної критичної методології вона виклала в збірці статей, написаних до 90-х років 
минулого століття під назвою «В інших світах: Есеї з питань культурної 
політики». Особливого актуального значення її гендерно-феміністична критика 
набула після розпаду комуністичного табору та Радянського Союзу, коли на 
політичну арену світу вийшли нові національні держави, які невдовзі стали 
частиною нової колоніальної ревізії.  

За переконанням американської дослідниці славістики Еви Томпсон, 
єдиною державою, що прагне відродити свою домінантну роль у межах 
колишнього імперського устрою, є тільки сучасна Росія. У дослідженні 
«Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм» вона робить огляд на 
основі наративів формування російського варіанта націоналізму. Уявлення росіян 
про націю є неусвідомленим, тут нація не є формою держави, а націоналізм 
зводиться до насильного усунення всього, що не прагне визнавати свій зв'язок із 
російською культурою. До всього, що протистоїть або є конкурентним, 
російський націоналізм ставиться агресивно, намагаючись його підкорити і 
принизити. Російська версія колоніалізму є подібною до західноєвропейської 
лише мотивом привласнення, але в іншому, навпаки, є крайньою протилежністю. 
Росія створювала колонії не з метою їхнього економічного та інтелектуального 
використання і свого збагачення, а колонізувала народи, які з нею перебували в 
історичних конфліктах, тобто на певній стадії історії вели проти неї переможні 
війни. Порівнюючи світову практику колоніалізму, Томпсон відзначає, що 
постколоніальні народи сміливо прагнуть долучитися до західного стилю життя, 
але російські колишні колонізовані прагнуть більше відособитися від досвіду 
російської культури: «Неспроможність імперій забезпечити лояльність колонізо-
ваних народів зумовлена відсутністю спільної пам’яті в країнах, створених 
внаслідок підкорення вже існуючих націй» [13, c. 31]. Західний імперіалізм, крім 
меркантильного використання, закріпив у колоніальних народів свої інтелек-
туальні цінності, котрі стереотипно були використані колонізованими для ство-
рення відчуття особистої свободи. Відповідно, європейські імперії отримали 
зворотну дію – колоніальні народи, використовуючи їхні культурні пріоритети, 
довели західним націям, що їхні уявлення про культуру мають більш 
універсальний сенс, ніж варіант європоцентризму.  

Протилежністю є російський імперіалізм, який показує, що жодна 
колоніальна спільнота минулого не хоче увійти до культурної спільності вказаної 
національної культури. «Західний імперіалізм, – пояснює Томпсон, – давав 
національним елітам багатство європейської інтелектуальної традиції: так, 
постколоніальні дослідження з’явилися одночасно в західних університетах… 
Російський імперіалізм, на відміну від західного, був надто самовпевненим, 
надто нервовим стосовно себе, надто маніпулятивним у просуванні російської 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 55 - 

культури і надто бідним епістемологічно, щоб породжувати ідеї та послідовників 
у культурній сфері» [13, c. 46].  

Іншою особливістю цього колоніалізму є сама ідея колонізації: російський 
етнос збільшував свої колонії за рахунок колонізації свого власного народу, 
тобто Росія створювала колонії тоді, коли перебувала в ареолі самодержавства і 
тиранії. Колонізаторські дії Росії були пригніченням не тільки іншої нації, але й 
території, де розташовувалася колоніальна спільнота. І якщо поглянути на 
колишні колоніальні території Російського імперії чи Радянського Союзу, можна 
помітити, що в цих місцевостях відчутні значні екологічні проблеми через 
споживацьке ставлення до природи як інших національних ресурсів. Такі 
наслідки російського колоніалізму пов’язані з фемінною концепцією 
націоналізму – уявлення спільнотою свого буття як територіального середовища, 
що потребує чоловічо-синівського захисту з боку матері-батьківщини. А тому, 
вважає Томпсон, російська спільнота не може створити механізм деконструкції 
імперії, сприймає всю культурну протилежність, незалежно від національного 
значення, як загрозу національній історичній пам’яті. Ставлення росіян до своєї 
етнічної території через гендерну асоціацію не дозволяє їм приєднатися до 
полікультурного простору, тому Росія безперервно перебуває в утворенні нових 
колоніальних стереотипів. За переконанням дослідниці, дискурс російського 
імперіалізму в західних постколоніальних студіях є практично відсутнім через 
дублювання моделей колоніалізму, котрі давно вважаються пережитком 
минулого, щоб бути значущим для майбутнього мультикультурного світу.  

Концепція “мультикультуралізмуˮ є єдиним актуальним інтелектуальним 
ресурсом для обґрунтування сучасної практики порозуміння культурних відмін-
ностей в полікультурному світі. Адже мультикультуралізм – це постколоніаль-
ний, постнаціональний світ неізольованих націй, де кожна випробовує свої 
переваги і використовує домінування над іншою через її недоліки. На думку 
Габермаса, мультикультуралізм є новим досвідом відкритості рівноправних 
спільнот до участі в спільній комунікації, де встановлюється нерозривність 
раціонального, морального та культурного досвіду в єдині антропологічні 
ідентифікації людства: «У мультикультурних суспільствах рівноправне 
співіснування життєвих форм для кожного громадянина означає гарантований 
шанс без образ вирости у своєму рідному культурному світі й дати можливість 
своїм дітям вирости в ньому, тобто шанс порозумітися з цією культурою, як і з 
будь-якою іншою, у звичний спосіб її продовжити або трансформувати, а також 
шанс байдуже відвернутися чи самокритично відректися від її імперативів, аби 
надалі жити з болем усвідомлено здійсненого розриву з традицією чи навіть із 
розщепленою ідентичністю» [2, с. 311].  

Отже, мультикультуралізм є новою стратегією пояснення, в яких умовах 
може розвиватися сучасний світ, щоб був колоніально відокремлений 
географічно, антропологічно та інтелектуально. Мультикультурна взаємодія 
вимагає єдиної синергетичної форми, де хоч і усувається культурна диферен-
ційованість, але прагнення ідентичності залишається корелюватися і потребує 
спільного культурного горизонту. Цю проблему часто прив’язують до 
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глобалізації, що інтерпретується як загроза існування національним спільнотам, 
але наскільки це є негативним – потрібно ще з’ясувати. У даному випадку, якщо 
у сучасному світі ще досі зберігаються симптоми колоніалізму, давати повну 
оцінку значення глобалізації у полікультурному світі неможливо. А спроба 
зробити відповідний розгляд вважатиметься новим дослідженням, що виходить 
за межі вказаної теми. 

Висновки і пропозиції. У статті необхідно було з’ясувати: чи здатна 
постколоніальна критика стати новою інтелектуальною інтеграцією для 
вирішення культурних та національних симптомів, які з’явилися через 
колоніальні конфлікти. Виклад дослідження показав, що постколоніальна 
критика формувалася як література, яка практикувала культурні студії для 
відтворення культурних відмінностей в міжнаціональному аспекті, набула під 
впливом постмодерністського поступу критичного дискурсу. Відповідно, 
постколоніальна критика досягла ознак наукової резонності, встановивши 
критерії пояснення та розвитку культурних трансформацій у минулій, сучасній та 
майбутній історії. Чи буде здатним український національний простір сприйняти 
та засвоїти імперативи постколоніальної критичної думки – залежатиме від того, 
наскільки тривало вважатиметься Україна постколоніальною державою. Адже 
доки існуватиме розуміння культури як критики іншої культури, людство 
відчуватиме протилежність між собою і перебуватиме в стані постколоніалізму.  
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УТВОРЕННЯ ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ 
 

У даній статті ми спробуємо розібратися як сформувався церковний устрій 
древньої церкви. І для того, щоб краще це зрозуміти, будемо намагатися 
відобразити церковне життя з самого початку, як воно було сформовано в часи 
апостолів і післяапостольський період. Цей період є дуже важливим при 
розкритті будь-якого церковного питання, оскільки саме тоді було закладено 
основні поняття, на яких будується все церковне життя з самого початку, аж до 
наших днів. Хоча протягом всієї історії церкви на землі були різні варіанти її 
існування у світі, співпраці з державними утвореннями та інше, ми цього не 
будемо торкатися, а намагатимемось відстежити тільки як зародився перший 
устрій Древньої Церкви. І зробимо короткі висновки. 

Елементарну форму церковного союзу представляє не єпископія, а 
“прихід” (“παροιχία”). Але для приходу потрібен особливий єпископ, бо “церкви 
без єпископа не буває”. У зв’язку з тим, що християнство переносилося з міст в 
села, виникають нові відносини між приходом і кафедральною церквою. На 
приході не ставили єпископа, бо паства була невелика і її територія незначна. 
Таким чином, у церкви-матері почали з’являтися нові особливості: філіальні 
церкви. Ними керували люди нижчих ієрархічних ступенів. Так, наприклад, 
зустрічаємо при керівництві філіальних церков не тільки пресвітерів, але і 
дияконів. В одній латинській пам’ятці є такий вислів: “диякон, який керує 
паствою”.1 Проте зазвичай приходом керували пресвітери. Якщо ж прихід 
збільшувався, то призначався сільський єпископ, чи хорєпископ. Але пізніше 

                                                 
1Болотов В.В. проф. Лекции по истории древній церкви в IVТ. / Посмертное издание под. 
редакцией проф. А. Бриллиантова. – К.: Общество любителей православной литературы изда-
тельство имени святителя Льва, папы Римского, 2007., Т. ІІІ. – С. 201. 
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внаслідок заборони призначати в маленькі міста єпископів (Сард. 6)2 з’явилася 
посада періодевтів. У корені цього слова лежить слово περίοδος, що означає – 
обходити, воно вживалося в значенні візитації, особливо лікувальної. Тому 
термін “περιοδεύτής” означало практикуючого лікаря. Йому відповідає 
латинський термін visitator – пресвітер, до обов’язків якого входило обходити 
церкви чи нагляд над ними. Проте він був чітко приставлений до певного 
приходу, і за його відсутності пастирські обов’язки філіальної церкви виконував 
інший. Таким чином, від хорєпископів перейшли до періодевтів. Хоча на 
практиці ще довго залишався титул хорєпископа. Хорєпископи отримували 
хіротонію єпископську, проте не мали права по “архієрейськи діяти”, тобто 
звершувати хіротонії. 

В західній Церкві також були спроби ввести термін хорєпископ, хоча на 
практиці це так і не вдалося здійснити. Проте якщо там вже і зустрічався 
хорєпископ, то це були люди випадкові, і їм не можна було діяти як єпископам. 
За ними залишався тільки титул хорєпископа і управління великим приходом. 
Якщо ж єпископ провинився, втім, не настільки, щоб позбавити його 
єпископського сану, але і не покарати його не можна було, то йому присвоювали 
титул хорєпископа. Таким чином, хорєпископство представляло собою 
проміжний варіант між єпископом і пресвітером. 

Правильним розумінням приходу є те, що головою його є пресвітер, тільки 
в цьому приході виконуються пастирські обов’язки. Але до цього церква 
прийшла не так скоро, як можна було очікувати. Всі пресвітери спочатку були 
кафедральними. Єпископи відряджали їх на прихід, і були випадки, що 
пресвітери там були тижнями, проте всі вони рахувалися кафедральними. В 
канонічних пам’ятках збереглося свідчення, що прихід - це тимчасове утворення. 
Він вважався відділенням кафедрального собору.3 

Швидке проникнення християнства з міст в села, примноження числа 
віруючих, з одного боку, і бажання не розмножувати єпископій – з іншого, 
призвели до того, що основна одиниця церковного союзу древньої παροιχία, 
тобто приходу з єпископом на чолі, зайняла παροιχία β значенні пізнішім, тобто 
прихід, яким керує пресвітер.4 На заході, на відміну від міських церков, і 
особливо кафедральної, ці приходи називали парохіями.5 Розвиток приходів не 
всюди звершувався з однаковою рівномірністю. Історія показує нам різні 
моменти переходу від парикій до парохій. 

В Африці древні порядки трималися міцніше, ніж де не-будь. Розвиток 
парохій там не виключав і розвиток єпископій. У 419 році в місці Карфагені в 

                                                 
2 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинского-
Истрийского в 2-х Т.– М.:  Общество любителей православной литературы издательство имени 
святителя Льва, папы Римского, 2011., Т.2., – С. 127. 
3Болотов В.В. проф. Лекции по истории древній церкви в IVТ. / Посмертное издание под. 
редакцией проф. А. Бриллиантова– К.: Общество любителей православной литературы 
издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2007., Т. ІІІ. – С. 202. 
4 Там само, – С. 203. 
5 Там само, – С. 204. 
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селах були tituli – приходи, очолювані пресвітерами. Але в той самий час ми 
бачимо, що зі згоди місцевого єпископа нова єпископія відкривалася зовсім 
легко. Коли в замку Фуссаль (близько 423 р.) всього за 40 миль від Іппона 
царського стало досить багато християн, Августин відкрив там нову єпископію. 
Тому в Африці було так багато єпископій, як не було в жодній помісній церкві.6 
Тут сільський прихід залишався перехідним моментом до виникнення єпископії. 

Головним засобом для збереження церковної єдності між декількома 
такими єпархіями (єпископіями) були собори, які збиралися двічі на рік, 
принаймні один раз точно. Місцем собору було зазвичай головне місто провінції, 
і на них обговорювали церковні проблеми, де обов’язково цей собор повинен був 
очолювати єпископ цього головного міста (Ап. 14,34,37; І Вс. соб. 4,5 і інші). 
Оскільки єпископи незначних міст зверталися до єпископа головного міста і з 
інших питань, окрім церковних, йому доводилося бути посередником зв’язку їх 
зі всією церквою, то поступово єпископи цих головних міст прийняли на себе 
обов’язок нагляду над іншими єпископами даної провінції. Для кращого 
розуміння цієї ситуації потрібно звернути увагу на поділ тодішньої держави, і, 
відповідно, церковний поділ відповідав державним кордонам.7 В IX столітті цей 
нагляд перетворюється у формальну владу над ними, і таким чином 
організовується нова церковна область, єпископ якої, відповідно до державної 
назви головного міста (μήτροπόλις) був названий митрополитом, а сама область 
носить тепер назву митрополії. Вона відповідала політичній провінції і в 
канонічних джерелах називається έπαρχία.8 

Відповідно до політичного розподілу декілька таких митрополій, які 
знаходилися в межах великого політичного округу, становили одну велику 
церковну область, де старшим був митрополит головного міста цієї політичної 
округи. Ці великі області отримали назву екзархів чи патріархів, які за владою 
були рівні між собою і мали свою самостійну юрисдикцію. 

Виникнення нової церковної області чи возведення меншої області на 
вищий ступінь, а також зникнення чи об’єднання двох областей в одну - все це 
належить соборній владі помісної церкви. Так, при заснуванні нової єпархії чи 
возвишення її в ступінь митрополії, чи самої митрополії у вищий ступінь, чи 
взагалі при зміні будь-якої церковної організації, канони визнають перевагу 
права за соборами (IВс. 6,7; IIВс. 2,3; IVВс. 28…). 

Зараз ми бачимо ряд Помісних Церков, які різняться за формою свого 
устрою і з самостійним управлінням. Ця самостійність різних Помісних Церков 
складає єдину Вселенську Церкву, яка ґрунтується як на Святому Писанні, так і 
на перших законодавчих актах самої Церкви. Засновник Церкви заповідає Своїм 
апостолам проповідувати Євангеліє всім народам, не торкаючись їхнього 
суспільного порядку. І апостоли, приходячи в різні країни, засновували в них 

                                                 
6 Болотов В.В. проф. Лекции по истории древній церкви в IVТ. / Посмертное издание под. 
редакцией проф. А. Бриллиантова– К.: Общество любителей православной литературы 
издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2007., Т. ІІІ. – С. 204. 
7 Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. – СПб. 1897 р. – С. 304. 
8 Там само, – С. 304. 
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Помісні Церкви, постановляли їм пастирів і доручали організовувати релігійні 
відносини відповідно до місцевих вимог. Таким чином, ще за життя апостолів 
було організовано декілька Церков з повним самостійним управлінням. Самі ж 
апостоли управляли всією Церквою і вели цю справу соборно, але в тих місцях, 
де засновувалися нові Церкви, вони діяли самостійно і кожен по-своєму, 
зберігаючи лише єдність духу, а управління цими церквами передавали своїм 
наступникам, які, в свою чергу, діяли так само, як апостоли (Рим. 15,20;  
Гал. 2,6…). Цим апостоли хотіли показати, що як Вселенська Церква управ-
ляється собором ієрархів всієї Церкви, так і всяка правильно заснована Церква 
може законно мати свою ієрархію і своє окреме управління. 

Отже, виходячи із вищесказаного, можна простежити ряд деталей відносно 
древнього устрою Церкви. І побачити, що з самого початку виникають парафії, 
які поступово об’єднуються в єпархію на чолі з єпископом. Парафія не відділена 
спочатку від головної церкви міста. Навіть частинка Тіла Господнього (ІС), яку 
священик не споживає сам, а опускає в чашу, була спочатку частинкою, даною 
єпископом для свідчення зв’язку парафії з місцевим (кафедральним) єпископом. 
В цьому і була єдність всіх християн даної місцевості. 

Тому якщо подивитися через призму Древньої Церкви на сьогодення, 
можна побачити одну з проблем українського православ’я: на одній території 
(громаді, селі чи місті) існують дві чи більше православних громади (церкви), які 
не мають євхаристичного спілкування між собою. Це не є необхідністю лише для 
якоїсь однієї конфесії, а для іншої цього не потрібно, воно є необхідним для всіх, 
хто належить до Церкви. Так виявляється однодумність і правильне сповідання 
віри Христової. 
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ДУХОВНИЙ ВПЛИВ АФОНСЬКОЇ ГОРИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ 
МОНАСТИРІВ 

 
Свята Гора Афон займає особливе місце в історії всієї Східної 

Православної Церкви. Адже будучи значним центром чернечого життя, який 
протягом віків явив світу безліч святих, Афон відігравав вирішальну роль у 
розвитку православного чернецтва. Подвижницьке життя отців-пустельників, які 
населяли Святу Гору, притягувало представників народів не тільки Візантійської 
імперії, до складу якої вона входила, але й природним чином Афон став 
потужним полюсом тяжіння для народів, які прийняли християнство за 
посередництва Візантії та увійшли у сферу її культурного і духовного впливу. До 
їхнього числа належить і наш український народ, що хрестився за правління 
рівноапостольного князя Володимира в 988 р. і поповнив сім'ю православних 
народів. Афонське подвижництво, що включає пустельницьке, скитське і 
спільножитнє чернецтво, має більш ніж 1300-річну історію. Безліч ченців і 
незліченна кількість відомих і невідомих святих, що трудилися в цьому уділі 
Пречистої Діви Марії, сформували тисячолітню традицію, яка суворо оцінює 
досвід кожного святогорця, що прославляє загальнокорисний досвід достойних і 
відсіває помилковий і згубний досвід тих, що впали в спокусу. 

Нинішній рік є ювілейним, оскільки саме в 2016 р. минає тисяча років від 
першої писемної згадки про існування й діяльність на Святій Горі Афон першого 
давньоруського монастиря, через який здійснювалися духовні та культурні 
взаємозв’язки між Київською Руссю та осередком православного чернецтва й 
духовності на Афоні. Афон та його спадщина упродовж багатьох століть 
відігравали особливо важливу роль у розвитку вітчизняної духовності й культури 
як в епоху Київської Русі, так і за часів національно-визвольної боротьби 
українського народу в XVII ст. та в пізніші часи, вплинувши на самобутність і 
неповторність національних релігійних традицій в Україні. Великий духовний 
вплив з найдревніших часів мала Свята Гора і на розвиток українських 
монастирів як осередків християнства і просвітництва. 

Афон, який став виключно житлом ченців з кінця VII або, можливо, з 
половини ІХ століття, почав набувати свою подальшу велику славу якраз перед 
тим, як Русь-Україна прийняла християнство. Першим відомим подвижником 
Афонської гори став преподобний Афанасій Афонський, який побудував свою 
знамениту лавру, що поклала початок пізнішим великим його монастирям. 

Преподобний Афанасій заклав міцну основу для розвитку чернецтва на 
Афоні. Після нього Афон став одним з найважливіших чернечих центрів, 
воістину Святою Горою, місцем найвищого аскетизму і релігійно-споглядального 
життя. Жінки, мирські заняття, торжества і бенкети назавжди були вигнані з його 
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меж. Там не знали відмінності між рабом і володарем, там панувала істинна 
свобода і справедливість [19, c. 243]. 

Важко з документальною точністю сказати, коли вперше з’явилися 
слов’яни з терен теперішньої України серед поселенців Афона. Постійні пожежі, 
грабежі та й невблаганний час знищили основну частину писемних свідчень. Але 
можна припустити, що якщо з перших днів чернецтва на Афоні там подвизалися 
грузини, слов’яни з візантійським громадянством, навіть італійці-іноземці, то 
могли там оселятися і наші предки-слов’яни, які жили в прикордонних з 
Візантією місцевостях і були християнами. 

У VIII-IX ст. ми вже бачимо слов’ян в оточенні видатних афонських 
подвижників. Про це, наприклад, йдеться в житії преподобного Афанасія, 
засновника Великої Лаври (963 р.). 

Також відомо, що майже в кожній обителі Святої Гори є свідчення, що 
підтверджують присутність у них слов’ян з самого початку. Так, в одному з 
документів Іверського монастиря, датованому 982 роком, ми помічаємо підпис 
ієрея Георгія глаголичними літерами. 

Окрім цього, присутність слов'ян на Святій Горі в IX-X ст. підтверджують 
відомі 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” [22, с.41–42]. Такі 
писемні пам'ятки свідчать не тільки про присутність слов'ян, але і чітко доводять, 
що на Афонській горі вже в IX-X ст. склалася велика слов'янська громада, у 
середовищі якої, були, безумовно, і вихідці з терен України. 

Перший руський монастир на горі Афон був освячений на честь Успіння 
Пресвятої Богородиці і мав назву “Обитель теслі” або “Древоділ” (грец. 
Ξυλουργο). Νΰйперша згадка, яка дійшла до нас про нього, міститься в акті 1030 
року (у тексті не названа національність насельників, але за сукупністю даних 
інших документів можна зробити висновок, що мова йде саме про руську 
обитель). Випадки, коли обителі називалися згідно з ремеслом їхніх насельників, 
на Афоні нерідкісні – можна, наприклад, згадати Зограф (“монастир живописця”) 
[6, c. 79]. 

Те, що “Обитель теслі” (“Древоділ”) від початку була руським монастирем, 
найяскравіше показує широко відомий опис її рухомого майна, складений в 1142 
році. У цьому документі перераховані сорок дев'ять “Руських книг” (βιβλία ρούσι 
(κα)); οπи цьому про грецькі книги нічого не йдеться. Як справедливо зазначає 
А. Н.Тахіаос, наявність у монастирі такої кількості слов'янських рукописних книг 
“є свідченням не тільки про чисельність ченців, а й про те, що в обителі робились 
переклади з грецької мови і копіювання церковних праць. Руський монастир в 
той період був істотним духовним центром, з якого, очевидно, на Русь 
поширювалася значна кількість рукописів з перекладеними грецькими текстами”. 
В описі згадуються також і інші “руські речі”: єпитрахиль, накидний плат 
(Енхирій), сосуди та ін. 

В акті 1169 року (про передачу руської громади монастиря св. Панте-
леймона) говориться, що за Ксілургу давно вже закріпилася назва “обителі 
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русичів”. Текст дає підставу припускати, що на той час в обителі змінилося вже 
не одне покоління насельників з Русі (“У ній ми прийняли постриг, і багато 
потрудилися, і витратили на її охорону та влаштування, і в ній спочили батьки і 
родичі наші, які утримували нас і давали нам кошти на прожиття”) [6, c. 80]. 

Акт 1016 року зі підписом “ігумена обителі Роса”, дані опису 1142 і акта 
1169 року дають підставу остаточно прийняти як найбільш правдоподібну 
гіпотезу про заснування руської обителі на Святій Горі за князя Володимира 
Святославича, що раніше вважалася скоріше легендарною [6, c. 80]. 

З Повісті минулих літ та з житія преподобного Антонія Печерського 
дізнаємося про те, як один муж з міста Любеча бажав від юних літ чернечого 
життя будучи пройнятий страхом Божим. І Чоловіколюбний Господь поклав 
йому на серце намір іти до Греції і там постригтися. Досягнувши Царгорода, 
преподобний Антоній вирушив до Святої Гори Афон. Обходячи усі монастирі на 
Святій Горі, він дивувався тому, як живуть у них святі отці, які, будучи у плоті, 
підносились над людською природою, уподібнюючись безплотним ангелам. І ще 
сильніше запалала в серці Антонія любов до Христа і бажання прийняти 
чернечий образ. І він ублагав ігумена, і постриг його ігумен, наставляючи в 
завітах вчиненого чернецтва. Новопострижений чернець Антоній працював на 
шляху доброчесності, радуючи всіх своїми подвигами, особливо ж він досяг 
успіху в смиренні і слухняності, які є найпершими чеснотами для ченця. І став 
він прикладом і дороговказом до спасіння для багатьох, і сам досяг великих 
ступенів досконалості. І так він подвизався деякий час на Святій Горі Афонській, 
на місці свого постригу. Але ігумен, який отримав від Бога повеління, покликав 
до себе Антонія і сказав йому: “Антонію! Повертайся у Руську землю! Нехай і ті, 
хто там живе отримають через тебе спасіння і утверджуються у вірі 
християнській. Нехай буде з тобою благословення Святої гори!” [4, c. 122–123]. 

Преподобний Антоній, прийнявши благословення, немовби з Божих уст, 
відправився в Русь і прийшов до Києва. Увійшовши в місто, він думав, де б йому 
жити, і ходив по монастирях (які починали тоді будуватися ченцями з греків, які 
прийшли для хрещення Русі з митрополитом Михаїлом, але не мали досконалого 
чину і Уставу спільножитнього). І не захотів він жити ні в одному з цих 
монастирів, оскільки не було на те і волі Божої. І почав він ходити по нетрях і 
горах і околицях, і прийшов в Берестове, відкрив печеру, яку колись викопали 
варяги, помолився, оселився там і перебував у великому стриманні. 

Коли помер благовірний князь Володимир, влада перейшла до безбожного 
і окаянного Святополка, він сів княжити в Києві і, почавши вбивати своїх братів, 
умертвив святих мучеників Бориса і Гліба. Бачачи таке кровопролиття, 
преподобний Антоній знову пішов на Святу Гору. 

Святополка переміг і сів княжити в Києві благовірний князь Ярослав. Він 
любив село Берестове і берестовську церкву на честь святих апостолів і збирав 
біля себе пресвітерів. Був там пресвітер на ім'я Іларіон, муж благочестивий, що 
розумів Божественне Писання, і посник. (Він через багато років собором руських 
єпископів і за бажанням князя Ярослава, волею Божою, поставлений був у святій 
Софійської церкви митрополитом, але перед тим був пострижений в чернечий 
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чин преподобним Антонієм). Цей пресвітер ходив від Берестова до Дніпра, на 
пагорб, де тепер місце первісного Печерського монастиря; тоді був там густий 
ліс. Іларіон викопав собі малу печеру, сажні в дві, і в ній співав псалми з 
поклонами, молячись таємно Богу, а преподобний Антоній знаходився в той час 
на Святій Горі, в монастирі, де постригся. І було знову ігумену видіння від Бога: 
“Пошли знову Антонія в Русь: він Мені потрібен там” [12, c. 147]. Ігумен, 
покликавши до себе преподобного, сказав йому: “Антонію, є Божа воля на те, 
щоб ти йшов знову в Русь, і хай буде над тобою благословення зі Святої гори” і 
передрік ігумен, що багато від нього вийде чорноризців і, благословивши його, 
відпустив його зі словами: “Іди з миром”. Преподобний Антоній, прийнявши 
благословення, прибув знову до Києва і зійшов на пагорб, де Іларіон викопав 
малу двохсажневу печеру, і полюбивши те місце, так помолився зі сльозами: 
“Господи, нехай буде на місці цьому благословення святої Афонської гори і 
молитва мого старця, який мене постриг, і утверди, Господи, проживання моє 
тут” [16, c. 7–8]. Так преподобний Антоній Печерський, засновник чернечого 
життя на Русі, приніс для нашої Церкви благословення Святої Гори і розпочалися 
зв'язки християнської православної Київської Древньоруської держави та її 
монастирів з Афоном. 

І вже в часи князювання Ярослава Мудрого під 1051 роком літопис 
розповідає нам про першопочатки головного монастиря Руси - Печерського. 
Його засновником став пресвітер церкви святих Апостолів на Бересті Іларіон, 
близький соратник і духівник князя. Господь сподобив Іларіона провидіти 
особливу святість місця, на якому було засновано майбутній Києво-Печерський 
монастир. Його можна воістину назвати і першим лаврським подвижником [18, 
c. 618]. До преподобного Іларіона любив часто приходити князь Ярослав за 
настановами та порадами. Взагалі майбутній святитель Русі мав неабиякий вплив 
на благовірного князя, він був порадником йому не тільки у справах церковних, 
але й державних. У справі просвітлення народу Іларіон також був найближчим 
сподвижником князя і навіть брав участь у створенні зводу законів “Руської 
Правди”. 

Благовірний князь Ярослав Мудрий був настільки захоплений подвигом 
Іларіона русича, що ні на йоту не засумнівався в тому, хто може зайняти митро-
поличу кафедру після упокоєння присланого митрополита-грека Феопемпта. 
Літописець цю подію сходження на Київський митрополичий престол 
преподобного Іларіона “мужа блага, книжна и постника” датує 1051 роком. 
Такий крок благовірного князя був не випадковим. Він бажав огородити свою 
державу від помітних і сильних впливів Візантії, а Київську митрополію зробити 
більш незалежнішою в церковному управлінні від Константинопольського 
патріарха. Сам Іларіон про такий вибір свідчить у своїй молитві: “Я милостію 
человіколюбивого Бога… ізволенієм Єго рукоположен і настолован чрез 
благочестивих єпископов в великом і богохранимом граді Києві, чтоби бить мні в 
нем митрополитом, пастирем і учителем” [5, c. 12]. За митрополита Іларіона, 
завдяки тісній і взаємній співпраці князя і святителя, церква і влада перебували в 
стані ідеального співіснування, так званої “симфонії”. Саме це стало запорукою 
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створення князем Ярославом “Церковного уставу”, в якому візантійське 
церковне право було пристосоване до умов і потреб релігійного життя в 
Київській Русі-Україні. В історії цей документ відомий як “Ярославів устав”. 

Спадок митрополита-русича, першого українця — предстоятеля нашої 
молодої національної Церкви, грандіозний. Задум усіх перетворень, які здійснив 
благовірний князь у справі поширення й утвердження віри, належав спочатку 
пресвітеру, а відтак митрополитові Іларіону. Саме святитель Іларіон ідеологічно 
обґрунтував значення столиці Руси — Києва як “Нового Константинополя” та 
уділу Пресвятої Богородиці. Говорячи у своєму “Слові про закон і благодать” 
про Ярослава, пресвітер Іларіон, зокрема, відзначає: “І славний город твій 
(звернення до князя Володимира. — Авт.) Київ величчю як вінцем увінчав, а 
людей твоїх і город святий всеславний доручив скорій на поміч християнам 
Святій Богородиці…” [21, c. 213]. 

Визначний церковний діяч і вчений Никанор, архієпископ Херсонський і 
Одеський, який міркував над впливом Афону на розвиток нашого чернецтва, з 
цього приводу писав: “Афон є найвищим виразом християнського ідеалу… Афон 
передав свої устави і заповіти, свій чин і дух святим обителям нашої 
христолюбивої вітчизни, котрі всі, починаючи з Київської Лаври Антонія і 
Феодосія Печерських… вчилися в нього і намагалися наслідувати його” [2]. Під 
впливом Афону Києво-Печерський монастир, близько 1000 років тому став 
своєрідним “розсадником” і центром чернецтва, духовності, книжності, культури 
і просвітництва. Постриженики Печерської обителі йшли з проповіддю віри 
Христової по всій Русі. Варто зазначити, що саме Свята Гора Афон, її спадщина і 
традиції суттєво вплинули на формування містико-аскетичного вигляду 
самобутнього вітчизняного православ'я. Тому долучитися до далеких і водночас 
рідних святинь Афону завжди було заповітною мрією для багатьох поколінь 
наших побожних предків. 

Академік Є. Голубинський пише: “Більш ніж ймовірно, що від першої 
хвилини появи нашого чернецтва почалися і подорожування від нас на Афон 
окремих ченців” [3, c.742]. Підтвердження цьому ми знаходимо в Печерському 
Патерику. У розповіді про житіє святого Аммона Затворника читаємо: 
“Преподобний Аммон, за благословенням ігумена, подорожував до Святої 
Афонської Гори і в Єрусалим ревнуючи життю великих отців. Після свого 
повернення звідти він жив так благочестиво і свято, що навіть старці мали його 
собі за взірець в чернечому житії” [16, c. 331–332]. Також з житія преподобного 
Єфрема, єпископа Переяславського, дізнаємося, що прп. Єфрем Підкоряючись у 
всьому повчанням отця і керівника свого, преподобного Антонія, з великим 
завзяттям наслідував його в усіх чеснотах. І як преподобний Антоній мандрував і 
ходив з Русі до Святої Гори, так і преподобний отець наш Єфрем горів духом 
бачити святі місця, щоб там, будучи свідком рівноангельського житія святих 
отців, спонукати себе з любов'ю на добродійні їхні труди. І він благав 
преподобного Антонія дати йому благословення йти до грецької країни, і той, не 
бажаючи позбавляти його нагороди за подвиг мандрівництва, відпустив його з 
благословенням і молитвою. Тоді преподобний Єфрем, прийнявши, як два крила, 
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молитву і благословення старця, відправився в подорож і, досягнувши 
Константинополя, відвідував і придивлявся всюди до житія небесних людей, 
земних ангелів, і насичувався багатою духовною їжею, корисними для душі 
словами і настановами тих святих отців, так що він і затримався там деякий час. 
Коли ж любов до батьківщини закликала його знову назад, він переписав устав 
святого Студійського монастиря, і приніс до Печерської обителі, за яким посилав 
до нього від імені преподобного Антонія блаженний ігумен Феодосій. 

Після повернення від святих місць він прожив у Печерському монастирі 
трохи, будучи вмістилищем багатьох чеснот, для душевної користі братії, так що 
всі за нього дякували Богу [16, c. 146]. 

В результаті ідейного зростання руських ченців і їхнього бажання вчитися 
на прикладах вітчизняних подвижників виникає давньоруська духовна 
література. Наприкінці XI ст. з'являється “Житіє преподобного Антонія”, на 
початку XII ст. – “Житіє преподобного Феодосія”, складене преподобним 
Нестором, яке є не стільки життєписом прп. Феодосія, скільки його характерис-
тикою, що зображає факти його житія [7, c. 155]. З ім'ям преподобного Нестора 
пов'язується і “Сказання про житія Даміана, Єремії і Ісаакія”, поміщене в 
Літописі за 1074 р. 

У XIII в. створюється “Киево-Печерський Патерик”. Постриженик 
монастиря Симон, згодом єпископ Володимирський, далеко від монастиря 
створює “Житія подвижників Печерських”, що увійшли потім до складу “Києво-
Печерського Патерика” як його перша частина. Здавалося б, що це була особиста 
справа Симона. Насправді складання “Житій” не було тільки його особистою 
справою. Воно стало відображенням настрою його сучасників. Автор другої 
частини “Патерика” – Полікарп свідчить вже про спільну волю братії мати житія 
своїх руських прославлених подвижників, звідки вони могли б черпати приклади 
для наслідування [13, c. 12]. Симон і Полікарп в “Патерику” висувають на перше 
місце опис подвигів святого, як приклад для повчання чернецтва, а не як 
риторичне прославляння святості. Всі їхні праці не представляють собою 
розповідь життя святого, а передають лише окремі моменти, що спрямовують 
думку ченця на умертвіння плоті і розвиток аскетичних прагнень. 

Києво-Печерський монастир став школою виховання руських подвиж-
ників, а “Києво-Печерський Патерик”, створений його пострижениками Симоном 
і Полікарпом, сприяв поширенню релігійно-аскетичних ідеалів Києво-Печерсь-
кого чернецтва по всій Русі. 

У період монгольського нашестя зв'язок з Афоном для руських ченців, що 
“блукали по пустелях i горах, по печерах та ущелинах землi” (Євр. 11: 38), був 
вкрай ускладнений, але не перерваний. У цей важкий для Руси-України час 
настоятелі Печерської обителі не переставали користуватися правилами 
чернечого життя, сформованими на Святій Горі. Пам'ятником, що найбільш 
яскраво відображає взаємозв'язок Афону з Руссю, є послання архімандрита 
Печерського Досифея, який відвідав Афон на початку XIV ст. – його відповідь на 
запропоновані йому питання про життя афонських ченців. У цьому посланні він 
пише: “Послушники (на Афоні) живуть по волі і благословенню старця. А ті, які 
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окремо живуть в келіях, тримають за все життя таке правило: кожного дня 
прочитують половину Псалтиря та по 600 молитов: “Господи Ісусе Христе, Сину 
Божий, помилуй мене”, якщо хто хоче додати, те в його волі. Понад те б’ють від 
трьохсот до п'ятисот поклонів. Але і щогодини, сидячи, ходячи, лежачи і роблячи 
рукоділля, безперестанку говорять з зітханням сердечним: “Господи Ісусе 
Христе”. Неграмотні звершують сім тисяч молитов Ісусових, крім поклонів і 
церковного правила. А немічним найлегше правило. Престарілим більше 
пропонується читання молитви Ісусової і споглядання розумове, а поклонів 
стільки, скільки є під силу. Для Бога святогорці дуже люблять тримати мовчання, 
уникають поголосу, суєти і бесід мирських. Святі отці на Русі мають звичай під 
час Великого посту та в інші пости прочитати всю Псалтир, а крім посту, не 
читають ні псалма. Але святогорці живуть не так: вони одне правило тримають 
протягом всього життя. Кожному братові слід в келії мати іконостас або хрест і 
перед ним звершувати встановлене правило. Той, хто не вміє читати, повинен 
служити рукоділлям, покорою в службі, з відсіканням своєї волі”. Відомий 
дослідник Афону єпископ Порфирій Успенський вказує, що архімандрит 
Досифей бачив святогорських ісихастів-безмовників, в яких молитва Ісусова не 
сходила з вуст [17, c. 79]. Саме на них вказує архімандрит Досифей і посилається 
як на взірець для наслідування. 

У важкі роки татарського ярма релігійність серед нашого народу зростає. 
Сила релігійної наснаги виражається в збільшенні кількості ченців і монастирів. 
Якщо з XI по XIV ст., тобто за триста років, в Русі виникло 87 монастирів, то в 
XIV ст. і за першу половину XV ст. створюється до 150 обителей, з яких на XIV 
століття припадає 80. 

Особливо важливу роль відігравали зв'язки Київської Русі з Афоном в 
епоху після ординської навали. У цей час видатним афонітом, який зробив 
вагомий внесок в розвиток вітчизняної духовності і культури, був святитель 
Кипріан (Цамблак) (1375-1406 рр.) митрополит Київський і всієї Русі. За часів 
його святительства на Русь привозиться з Афону багато книг, здійснюються 
переклади святоотцівських творів, проводиться богослужбова реформа. За 
митрополита Кипріана у східнослов'янську практику входить Учительне 
Євангеліє, Єрусалимський богослужбовий Устав і літургія в редакції патріарха 
Філофея, виправляються церковні обряди і книги, що доти притримувалися 
Студійського уставу, і пристосовуються до нового — Єрусалимського, який 
поширився в ХІV столітті на Сході й серед слов'ян. Під впливом Афону на Русі 
починається період “ісихастського відродження”, що глибоко позначився на 
формуванні самобутньої і глибоко духовної культури Русі. 

Яскравими продовжувачами і носіями афонської спадщини на Русі цього 
періоду були преподобний Сергій Радонезький і преподобний Кирил 
Білозерський. Плодом їхніх духовних трудів став новий розквіт руського 
чернечого подвижництва, який прийнято називати “Північною Фіваїдою”. 

Дуже яскраво вплив афонської ісихастської спадщини на Русі позначився в 
давньоруському мистецтві, у творах Феофана Грека, Андрія Рубльова і Данила 
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Чорного, художні шедеври яких досі не перестають хвилювати погляд і уяву 
своєю гармонійністю, глибиною і величчю. 

Важливий внесок у відновлення зв'язків між Руссю і Афоном зробив 
відомий подвижник – преподобний Ніл Сорський (+1508 р.), який провів на 
Святій Горі близько 20 років. Преподобний Ніл належить до тих ченців-аскетів, 
котрі ходили на Афон і здобували широку на той час релігійну освіту [4, c. 52]. 
Повернувшись на батьківщину, він всіляко пропагував набуті на Афоні духовні 
цінності і виступив одним з ідеологів руху “нестяжателів”. Прп. Ніл під впливом 
Афону склав для ченців Устав, що розділявся на 11 глав [12, c. 83]. Іншою 
важливою “сполучною ланкою” Афона з нашою землею був видатний грецький 
богослов і афонський подвижник преподобний Максим Грек. В Україні в XVI ст. 
були розповсюджені філологічні твори Максима Грека, особливо його 
ономастикон (іменеслов) із тлумаченням антропонімії (переважно грецького 
походження) [15, c. 59-60, 118-126]. Їх використовували українські лексикографи 
XVI-XVII ст. Звичайно, на українських землях освічені люди знали й граматичні 
розвідки Максима Грека. 

Мав Афон важливе значення і в справі збереження Православ'я в Україні, в 
період сумнозвісної Брестської унії. Серед українських подвижників того часу, 
що трудилися на Святій Горі, найбільш відомі старці Іван Вишенський, 
преподобний Іов Княгинецький (Манявський), блаженний Кипріан острожанин, 
Ісаакій Борискевич, Афанасій Межигірський, Іоасаф Густинський, Йосиф 
Коріятович-Курцевич, Ісая Копинський, Григорій Голубенко, Самуїл Бокачич і 
багато інших. Вплив Афону на боротьбу проти унії і православне відродження в 
Україні був настільки великим, що на Київському Помісному Соборі 1621 р в 
спеціальній постанові, відомій під назвою “советованія про благочестя”, 
пропонувалося: “Посилати за благословенням, допомогою і порадою на Святу 
Гору Афонську, щоб викликати і привезти звідти преподобних мужів руських: 
блаженного Кипріана та Іоана на прізвище Вишенський та інших, процвітаючих 
життям і благочестям, а також і надалі посилати русинів, розташованих за 
благочестям, на Афон, як у школу духовну” [23]. 

У свій час сприяв відносинам Святої Гори та України і Святий благовірний 
князь Костянтин Острозький, котрий усе своє життя присвятив захистові 
Православ’я. Як головний оборонець Церкви, він усіма силами протидіяв 
підкоренню Української Православної Церкви папському престолу. З ініціативи 
благовірного князя Костянтина Острозького в 1602 р. у Дерманський монастир, 
який, на його думку, повинен був стати “училищним у православній вірі”, 
настоятелем був запрошений афонський чернець Ісакій Борискович. 

Також князь Костянтин часто посилав своїх надійних людей на… науку 
монаршого життя на Святу гору Афон [8, c. 51]. Наприклад, можна згадати 
великого світильника віри православної преподобного Іова Манявського (Івана 
Княгинецького). Саме його благовірний князь Костянтин Острозький як людину 
достойну і благонадійну посилав на Святу гору Афон для роздачі милостині по 
монастирях. Іван Княгинецький отримував справжню насолоду, деякий час 
споглядаючи і детально вивчаючи побожне життя афонських ченців. Та невдовзі 
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він повернувся додому, в рідний край. Батьків своїх там він вже не застав, бо 
вони померли. 

Іван знову повернувся на Святу Гору, але цього разу вже майже на 
тринадцять років, і прийняв чернечий постриг з іменем Єзекиїл. На честь 
Святого пророка Єзекиїла, адже в церковному календарі таке ім’я єдине. Постриг 
здійснював ієромонах Ісидор, який і став духівником ченця Єзекиїла. Він же 
направив початкуючого ченця у Ватопедський монастир. Мощі того Ісидора 
після його смерті і дотепер залишаються нетлінними. Єзекиїл з вірою і терпінням 
у всьому корився своєму духівнику та зберігав у серці всі його настанови і 
повчання. 

У Ватопедській обителі Єзекиїл спочатку ніс послух просфорника, а потім 
займався переплетенням богослужбових книг. Але насамперед він досконало 
вивчив студійський устав Афонських монастирів і добре оволодів грецькою 
мовою [18, c. 311–312]. 

На Афоні Господь звів його ще з одним подвижником, земляком з 
України — Іваном Вишенським. Обидва вони були високоосвіченими ченцями, 
відзначалися суворим аскетизмом та великою ревністю до Православної Віри. А 
ще одна дивна схожість у їхніх роках життя: обидва народилися близько 1550 
року і обидва померли в 1621. 

Відоме послання Івана Вишенського своєму однодумцеві, коли той вже 
повернувся в Україну, де надто цікаво говориться про Афон: 

“Знай, що Свята Гора до раю подібна, аероповітряним, чистим і втішливим 
зефіром дихає, перебуваючи у відлученні від світу, і ця благодать і нині не 
зменшилася, бо вона з повітря” [18, c. 312]. А ще Єзекиїл мав послух ходити на 
Русь-Україну збирати милостиню, вправно його виконував та завжди вчасно 
повертався. Після чергового повернення він захотів жити у скиту. Там, як 
працьовита бджола, він почав збирати повчання від багатьох подвижників, знав, 
що вони йому знадобляться у майбутньому. Перебуваючи в усамітнені й 
безмовності, всім своїм єством Єзекиїл показував Давидову лагідність, Мойсееву 
благість, Йосифову доброчесність, Даниїлові роздуми, Іллєву ревність до віри, 
нестяжання та зразок життя в пості Іоанна Предтечі. Отці Афонські благо-
словляють його життя в печері, щоб гамувати своє тіло голодом і спрагою, 
всенічним стоянням, щоб насправді він міг сказати апостольське слово: “вже не я 
живу, а живе в мені Христос” (Гал. 2, 20). 

Зі страхом виконуючи церковне правило, афонський чернець Єзекиїл 
дійсно віддавав себе повністю на служіння Всевишньому. Може, й залишався б 
він на Афоні, та дійшли до Святої Гори сумні вісті з України, з його рідної 
батьківщини. Вісті про зраду п’ятьох єпископів православних на чолі з 
митрополитом Київським Рогозою та про створення Берестейської унії. Єзекиїл 
приймає рішення про негайне повернення додому і трохи пізніше приймає схиму 
з імям Іов. Через Іова (Княгинецького) Манявського пов’язаний з афонською 
духовністю й інший велетень християнського духу – преподобний Іов 
Почаївський, який, згідно з його життєписом, декілька років “виховувався” у Іова 
Княгинецького під час ігуменства останнього в Угорницькій обителі. В Угорники 
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приходив також ще один афонський подвижник Іван Вишенський щиро 
переживаючи за наслідки Берестейської унії (1596 р.). 

Варто згадати також про те, що преподобний Іовом Княгинецький в 
карпатському міжгір’ї заснував велику українську святиню - Манявський Скит. 
Певною мірою через те, що преподобний Іов був пострижений у Ватопедській 
обителі та довгий час перебував на Афоні, заснований ним скит стали називати 
руським, тобто Українським Афоном. Вірним помічником преподобного Іова був 
ігумен Феодосій, який після його упокоєння продовжував благочестиво керувати 
життям братії, а в 1628 р. взяв участь у скликаному Першому соборі Київської 
митрополії після унії православним митрополитом Київським, Галицьким і всієї 
Русі Іовом Борецьким у Золотоверхому Михайлівському монастирі в Києві. 

Преподобний Феодосій жив як ангел Божий, серед братії, подаючи 
приклад благочестя. Чутки про його суворе і доброчесне життя поширилися по 
Карпатах, Галичині, Волині й Буковині, Молдавії та Румунії. Духовний авторитет 
і благочестиве життя ігумена Феодосія з братією викликали до них велику повагу 
з боку інших православних монастирів у воєводствах Руському, Белзькому та 
Подільському. Вони всі визнали над собою зверхність Скита Манявського, а 
преподобного Феодосія, за зразком Афону, нарекли своїм протом. Святитель 
Петро Могила, Митрополит Київський, так писав про Манявську обитель: “Якщо 
хочете побачити слуг Божих у людській подобі, то підіть у Карпати, де своїм 
служінням двісті ангелів у людській плоті присвятили життя Богу”. 

У скиті була богословська, регентсько-хорова професійна школа партес-
ного співу з розвинутим п’ятилінійним нотописанням, іконописна школа. На 
одній із башт, що має три поверхи, зберігся напис: “Обитель цю спорудили 
ревнителі віри православної, ченці Гори Афонської” [18, c. 316]. 

У ХVІІ ст. монастир досяг небувалого розквіту та мав зверхність над 
багатьма іншими монастирями і був, так би мовити, благословенною Святою 
Горою в Галицькій землі – Новим Українським Афоном. 

Українське запорізьке козацтво в цей час теж підтримувало тісні зв'язки з 
Афоном, запрошувало звідти досвідчених наставників і старців, робило щедрі 
пожертви на монастирі Святої Гори, здійснювало паломництва, а нерідко чимало 
козаків і самі приймали на Афоні чернечий постриг і подвизались в обителях 
Афону. Зокрема, після того як греки заволоділи русиком (давньоруським 
монастирем на Афоні), за підтримки запорізьких козаків на Святій Горі була 
зроблена спроба відтворити новий русик. Його роль упродовж майже цілого 
століття виконував заснований запорожцями в 1747 р. святогорський скит 
“Чорний Вир” (або “Мавровир Руський”). 

Не зникла ця традиція і після розгрому російськими військами Запорізької 
Січі 1775 р. Так, козаки із Задунайської Січі й із Кубані за старою козацькою 
традицією продовжували опікуватись з монастирями Афону, а особливо 
українським козацьким Свято-Іллінським скитом (останні ченці-українці в цьому 
афонському козацькому скиті перебували до 1992 року, коли замість українців до 
нього заселилися греки, і з того часу він став грецьким монастирем). Як писав ще 
в середині ХХ ст. про цей козацький скит на Афоні Іван Огієнко: “Це справді 
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український закуток на Афоні, ніби чудом перенесений сюди з України” [23]. 
Заснований він був вихідцем із сім’ї українських козацьких священиків святим 
Паїсієм Величковським (1722-1794), котрий на Святій Горі заснував власну 
ісихастську школу, яка отримала назву “паїсіанство” та якій належала честь 
нового відродження й поширення афонського ісихазму і старчества в Україні, 
Молдавії, Румунії, Білорусі та Росії в ХІХ ст. Старця Паїсія по праву можна 
назвати співцем Ісусової молитви як найпалкішого звернення до Ісуса Христа. 
Він розрізняв два ступені цієї молитви. У першому — переважає відчуття 
особистого хворобливого напруження: це молитва діяльна — для початківців. 
Вона освітлює лише один образ, на який покладає уповання розум, — Ісусове 
ім’я. Другий ступінь — молитва благодатна, що преображає, діє надприродно 
[11, с. 290 ]. Преподобний Паїсій Величковський прославився організацією 
спільного чернечого життя, яка була постійною школою чеснотного життя. Ченці 
охоче збиралися навколо старця Паїсія, а він належним чином спрямовував їхнє 
життя [9, с. 74]. 

З Афоном, можливо, пов’язане заснування ще одного українського 
монастиря, якому нещодавно було надано статус лаври, – Успенського 
Святогірського. Існують дві версії про заснування Святогірської обителі, і обидві 
пов’язують її з Афоном. Перша говорить, що християнські поселення, а можливо, і 
монастир, з’явилися на цих горах ще до Хрещення Русі, коли шанувальники святих 
ікон були змушені у VIII ст. залишати охоплену єрессю іконоборства Візантію та 
шукати притулку поза межами імперії. Серед іконошанувальників було багато 
ченців зі Святої Гори. Частина з них переховувалася у Південній Італії, частина на 
Кавказі, а частина через Крим піднялася по Сіверському Донцю. Про цей факт 
свідчать древні печери монастиря та знахідки сучасних археологів. Згідно з іншою 
версією, монастир заснували афонські монахи, які залишали Візантію через 
незгоду з Флорентійською унією 1438 р. Обидві версії мають право на існування. 
Можна також припустити, що й сама назва “Святогірський монастир” є, по-перше, 
звичайно, відображенням ландшафтної дійсності, схожої з Афоном, а по-друге, 
ностальгічним сумом за втраченою батьківщиною. 

Варто згадати також Почаївську лавру. За переданням, першим чернечим 
поселенням у цій місцевості став скит, що його на зламі ХІІ-ХІІІ ст. заснував 
чернець з Афонської гори преподобний Мефодій (1228 р.) [18, с. 481]. Почувши 
про його подвиги, сюди прийшли ченці з Києва і приєднались до учнів Мефодія. 
Цілком імовірно, що цей скит передував появі тут великого чернечого поселення. 
В епоху розквіту Почаївського монастиря спілкування з Афоном було вже не 
посереднім, а прямим. Це спілкування припало переважно на нелегкі для обителі 
і взагалі для України часи: період протистояння унії. З кінця ХVI і впродовж 
XVII ст. в бібліотеку Почаївської лаври привозили віронавчальні та вірозахисні 
книги з Афонських монастирів, ченці листувалися зі своїми братами зі Святої 
Гори. 

У 1900-х роках, від Почаївської Лаври засновано Свято-Духівський Скит. 
До Скиту було запрошено двох ієромонахів з Афону – і вони ввели у ньому 
Афонський Устав. 
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Ще один Скит, де чернече життя проходило за Афонським Уставом, був 
Скит Святого Георгія Переможця на Козацьких могилах. З історії Свято-
Георгіївської обителі відомо, що у кращі часи монастир мав більше тридцяти 
чоловік братії, яка молилася й трудилася, своїм подвигом надихаючи багатьох 
паломників, які тисячами приходили звідусіль до монастиря. В дар братії скиту 
афонські монахи з Руського Свято-Пантелеймонівського монастиря прислали 
список з чудотворної ікони Божої Матері “Скоропослушниця”, а також 
благословення Козацьким Могилам [14, c. 61]. 

Невиправданою помилкою було б не згадати також ще двох українських 
святих прп. Кукшу Одеського та прп. Олексія Карпатського. Свята Гора 
залишила визначний слід у світосприйманні двох вітчизняних святих недавнього 
часу. Перший з них – Кукша Одеський (1874-1964) – перед тим як подвизатися у 
Києво-Печерській, Почаївській лаврах, Успенському монастирі Одеси, майже 
вісімнадцять років прожив у афонському Свято-Пантелеймонівському монастирі. 
У тій же обителі духовно зростав перед поверненням в Україну майбутній 
“апостол Закарпаття” – преподобний Олексій Карпатський (1877-1847). 

Як бачимо, Свята Гора Афон протягом багатьох століть відіграє особливо 
важливу роль у розвитку вітчизняної духовності і культури як в епоху Київської 
Русі, так і в наступні часи. 

Незважаючи на всі труднощі, які нині переживає наша держава у період 
новітньої історії свого існування, ми не повинні забувати славної і водночас 
трагічної історії України й Української Церкви, в житті котрих важливу роль 
відігравав Афон. 

Афонська спадщина по праву є однією з важливих складових української 
національної духовної культури і традиції, хоч і невиправдано забутою нині, 
тому дуже важливо, щоб в теперішній час становлення Помісної Православної 
Церкви ми пам’ятали про той духовний зв'язок, який вже ціле тисячоліття єднає 
нашу рідну землю зі Святою Горою. Нам слід зрозуміти, що справжнє 
відродження України можливе лише через навернення до власної духовної 
спадщини та першоджерел, де Свята Гора Афон завжди займала одне з 
особливих місць. 
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ДУХОВНА ОСВІТА В УКРАЇНСЬКІЙ СОБОРНО-ЄПИСКОПСЬКІЙ 
ЦЕРКВІ (1925-1943 рр.) 

 
Анотація. У статті здійснено спробу дослідження особливостей реалізації освітньої 

та просвітницько-місіонерської діяльності Української Соборно-Єпископської Церкви. 
Виявлено причини поразки освітньої діяльності Української Церкви на східних теренах 
держави. Проаналізовано історичні обставини розвитку автокефальної течії українського 
православ’я. 

Ключові слова: Українська Соборно-Єпископська Церква, митрополит Феофіл 
(Булдовський), духовна освіта, пастирські курси, автокефалія, Слобожанщина. 

 
Просвітницько-місіонерська діяльність Соборно-Єпископської Церкви є 

досить складною та малодослідженою темою історії національного церковного 
руху міжвоєнного періоду. Організаційне оформлення названої релігійної 
структури відбулось у складний час тривалого протистояння Церкви та 
радянської держави, в умовах якого тоталітарна система неухильно прагнула до 
цілковитого знищення усіх організованих релігійних інституцій. Першочергового 
удару зазнали духовні навчальні заклади, оскільки їхня діяльність була 
безпосередньо пов’язана із забезпеченням Церкви освіченими кадрами ієрархії. 
За цих обставин Православна Церква була вимушена знаходити нові шляхи 
організації богословської освіти та просвітницької діяльності. Аналогічні 
процеси мали місце і в середовищі Соборно-Єпископської Церкви, що й 
становить предмет запропонованого дослідження. 

Окремі відомості з обраної теми можна знайти у творах митрополита 
Феодосія (Процюка) [1], І. Власовського [2], прот. Демида Бурка [3], О. Тригуба 
[4], В. Пащенка та інших, утім, подаються вони опосередковано. Відсутність 
загальної картини просвітницько-місіонерської діяльності УСЄЦ і зумовила 
обрання автором даної дослідницької теми, актуальність якої обумовлена 
потребою у більш глибокому вивченні суті внутрішньоорганізаційних процесів у 
середовищі автокефального руху в Українській Православній Церкві у між-
воєнний період. Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі історичних 
джерел та наукової літератури висвітлити особливості просвітницько-місіонерсь-
кої діяльності Української Соборно-Єпископської Церкви. 

Національно-визвольні змагання 1917–1921 рр. викликали значне підне-
сення українського суспільства. Рух за національно-духовне відродження охопив 
усі сфери людського життя. Падіння ідеологічних обмежень, викликане зміною 
державного устрою, відкрило нову перспективу відродження для духовенства 
Православної Церкви. У першій половині 1920-х рр. в Україні сформувалася 
низка церковних осередків, опозиційних до офіційного курсу РПЦ. Утім, 
внаслідок надмірної реформаційності в середовищі Української Автокефальної 
Православної Церкви та Української Синодальної (обновленської) Церкви, а 
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надто їхньої конфліктності та невизначеного статусу, дані релігійні осередки не 
могли задовольнити духовні потреби побожних парафіян. З огляду на це, 
виникла гостра потреба в унормуванні статусу канонічної церковної структури 
автокефальної спрямованості. Особливого поширення цей рух отримав на 
Полтавщині, де з вересня 1922 р. діяв активний діяч українського релігійного 
руху, вікарій Полтавської єпархії – єпископ Лубенський Феофіл (Булдовський). 
На жаль, активна діяльність ієрарха з унормування адміністративного статусу 
Української Православної Церкви не знайшла розуміння у вищих колах ієрархії 
РПЦ, що, у свою чергу, послужило причиною чергового розділення. 

Усвідомлюючи важливість оновлення як внутрішнього, так і зовнішнього 
устрою Української Церкви для подолання подальших розколів, єпископ Феофіл 
здійснив останню спробу набуття автокефалії УПЦ та запровадження у ній 
колегіально-соборноправної форми правління, характерної для традиції 
українського православ’я. Організаційне оформлення Української Соборно-
Єпископської Церкви відбулось на Лубенському Соборі 4-5 червня 1925 р. У 
Соборі взяло участь багато високоосвіченого духовенства, серед якого особливо 
вирізнявся головний апологет й ідеолог Собору, кандидат богослов’я – 
протоієрей Миколай Базилевський. 

Особливого поширення Соборно-Єпикопська Церква набула на 
Лубенщині, де єпископ Феофіл мав особливий авторитет. Вочевидь, вже в цей 
період й були сформовані перші пастирські курси та екзаменаційні комісії при 
єпархіальних управліннях для поставлення нових священнослужителів. Однак з 
огляду на провінційний статус найбільших єпархій УСЄЦ майже не залишилось 
історичних свідчень, котрі б дозволили ширше розглянути освітньо-просвіт-
ницькі заходи в перші роки існування УСЄЦ. У другій половині 1920-х рр. 
розпочався широкий наступ атеїстичної влади на релігійні установи. Проблема 
ускладнювалась виникненням суттєвих суперечок в середовищі самої Церкви. 
Після відходу від Собору Єпископів архієпископів Павла (Погорілка) та Іоанікія 
(Соколовського) на жовтневій сесії Собору новим предстоятелем був обраний 
Феофіл (Булдовський) з возведенням до сану архієпископа [6, с. 73]. 

Одразу після обрання архієпископ Феофіл очолив Харківську кафедру й 
сформував новий склад єпархіального управління. Його головою був призначе-
ний настоятель кафедральної Мироносицької церкви прот. Олександр Кривомаз, 
а секретарем – послушник Мгарського Спасо-Преображенського монастиря ієрей 
Феодор Обмок [7, с. 118]. При управлінні існувала екзаменаційна комісія для 
перевірки рівня знань кандидатів на рукопокладення, до складу якої входили: 
протоієрей О. Кривомаз, священики Федоренко та Садовський, на іспитах був 
присутній й сам архієпископ Феофіл. Члени комісії перевіряли знання майбутніх 
ставлеників з літургіки, вміння читати слов’янською мовою та співати вісім 
гласів богослужбового розспіву [7, с. 118]. 

Подальший антицерковний терор суттєво ослабив позиції Церкви. 
Парафіяльні ради вже не могли утримувати діяльність єпархіальних управлінь. У 
1933 р. Феофіл, возведений попередньо до сану митрополита, переїхав до 
Луганської єпархії, звідки одноосібно здійснював керівництво Церквою до 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 76 - 

закриття останньої парафії УСЄЦ у 1939 р. [6, c. 73], [7, с. 121]. Напередодні 
другої світової війни митрополит оселився в Харкові, де працював у місцевій 
школі, обгортаючи підручники [8]. 

24 жовтня 1941 р. Харківщина була окупована німцями, і на момент 
відступу Червоної армії митрополит Феофіл виявися єдиним архієреєм, здатним 
очолити відродження церковного життя краю. У січні 1942 р. у Харкові утво-
рюється єпархіальне управління, а в середині 1942 р. відновлюється й Соборно-
Єпископська Церква, яку на той час складало близько 400 парафій [9, с. 159] на 
теренах Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Курської та 
Воронезької областей. За свідченням А. Смирнова, подібні успіхи пояснювалися 
особистими організаторськими здібностями ієрарха та ліберальним режимом 
військової зони, що перебувала під окупацією [9, с. 159], [15, c. 56]. 

Одним із важливих напрямів діяльності УСЄЦ на той час була духовна 
реабілітація народних мас після років жорсткої антирелігійної політики 
радянської влади. Вирішення даного питання проводилося за двома вимірами: 
по-перше, організація духовної освіти з метою забезпечення українських парафій 
духовенством; по-друге, налагодження просвітницької діяльності за підтримки 
патріотичних громадських організацій. У процесі реалізації цього задуму 
виникли суттєві суперечності у розумінні місця та функції Церкви у суспільстві 
між ієрархією та патріотичною громадськістю, що прагнула поширити свої 
суспільно-політичні погляди серед вірян [10]. 

Взимку 1941 р. Харківське єпархіальне управління розробило ґрунтовну 
програму духовної освіти, що передбачала відкриття навесні 1942 р. 
богословських курсів з терміном навчання від 3 до 4 місяців [11], на які б 
приймали осіб з вищою та середньою освітою. Також планувалися курси з 
підготовки регентів церковних хорів [5, с. 261]. Задля організації курсів була 
сформована єпархіальна атестаційна комісія з перевірки знань кандидатів на 
священиків, до якої увійшли: протоієрей Олександр Кривомаз, протодиякон 
Василь Потієнко та священик П. Васьковський. В освітній структурі прот. 
О. Кривомаза було призначено ректором, викладачем психології та моралі, 
протод. В. Потієнка – викладачем історії Української Церкви, В. Дубровського – 
викладачем історії, П. Васьківського – викладачем церковного уставу та 
практичного богослов’я, Чигиринського – догматичного богослов’я, О. Попова – 
української мови, Яцимерську – німецької мови, К. Певного – співу та дикції 
[12, с. 36]. До викладацького складу долучали осіб, за рекомендацією 
Харківського осередку «Просвіти», з середньою та вищою освітою після 
проходження попередньої співбесіди з богословських дисциплін. За намірами 
представників єпархіального управління планувалось відкриття восени 1942 р. 
богословського факультету в складі Харківського університету [11]. 

За свідченням прот. О. Кривомаза, проект пастирських курсів викликав 
зацікавлення у гестапо. Німці заборонили вводити до складу викладачів-
учасників «Просвіти», а зі складу предметів навчальної програми наказано було 
вилучити загальноосвітні дисципліни. За таких обставин організувати курси 
ставало неможливо. Попри це, існують свідчення, що перший випуск слухачів 
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таки відбувся, однак наступний набір був скасований гестапо [14, с. 145]. 
Вочевидь, німецька влада скасовувала пастирські курси через потребу в молоді 
як живій робочій силі. Зрозуміло, що випускників першого набору пастирських 
курсів було недостатньо для задоволення потреби у духовенстві. За свідченням 
прот. Олександра Кривомаза, навесні 1942 р. тільки у Харкові було 18 храмів під 
юрисдикцією митрополита Феофіла, загальна ж кількість парафій становила 
понад 400 громад. 

У березні 1942 р. митрополит Феофіл отримав запрошення від «Просвіти» 
очолити у ній Богословсько-філософське товариство [12, с. 37]. Влітку 1942 р. у 
приміщенні єпархіального управління була організована просвітянська 
антибільшовицька виставка. Митрополит Феофіл закликав духовенство єпархії 
усіляко сприяти матеріалами духовному відділу даного просвітницького заходу, 
утім, сам, окрім своїх фотографій 20-х років з історії УСЄЦ та автобіографії, 
жодних матеріалів не надав [7, с. 163]. 

Отже, підсумовуючи результати дослідження, маємо зазначити, що 
реалізація просвітницької діяльності Соборно-Єпископської Церкви відбувалась 
у складних суспільно-політичних умовах. У міжвоєнний період заходами 
атеїстичної більшовицької влади означена діяльність Православної Церкви була 
унеможливлена й виражалась виключно в існуванні окремих атестаційних 
комісій при єпархіальних управліннях. Активізація просвітницької концепції 
УСЄЦ припала на період німецької окупації 1941-1943 рр., коли заходами 
Харківського єпархіального управління було розроблено проекти пастирських 
курсів та богословського факультету при Харківському університеті. Утім, їхня 
реалізація була ускладнена як протидією німецької адміністрації, так і 
суперечностями в колах української інтелігенції, що на той час становила 
суттєвий сегмент у системі церковної освіти. Подальша діяльність єпархіального 
управління була припинена восени 1943 р. разом з арештом митрополита 
Феофіла. Незадовго до цього з метою збереження Харківської єпархії митро-
полит Феофіл подав прохання патріарху Сергію (Страгородському) та екзарху – 
митрополиту Миколаю (Ярошевичу) про прийняття його до складу Московської 
патріархії, утім, так і не дочекався відповіді. 23 січня 1944 р. митрополит Феофіл 
(Булдовський) – останній ієрарх УАПЦ в Україні помер у в’язниці. 
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ДОБА КИЇВСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА – ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Основоположні засади Київського християнства були проголошені 

Іларіоном у його «Слові про Закон і Благодать» (повна назва «Слово о Законе, 
Мойсеом данном, и о Благодате и Истине, Исусом Христом бывшем, и како Закон 
отъеде, Благодать же и Истина всю землю исполни, и вера во все языки протреся и 
до нашего языка русьского, и похвала кагану нашему Владимеру, от него же 
крещени быхом, и молитва к Богу»). Проголошення Іларіоном «Слова» відбулося 
раніше, ніж він був поставлений у 1051 р. на митрополичу кафедру в Софійському 
соборі, про що зазначається в літописі: «Постави Ярославъ Лариона митрополитъ 
русина въ святъй Софьи, собравъ епископы» [1, c.104 – 105]. 

Коли й де було проголошено «Слово про Закон і Благодать» - все ще 
залишається дискусійним. Ця дискусія триває в колі дослідників «Слова» вже 
понад півтораста років. Обґрунтовується припущення, що «Слово» було 
проголошене не в 1049 р., а 25 березня 1022 р., тобто на 27 років раніше ніж 
доводили такі її дослідники як М. Розов і Т. Вікула. А місцем його проголошення 
могла стати церква Святих Апостолів на Берестовому, де Іларіон був 
пресвітером. За Ярослава «Слово» могло звучати неодноразово і у відповідно 
відредагованому вигляді проголошувалося на церковні свята у Благовіщенській і 
Десятинній церквах, а також Софії Київській [2, c.6–9]. 

 
Основоположні засади й сутнісні вияви київського християнства 
Київське християнство, у розумінні його ідеолога Іларіона, – це передусім 

пріоритет внутрішнього змісту релігійності над її зовнішньою формою. Саме це 
призводило до протиріччя між практикою візантійського християнства та 
змістом християнського життя в Русі-Україні внаслідок спроб впровадження 
візантійського церковного ритуалізму. Його досить буквалістські вимоги не 
відповідали розсудливому українському сприйняттю дійсності. Натомість 
візантійська церковна практика прищеплювалася та глибоко вкорінювалася в 
московське релігійне та церковне життя. 

Відтак Київське християнство не знайшло продовження у Московському 
християнстві, яке було зовсім іншим, цілком протилежним Київському. Однією 
з особливостей Московського християнства була його схильність до обрядової, 
показової релігійності: зовнішнім, малозначущим, абсолютно неістотним для 
релігійного і церковного життя, справам надавалося такого значення, начебто 
релігійність виражається лише в дрібних зовнішніх ознаках, а тим часом зовсім 
нехтувалося основне – внутрішнє вдосконалення людини. 
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Відомий російський православний богослов професор О. Шмеман з цього 
приводу писав: «Під яким би кутом не дивитися на відносини між двома церквами, 
яку схожість та єдність походження ми в них не відкривали б, Московську церкву 
слід вважати як занепад порівняно з Київською» [3, c.346–347]. Інший російський 
дослідник Київського християнства Г.Федотов вважав, що Київське християнство 
було одним із найкращих способів реалізації Христової науки в усьому 
християнському світі. Воно не знайшло свого продовження, за переконанням 
Федотова, в Московському християнстві, яке було зовсім іншим, часто 
протилежним до Київського християнства [4, c.400–402]. 

Іларіон у своєму «Слові про Закон і Благодать» як високоосвічений 
богослов виклав основоположні засади Київського християнства. «Слово» 
Іларіона – це не тільки богословський, а глибоко філософський та різно-
аспектний історіософський твір. У «Слові» на ґрунті свіввідношенння Закону й 
Благодаті, тобто Старого і Нового Завітів, Мойсеєвого закону, даного для 
одного обраного народу, і засад християнської Благодаті, чітко окреслених 
апостолом Павлом: «Немає вже різниці між обрізаним і необрізаним, між 
іудеєм і елліном, між рабом і рабовласником, між чоловіком і жінкою – всі 
рівні у Христі», – сформульовані основоположні засади Київського християн-
ства. Іларіонове «Слово» – це, за суттю, Києво-руська декларація про ліквіда-
цію всіх форм етнонаціональної, релігійної, соціальної та гендерної нерівності 
та дискримінації. 

Сутнісне значення основоположних засад Київського християнства Іларіоном 
виявляється у такій парадигмальній послідовності й взаємозумовленості: 

– у вченні про рівність і рівноцінність усіх народів та теорії всесвітньої 
історії як поступового і рівноправного залучення усіх народів до культури 
християнства; 

– у вилученні молодого Київського християнства з-під іноземного церковного 
диктату і невластивих для києво-руської ментальності чужих форм сповідування 
релігії; 

– в обґрунтуванні зародженого на Русі-Україні особливого типу національної 
самосвідомості. 

Стоячи на цих богословських й історико-філософських основах, Іларіон 
наголошує на тому, що не тільки кожна людина відповідальна перед Богом, а й 
увесь християнський люд на чолі з своїми володарями повинен дбати про 
загальнонародні справи. На цій засаді ґрунтувався патріотизм Київського 
християнства. Незалежність в управлінні церквою була його вимогою, бо саме 
таким чином народ міг стати щасливим і осягнути спасіння. 

Іларіон, як уже зазначалося, доводив, що перед Богом усі народи рівні й 
рівноцінні. Цей принцип був цілком протилежний візантійській претензії на 
першість у християнському світі, тобто на «другий Рим», яким вважав себе 
Константинополь, і йшов усупереч з пізнішим домаганням Москви стати 
спадкоємицею Візантії – «третім Римом». Відтак Київське християнство 
формувало таку духовну особистість, таку ментальність, яка неприродним і 
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чужим для себе вважала будь-який шовінізм і расизм, зодягнений в шати 
церковного імперіалізму. 

Дві церковні події мали велике значення для утвердження самочинності, 
самоуправності, помісності, зрештою – патріотичності Київської церкви. 1051 
рік – князівське «поставлення» Ярославом Мудрим русина Іларіона главою 
Церкви – митрополитом Київським. 1147 рік – соборне обрання Клима Смоля-
тича Київським митрополитом. В обох випадках це були акти державного 
масштабу, усвідомленого патріотичного значення, оскільки йшлося про 
звільнення не лише Київської Церкви, а й Київської Русі з-під беззастережного 
й покірного підпорядкування зарубіжному церковному центру – Константи-
нопольській патріархії та імперському впливу Візантії. Російський історик В. 
Татіщев з цього приводу писав: «Через патріаршу владу над київськими 
митрополитами грецькі царі намагалися керувати київськими князями, а це 
було супротивно їх честі й гідності» [5, c.78]. Саме тому києво-руські єпископи 
і духовенство були проти того, що до Києва присилаються візантійські 
митрополити та єпископи. 

У 1147 р. Київський князь Ізяслав Мстиславович скликав перший 
Київський церковний Собор руських єпископів, на якому відбулося обрання і 
поставлення Київським митрополитом Клима Смолятича, «книжника і 
філософа». Іпатіївський літопис подає, що із семи єпископів, які брали участь у 
Соборі, – п’ять були русичами. Після тривалої дискусії було обґрунтовано і 
ухвалено наріжний принцип києво-руської еклезіології – право наставляти собі 
митрополитів без санкції Візантії. Більшість присутніх єпископів, крім 
Новгородського єпископа Ніфонта та Смоленського єпископа Мануїла (обидва 
– греки), висловилися за право Київської церкви обирати свого митрополита. 
Новгородський літопис, коментуючи Київський Собор 1147 р., додає, що Клим 
Смолятич був обраний митрополитом єпископами з «Руския Области», тобто 
єпископами Русі-України. Полоцький та Ростовсько-Суздальський єпископи 
проігнорували Київський Собор. 

На закид цих єпископів, з-поза України, що без волі візантійського 
патріарха Собор не може легально висвятити митрополита Клима, головуючий 
на Соборі Чернігівський єпископ Онуфрій чітко сформулював позицію про 
соборність, автокефальність і соборноправність Києво-Руської церкви: «Ми 
знаємо, що маємо право це робити. У Царгороді поставляють митрополита благо-
словенням рукою св. Іоанна, то можемо так само поставити Київського митро-
полита, благословляючи його мощами святого Климентія» [6, c.6]. Уточнимо, що 
мощі св. Климентія, які від часів князювання Володимира зберігалися в Києві, – 
це мощі четвертого Римського папи Климентія, замученого на чорноморському 
узбережжі Криму, які були знайдені й привезені до Риму одним з «солунських 
братів» – Кирилом та подаровані Київському князю Володимиру папою Іваном 
XV (985–996) з нагоди хрещення Русі. Відтак позиція соборних єпископів, від 
імені яких промовляв Чернігівський єпископ Онуфрій, була маніфестацією 
вселенськості й автокефальності Київського християнства, всупереч єпископів 
неруської півночі, майже сто років після церковного розколу 1054 р. 
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Зі смертю Київського князя Ізяслава Мстиславича у 1154 р. та усуненням 
митрополита Київського Клима Смолятича закінчується важливий період 
політичної та церковної історії Київської Русі. На півночі Київської держави 
почала формуватися церковно-політична опозиція з метою повалення 
усамостійненої від Візантії Київської митрополії. Її очолює Новгородський 
єпископ Ніфонт у єдності з Суздальським князем Юрієм Долгоруким. У 1155 
році саме Долгорукий звернувся до Візантії з проханням прислати нового 
митрополита. Незабаром прибув до Києва грек Феодор, який розпочав своє 
митрополитство з того, що церковним актом позбавив Клима Смолятича 
митрополичого престолу. Усіх єпископів, які висвячували Клима Смолятича, 
піддав «неблагословінню» і позбавив єпископських кафедр. Він також скасував 
«всі діяння і служіння» Клима Смолятича, «уневажнив всі його свячення», а 
тих, кого він висвятив, позбавив церковного сану. Після здійснення цієї «карної 
експедиції» візантійський митрополит, за свідченням літопису, «відслужив 
Літургію і поблагословив княза Юрія Долгорукого» на знак вдячності за те, що 
він з'єднав Київську митрополію з Візантією. Найбільшою нетактовністю цього 
грека-митрополита було те, що він у своїй фанатичній запопадливості 
виголосив церковне прокляття на померлого вже Київського князя Ізяслава 
Мстиславича, покровителя устремлінь Київської церкви до самостійності й 
правопорядку. 

Власне, це був початок падіння Київської митрополії, який завершився у 
1686 році її підпорядкуванням Московському патріархату з позбавленням усіх 
прав і привілеїв, які вона обстоювала перед візантійським натиском. Падіння 
Києва – «матері городів руських» – визначило його подальшу державну і 
церковну історію. Північні – суздальські, а згодом московські Мономаховичі 
поклали край силі й славі Київської держави. Історія Києва як політичного, 
культурного, церковного центру за 70 років – між першим його зруйнуванням 
Андрієм Боголюбським у 1169 році і другим остаточним монголо-татарським 
знищенням у 1240 році – це вже історія падіння і зубожіння колишнього 
славетного центру княжої Київської держави. 

І на завершення цієї трагічної сторінки змагань Київської церкви за свою 
незалежність і самостійність знову надамо слово першому її митрополиту-
русичу Іларіону, який створив концепцію вселенської історії, гідне місце в якій 
посіла Київська держава і Київське християнство. Ця концепція прямо 
протилежна прагненню середньовічних та пізніших імперських церков до 
обраності й виключності. «Візантійській теорії вселенської церкви, – 
підкреслює авторитетний російський дослідник культурно-історичних процесів 
на Русі Д. С. Лихачов, – Іларіон протиставляє своє вчення про рівність усіх 
народів, свою теорію всесвітньої історії як поступового і рівного залучення усіх 
народів до культури християнства» [7, c.57]. Митрополит Іларіон обґрунтовував 
свою теорію, доводячи, що нові народи, які прийняли християнство, мають 
навіть більшу перевагу перед народами, які «спорохнявіли в національній 
іудейській скупості». Цей висновок він підтверджує євангельською притчею: 
«Належить благодаті й істині на нових людей засяяти... Не вливають бо вина 
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нового, вчення благодатного, у міхи ветхі, в іудейські постарілі, а якщо так, то 
продеруться міхи, і вино проллється» [8]. Нове вино – це молоде Київське 
християнство. Старі, ветхі іудейські міхи – візантійський цезаропапізм, 
номінальна побожність, буквалізм, ритуалізм. 

Розкриваючи глибокий смисл цих слів Іларіона, які були спрямовані 
проти будь-якого віросповідного диктату та чужоземної церковно-
інституціональної зверхності, російський дослідник суспільно-політичної 
думки Давньої Русі (XI–XVI ст.) І.У.Будовниць зазначив: «Іларіон висуває 
Східноримській імперій тяжкі звинувачення. Будучи християнами, греки, 
подібно до обрізаних новонавернених іудеїв Єрусалиму, чинять насильство над 
іншими християнами (новонаверненими язичниками, нав'язуючи їм приписи 
Мойсеєвого закону. – П. Я). Тому греки не варті благодаті й істини» [9, с. 71]. 
Відтак «не варті благодаті й істини» ті, що разом з візантійськими 
митрополитами чинили насильство над Київським християнством і Київською. 

Іларіон, за оцінкою російського вченого І. Н. Жданова, «був полум'яним 
виразником свого часу». «Це був час зародження на Русі, – писав І. Жданов, – 
книжної освіти, час Ярослава Мудрого, це був одночасно час зародження 
особливого типу національної самосвідомості» [10, c. 56]. Іларіон, без сумніву, був 
блискучим виразником національної самосвідомості саме русичів-українців. 

Історіософ і глибокий знавець всесвітньої історії християнства, Іларіон 
вважав, що не з апостольською проповіддю Андрея Первозванного прийшло 
християнство на Русь. Якщо апостолами-вчителями Римської землі, зазначає 
Іларіон, були Петро і Павло, Малої Азії – Іоанн Богослов, Індії – Фома, 
Єгипту – Марко (про Візантію і Константинополь Іларіон навіть не згадує), то 
«вчителем і наставником руського народу є князь Володимир». «Адже не в 
слабкій і безвісній землі володарював, а в Руській, що знана і чувана є в усіх 
чотирьох кінцях землі». У цих рядках Іларіонового «Слова про Закон і 
Благодать» прочитуємо патріотичну натхненність автора, його глибоке 
обґрунтування самодостатності, самостійності, самочинності, автокефальності 
й помісності Києво-Руської, а отже, Української Церкви. 

Дослідження феномена Київського християнства дає можливість зробити 
такі висновки: 

По-перше, митрополити Іларіон і Климент були провідниками теорії 
християнського універсалізму з чітко означеним змістом, а саме: схрещенням 
здобутків східного варіанту християнства із західним на базі перед-
християнської слов'янської культури. Цей зміст визначає одну з головних 
особливостей християнства в Київській Русі. Християнський універсалізм 
Київського християнства формується на основі толерантного і відкритого 
ставлення до Сходу і Заходу. Київське християнство приймає допомогу 
Константинопольського патріархату в організації єпархій, але всіляко відкидає 
спроби греків поставити Київську митрополію під юрисдикцію Константино-
польського патріарха. І водночас не відкидає його духовної опіки, в основу якої 
було поставлено східний, грецький, обряд з використанням старослов'янської 
мови і місцевих дохристиянських звичаїв. Але Київське християнство 
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категорично не сприймає візантійської ідеї теократії і цезаропапізму, якою 
обґрунтовувалося домінування світської влади в церкві над духовною владою. 
Відтак в Русі-Україні після введення християнства не визнавали окремого 
месіанського призначення Візантійської церкви. 

По-друге, після церковного розколу 1054 року, який практично не зачепив 
християнства в Україні, всі зусилля Константинополя були спрямовані на 
ліквідацію основоположних засад Київського християнства. Насамперед це 
проявилося у спробах позбавлення можливості перебування на митрополичій 
кафедрі русичів і водночас підтримки тих ієрархів, особливо з північних 
земель, що дотримувалися провізантійської орієнтації. Від цього часу 
зароджується московський варіант християнства, в основу якого кладеться суто 
візантійська практика цезаропапізму й месіанства, відбувається відхід від засад 
християнського універсалізму, толерантного ставлення до інших релігії. 

По-третє, про толерантність Київського християнства щодо Заходу 
свідчать постійні зв'язки з Католицькою церквою. Князь Володимир та 
Київська церква були в приязних відносинах з Римом: обопільних посольств 
зафіксовано в римських джерелах дванадцять. І пізніше великокнязівська влада 
і патріотично налаштована київська церковна ієрархія підтримували постійні 
контакти з Апостольською Столицею. Підставою для такого висновку можуть 
бути відомості з історії шлюбних союзів Рюриковичів в ХІ ст., які свідчать про 
те, що в перше століття християнізації Україна була більше пов'язана з 
Заходом, ніж з Візантією. З цього часу поширюється в Україні культ 
св. Климента, який за церковною традицією вважається учнем апостола Петра і 
четвертим єпископом Велетрійським. Мощі св. Климента як заступника Руської 
землі були використані при поставленні київських митрополитів-русичів, бо як 
«греки ставляться рукою св. Іоанна», вважали єпископи-русичі, «так і нам 
можна поставити, бо у нас є глава св. Климентія». Згодом, після ліквідації засад 
Київського християнства, цей культ безслідно зникає. До цього ж періоду 
(1091) належить прийняття введеного в Західній церкві свята перенесення 
мощів св. Миколая до міста Бар в Італії – свята не визнаного в інших східних 
церквах і яке існує донині. Ці досить активні контакти з Римською церквою 
перебували під пильним оком князівської і духовної влади з тим, щоб сло-
в'янський обряд був збережений і Київська церква була від Риму незалежною. 

По-четверте, поряд з духовними традиціями Сходу і Заходу Київським 
християнством було засвоєно кирило-мефодіївську спадщину. На той час 
створено оригінальну слов'янську азбуку, перекладено на слов'янську мову 
низку богослужбових та правових текстів. Діяльність Кирила і Мефодія на 
слов'янських теренах, які підлягали юрисдикції Апостольської Столиці, 
сприяла створенню нової церковної організації і поступовому переведенню на 
слов'янську мову богослужіння. Кирило-мефодіївська спадщина стала теоре-
тичною основою Київського християнства в його патріотично-євангелійській 
традиції, забезпечила його розповсюдження і розквіт. Разом з тим кирило-
мефодіївська спадщина сприяла становленню толерантності Київського 
християнства, його рівноцінного ставлення як до східного, так і до західного 
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християнства, виявом його, за суттю, екуменічних інтенцій. Відтак дискутив-
ність точок зору, чи були Кирило й Мефодій представниками Візантійської чи 
Римської церкви, набуває інших вимірів, якщо проаналізувати спрямованість 
їхніх контактів з Константинополем і Римом. Протиріччя у цій площині будуть 
усунуті, якщо не прив'язувати Кирила і Мефодія ні до однієї зі сторін, а 
погодитися з тим, що вони прагнули знайти для слов'янських народів свій шлях 
між римським і візантійським впливом. Вони явно не приєдналися до жодної зі 
сторін і шукали згоди обох церков для своєї самостійної служби церковно-
слов'янською мовою. Не випадково, хоча вони вийшли з лона Константино-
польської церкви, запитували і просили згоди римських пап на відхил від 
латинських канонів для слов'янських церков. Уже тоді помітний розкол між 
Константинополем і Римом вони намагалися згладити зверненням до 
першоджерел – до первісного християнства часів апостола Павла [11, c. 232]. 

Разом з рисами християнського універсалізму, толерантного ставлення до 
різних релігійних центрів, антимесіанства і антицезаропапізму, власного 
слов'янського обряду і богослужбової мови християнству перших віків в Україні 
були також притаманні ранньохристиянська орієнтація, патріотичність, євангелізм, 
паулінізм, софійність. 

Ранньохристиянська орієнтація і патріотизм покладені в основу 
Іларіонового «Слова про Закон і Благодать», присвяченого темі утвердження Русі-
України як великої держави. Спрямований проти зовнішніх ідеологічних амбіцій, 
цей твір водночас демонструє не тільки блискучий ораторський талант Іларіона, а 
й дивовижну на той час глибину філософської думки. Розглядаючи хрещення як 
прилучення до Благодаті, Іларіон висунув і розвинув оригінальну концепцію 
світової історії як поступового руху від рабства до свободи. Логічним висновком 
цієї концепції була ідея «рівноапостольності» князя Володимира Великого, його 
«рівнозначності» з імператором Константином, який легітимізував християнство в 
Римській імперії. Володимир, обґрунтовує Іларіон, діяв не під впливом зовнішніх 
спонук (як проповідь місіонерів, враження від чудес тощо), а виключно внаслідок 
внутрішнього осяяння розуму вищою формою – Логосом. При всьому своєму 
принциповому християнському універсалізмі, вселенськості та абсолютній 
пріоритетності справ небесних над справами цього світу, Іларіон закладає засаду 
великого соціального значення, а саме – робить Київське християнство щиро 
патріотичним. Відтак обґрунтовується генеральна спрямованість Київського 
християнства: побороти цезаропапізм, започаткований перший раз в історії 
християнства у Візантії, побудувати відносини між церквою і державою так, щоб 
церква як духовна установа була незалежною від світської державної влади у 
справах внутрішнього життя та в справах християнської віри й моралі. 

Євангелізм Київського християнства багато в чому зорієнтований на 
традицію в ранньому християнстві, яка пов'язана з діяльністю апостола Павла. 
Так званий паулінізм поставив у рівне становище привілейованих християн з 
обрізаних іудеїв і непрестижність необрізаних християн із язичників, поламав 
привілеї у спасінні перших і звеличив покликаних до християнської віри опісля 
других. Пауліністська концепція християнства мала антивізантійську спрямова-
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ність, оскільки скасовувала пріоритетність і винятковість Візантійської Церкви, 
яка вважала навернених нею народів до християнської віри своїми васалами і 
підданими. Стратегія паулінізму щодо держави і церкви та їхніх взаємовідносин 
ґрунтувалася на євангельських принципах: з одного боку – незалежність 
внутрішнього життя церкви від держави, а з іншого – ідея боговстановленої 
влади, єдність інтересів держави і церкви. Такий підхід сприяв оформленню 
патріотично-євангельських традицій в християнстві в період його перетворення 
на державну релігію і відкидав месіансько-цезаропапістське тлумачення христи-
янства, особливо під час його поширення серед язичників. 

 
Софійність і філософізація богослов`я Київського християнства 

З паулінізмом пов'язане і виникнення в Київському християнстві перших 
богословсько-філософських розробок. Їхня особливість характеризується як 
софійний спосіб богословствування і філософствування. Ця теоретико-
методологічна засада Київського християнства відображена в «філософії серця» 
Г. Сковороди і П. Юркевича, в софіологічних побудовах «філософії всеєдності» і 
фактично стала основою російськомовної філософської школи «київського 
гуманізму», яка була представлена в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. іменами 
М. Бердяєва, Л. Шестова, протоієрея В. Зеньковського. Відтак софійний характер 
релігійного періоду Київської Русі, який втрачає свою сутність у зв'язку з 
виродженням софійності в православно-ортодоксальну доктрину Московської 
Русі, аж до Г.Сковороди можна вважати однією з важливих особливостей 
самосвідомості києво-руської культури і цивілізації, що формувалася в контексті 
ідеології й практики Київського християнства. 

Центральне поняття софіологічних побудов це – міфологема «Софія–
мудрість». Цей символ допускає плюралістичний характер софійності, суть якої 
розкривається в такій парадигмальності [12, c.32–33]: 

– асоціювання з біблійною «Премудрістю Божою». Відповідно до неї світ є 
не тільки творіння Бога, але в його основі лежить особливе божественне начало – 
«душа світу», оскільки Софія – інстанція, яка знаходиться між Творцем і 
творінням, і є джерелом божественної енергії, що забезпечує рух наверх 
(«сходження нас») і рух вниз («сходження до нас»). Звідси походить іпостасна 
природа Софії, яка не ототожнюється ні з однією з трьох божественних 
іпостасей, а виступає як четверта; 

– через Софію світ, природа, людина нібито допускається усередину 
Божества, усередину Трійці, які приймають світ в себе, одночасно проявляють 
себе в ньому. Таким чином, долається той розрив між «творінням», що вважалося 
справою Божою, і «спасінням», яке було проблемою людства, – розрив, що був 
притаманний візантійському і римському варіантам християнства; 

– Київське християнство намагається через софійний підхід зняти цей 
розрив, вважаючи, що віра і спасіння ґрунтуються не на аскетично-чернечому 
спогляданні (що було характерним для візантійського християнства) або логічно-
розсудливих конструкціях (притаманних для римського християнства), а в 
активному релігійному житті як продовженні творіння. 
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Іпостасна природа Софії зумовлює її визначення як богині. Вона представляє 
собою ідею вічної жіночості, яку греки шанували в образах Афродіти і Деметри, а 
східні релігії обожнювали як Ізіду, Кібелу, Іштар. У слов'янській міфології вона 
відобразилася в культах Лади і Мокоши. Саме ця таємнича богиня часто 
зображувалася на іконах св. Софії як жіноче божество з піднятими крилами за 
спиною, що символізувало єдність із божественим світом. Цікаво, що на 
рушниках для весільних обрядів у Русі-Україні богиня Мокоша зображується з 
піднятими до неба руками. Оранта Київська, яку деякі дослідники асоціюють з 
Богоматір'ю, має ту саму поставу з піднятими догори руками і несе охоронний 
зміст «непорушної стіни», тобто виконує функцію язичницького оберегу. 
Завдяки софіологічній спрямованості Київського християнства характеру 
релігійності в Київській Русі було притаманним поширення богородичного 
культу, який не мав такого поширення у візантійському християнстві і водночас 
набув свого апогею у західному християнстві. З почитанням Богородиці 
пов'язувалася впевненість в її охоронних функціях щодо держави, міста, окремої 
людини і, зрештою, ідея «покрови Богородиці», яка реалізувалася у виникненні 
свята Покрова. Таким чином, у Київському християнстві був абсолютизований 
язичницький культ жіночого божества, богині-землі, богині-матері, і через 
софіологічний підхід була виправдана його наявність в духовному житті всіх 
язичницьких народних звичаїв. 

Софійна традиція в Київському християнстві спростовує версію 
візантійського, а в подальшому будь-якого імперського ґатунку щодо убогості 
язичницьких уявлень і вірувань києворусів. Митрополит Іларіон за допомогою 
алегоричного тлумачення старозавітних і новозавітних текстів реабілітує 
язичництво, звеличує стару язичницьку Русь, проголошує язичницькі народи 
істиними нащадками вчення Христа. Він з гордістю підкреслює, що ще Ігор і 
Святослав «не в малій і невідомій країні вони рядили, а в Руській, що відома й про 
яку чували по всіх чотирьох кінцях світу». Отже, язичницькі вірування являли 
собою складні динамічні системи в духовному житті Київської Русі. Вони не були 
чимось застиглим, а еволюціонували в бік монотеїстичної релігійності, яка вже 
проглядається у пізньому язичництві. З точки зору Київського християнства, 
тлумачення засад та діалогу християнства і язичництва трактуються не стільки як 
асиміляція, протистояння або зміна, скільки як зустріч двох вір, двох світоглядів, 
двох культур в контексті універсалізму і толерантності, що сприймалося князем 
Володимиром як «світле євангельське християнство» [12, c. 32–34]. 

Істотною особливістю Київського християнства була «філософізація» 
богослов'я. Саме цю особливість Київського християнства намагався розвинути 
його інший визначний теоретик – Климент Смолятич. Другий митрополит-русич, 
як сказано в літопису, був «книжник і філософ», що «писав від Гомера і від 
Арістотеля, і від Платона» [13, c. 241]. Посилання Климента на Григорія Богослова 
й Івана Златоуста, апеляція як до Старого і Нового Завітів, у тому числі до притч 
Соломона і послань апостола Павла, сприйняття Премудрості Божої як такої, що 
пов'язує божество і людство, характеризують стиль богословствування Климента-
митрополита як софіологічний. У своєму відомому творі «Послання до 
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смоленського пресвітера Фоми» Климент Смолятич пов'язує філософізацію 
богослов'я з теологічним раціоналізмом, що ставить проблему співвідношення 
релігії і філософії, віри і знання, абсолютного і «тварного» буття. У цьому 
контексті Смолятич намагається осмислити взаємовідносини Творця і людини 
через тезу «розумного» тлумачення божественних заповідей, яке сприяє 
розумінню природи речей і дає ключ для «таємниць царства небесного» [14, c. 20–
21]. Клим Смолятич реабілітує пізнання, розум людини, стверджує, що для 
пізнання Бога треба дослідити природу, світ. Таким чином, філософ приєднувався 
до раціоналістичного крила християнської думки, що протистояло містико-
аскетичній, ірраціональній течії у православ'ї, яка вороже ставилася до античної 
філософії, філософії і розуму взагалі. 

Відтак особливість Київського християнства виявляється в широкій 
парадигмальній палітрі, яка наче багатоколірна веселка переливається гамою 
історіософських, філософських і богословських відтінків: християнським уні-
версалізмом, толерантністю, кирило-мефодієвською спадщиною, ранньохрис-
тиянською орієнтацією, патріотизмом, євангелізмом, софійністю, філософічніс-
тю богословської думки в її раціональних виявах та інтенціях. 

Доба Київського християнства остаточно завершилася двома подіями: 
монголо-татарською навалою і перенесенням резиденції київських митрополитів 
на північ, що заклало підвалини майбутнього перетворення Київської митрополії 
на Московську. Одночасно в цей період у боротьбі з Київським християнством 
остаточно перемагає візантійсько-православна доктрина цезаропапізму і 
месіанського значення у християнському світі Константинополя як «другого 
Риму», що з плином часу перетворилася на московсько-православну впевненість у 
месіанське призначення Богом Москві прав «третього і останнього Риму». Відтак 
Київське християнство не знайшло ніякого продовження в Московському 
християнстві, яке було і залишилося зовсім іншим. Християнство в Русі-Україні 
своїми особливостями, притаманними йому у Х–ХІІІ століттях, відрізняється від 
Візантійської і Римської церков. Через певні суспільно-історичні обставини в 
процесі занепаду державності Русі-України під час князівської доби Київське 
християнство не мало свого продовження вже в бездержавній Україні. 
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КОНСТИТУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

 
Російська окупація частини українських територій виразно розмежували 

релігійне середовище України за критерієм ставлення до процесів національного 
державотворення та спонукає Український народ і державне керівництво до 
глибшого розуміння значення розбудови Національної Церкви. Важливо 
розуміти, що для Православної традиції поняття Національна практично 
тотожне поняттю Помісна. 

 
Сутність статусу Помісна Церква 
Богословсько-юридичний термін «Помісна Церква» вживається у різних 

значеннях. Найперше, ним позначають будь-яку релігійну громаду, котра 
займається поширенням віри серед місцевого населення на визначеній території. 
Це може бути село, селище, міський район тощо. Такий підхід характерний для 
більшості протестантських деномінацій.  

У православ’ї сформувалася інше бачення помісності. Внаслідок 
тривалих процесів інституалізації та бюрократизації управлінської структури 
церковної організації, політико-адміністративних поділів Римської імперії 
помісною почали вважати церкву, яка вирізняється наявністю власного вищого 
керівництва (собору єпископів); історично пов’язана з певним етнічним 
середовищем, зазнала суттєвого впливу з боку його мови, культури, 
економічного укладу життя, державницького устрою; та усамостійнена від собі 
подібних церковних утворень. Таким чином, у православній традиції поняття 
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«помісна церква» фіксує органічний зв’язок між релігійною організацією та 
процесом національного державотворення. 

Враховуючи сказане вище, цілком зрозуміло, чому проблема помісності 
українського православ’я відноситься до розряду суспільно вагомих і 
дискутованих із різною інтенсивністю тем, особливо від моменту поновлення 
незалежності України. Більше того, у нинішніх суспільно-політичних реаліях це 
питання вже далеко не обмежується рамками суто церковного проекту, а 
безпосередньо стосується сфери національної безпеки. Ось як про це говорить 
Патріарх УПЦ КП Філарет: «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»9.  

Війна 2014-2016 років переконливо довела, що релігійний чинник 
спроможний бути серйозним викликом для збереження територіальної цілісності 
та суверенітету Української Держави. Сьогодні особливу загрозу становить 
діяльність Української православної церкви (Московського патріархату). Будучи 
структурним підрозділом Російської православної церкви, УПЦ (МП) активно 
виступає провідником політичної ідеології Кремля на українських теренах, 
всілякими засобами замасковує факт збройної агресії Росії проти України. 
Невипадково у геополітичній стратегії РФ Російській православній церкві 
відведена роль, співмірна ядерному потенціалу країни. Саме ці дві складові, за 
словами В. Путіна, у сув’язі покликані забезпечувати зміцнення державності 
Росії та просування її інтересів у світі: «…Традиционная конфессия Российской 
Федерации, и ядерный щит России – те составляющие, которые укрепляют 
российскую государственность, создают необходимые предпосылки для 
обеспечения внутренней и внешней безопасности страны...»10. 

Водночас варто нагадати слова американського політолога 
З. Бжезинського стосовно неможливості досягти реальної державної 
незалежності, якщо православна церква в Україні хоча б на 20 % контролюється 
ззовні. У цьому розрізі ситуація ще гірша, адже більше 50 % осередків 
православної мережі України й до нині перебувають у юрисдикції Московського 
патріархату. По суті УПЦ (МП) на сьогоднішній день виконує роль одного з 
істотних інструментів залежності Української Держави від Російської 
Федерації. Найдієвіший спосіб цієї залежності позбавитися – фундація 
власної Помісної Православної Церкви. 

Багато європейських країн пішли саме таким шляхом. Щоб нівелювати 
вплив національних іноземних релігійних центрів на внутрішньополітичну 

                                                 
9 «Якби ми мали одну Українську Православну Церкву, не було б анексії Криму й війни на 
Донбасі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/events-journal/_akbi-
mi-mali-odnu-ukrayinsku-pravoslavnu-cerkvu-ne-bulo-b-aneksiyi-krimu-j-vijni-na-donbasi/587835 – 
Назва з екрану. 
10 Президент Путин полагает, что российскую безопасность укрепляют ядерное оружие и 
православие [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 
http://www.pravoslavie.ru/news/20667.htm 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 91 - 

ситуацію, залагодити міжцерковні непорозуміння, продуковані зовнішньою 
духовною експансією, Болгарія, Греція, Грузія, Сербія, Румунія домоглися 
помісного статусу для власних православних церков у різні історичні часи після 
того, як самоствердилися державно та політично. Навіть номінально не 
православні країни, такі як Польща і Чехія мають самокеровані православні 
церкви. Тому цілком природними і закономірними виглядають прагнення 
України, щоби нарешті після тривалих визвольних змагань за державність 
утвердити свою Помісну Православну Церкву. 

 
Специфіка поточного моменту 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть мали місце спроби створити 

Помісну Православну Церкву в Україні. Обидві вони були непослідовними та 
лише спорадично підтримувалися вищим державним керівництвом, а відтак під 
тиском Москви зазнали невдачі. «Проект Кучми» відразу не вселяв оптимізму, 
оскільки ігнорував модель партнерського єднання. Він відводив ключову роль 
УПЦ (МП) з притаманною для неї ідеєю покаяння «розкольників» – УПЦ КП та 
УАПЦ з наступним поверненням останніх у «лоно канонічної церкви», тобто 
Московського патріархату. Зрозуміло, що подібний сценарій не влаштовував 
церкви Київського кореня. «Проект Ющенка» залучав до переговорного процесу 
першочергово УПЦ КП та УАПЦ. Їм пропонувалося віднайти порозуміння та 
провести Об’єднавчий собор напередодні річниці Помаранчевої революції. 
Слабкість підготовки даного діалогу фактично нівелювало практичну значущість 
ідеї міжцерковної консолідації. Росія ж прямо й через УПЦ (МП) постійно 
ширить атмосферу недовіри, підозри, нагнітання напруги та ворожнечі у 
міжправославних взаєминах. 

Сучасна ситуація вирізняється низкою особливостей. 
По-перше, рух за утворення Помісної Православної Церкви 

актуалізований українською громадою під впливом Революції Гідності та 
зовнішньої агресії. Позиція політичного керівництва країни з даного питання 
залишається обережною, але вже чітко окреслена. Про стратегічний 
пріоритет України у цьому напрямі наголосив, виступаючи у День хрещення 
Руси-України, Президент України Петро Порошенко: «Така вже традиція 
православної ойкумени: майже в кожній незалежній православній державі є 
незалежна автокефальна церква. Погляньмо на карту в алфавітному 
порядку: Болгарія та Грузія, Греція та Кіпр, Румунія та Сербія. Чому Україна 
інакша? З чого б це ми мали бути виключенням з правила?»11. Цілком 
очевидно, що Помісність українського православ’я – це актуальний запит 
українського суспільства, а тому потребує всілякої підтримки. 

По-друге, спостерігається істотне пониження суспільного авторитету 
УПЦ (МП). Її юрисдикцію впродовж 2014 – 2015 років полишило десятки 
парафій у різних регіонах України. Прикметно, що цей процес продовжує 

                                                 
11 Виступ Президента України на зустрічі з Всеукраїнською радою церков [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-
zustrichi-z-vseukrayinskoyu-ra-35728 
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інтенсивно тривати. Водночас серед духовенства і мирян УПЦ (МП) 
поширюються автокефальні настрої, звучить критика на адресу церковного 
проводу. Подібні тенденції – результат неприхованої підтримки 
священноначаллям УПЦ (МП) імперсько-шовіністичної політики Росії, котра 
викликала неприйняття й осуд з-поміж переважної більшості українців, 
демонстрації кричущої неповаги промосковської церкви до української 
національної символіки і героїчного духу народу. Ще один важливий момент: 
УПЦ (МП) сьогодні позбавлена того владного патронату, який мала під час 
безроздільного правління комуно-регіоналів. 

По-третє, відбувається суттєве зростання престижу УПЦ КП. 
Наприклад, за результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою 
«Рейтинг» у 2015 році, Патріарх Української Православної Церкви Київського 
Патріархату Філарет виявився тим релігійним лідером, якому найбільше 
симпатизують українці (у нього рейтинг довіри склав 42 %; у предстоятеля 
УГКЦ Святослава – 23 %; у митрополита УАПЦ Макарія – 15 %; у митрополита 
УПЦ (МП) Онуфрія – 18 %; у патріарха РПЦ Кирила – всього 13 %)12. Такої 
колосальної довіри з боку суспільства Київський Патріархат не отримував за всі 
попередні роки незалежності України. Сьогодні УПЦ КП асоціюється  в 
української громади з осердям національного спротиву російській експансії, 
джерелом невичерпного патріотизму, генератором духовного оновлення країни. 
Саме УПЦ КП через свою дієву позицію сприймається українським соціумом 
як платформа для розбудови Української Помісної Православної Церкви. 

По-четверте, після смерті свого предстоятеля митрополита Мефодія у 
лютому 2014 року УАПЦ постала перед питанням пошуку шляхів подальшого 
розвитку. Поки що у неї відсутня чітка візія майбутнього. Небезпека потенційних 
поділів, а то й руйнації церковної структури перетворює УАПЦ на одну із вельми 
зацікавлених сторін вирішення проблеми Помісності українського православ’я. 
Будучи національно орієнтованою церквою зі столітньою історією, вона не може 
дозволити собі залишатися осторонь розв’язання доленосних для народу й 
держави проблем. Але вагомою перепоною для плідного діалогу з УПЦ КП є 
потужний цілеспрямований вплив на її очільника митрополита Макарія та 
провідних ієрархів російського політичного і церковного керівництва. 

По-п’яте, Вселенська патріархія демонструє готовність посприяти у 
фундації Української Помісної Православної Церкви. Про це, зокрема, свідчать 
неодноразові візити в Україну ієрархів УПЦ в Канаді та США, які перебувають 
під омофором Константинополя. Активність останнього, правда, багато в чому 
залежатиме від тиску Москви, але значною мірою все-таки від сигналів з боку 
української влади. 

 
 
 

                                                 
12 Ставлення до лідерів релігійних конфесій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_60357_RG_Church_062015.pdf 
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Ризики фундації Української Помісної Православної Церкви 
Аналіз попередніх зусиль зі створення Української Помісної 

Православної Церкви вказують на існування чинників, котрі спроможні 
загальмувати, а то й суттєво дискредитувати об’єднавчий процес. У нинішній 
ситуації такі фактори також наявні. Ключовими серед них є: 

• дискредитація в інформаційному просторі розуміння поняття 
«Українська Помісна Православна Церква». Відповідну пропагандистську 
кампанію активно проводить УПЦ (МП). Її речники намагаються запевнити 
громадськість, що об’єднання УПЦ КП та УАПЦ не матиме конструктивних 
наслідків, призведе до чергових сварок і поділів, а Константинопольський 
патріарх ні в якому разі не визнає новоутворену структуру через небезпеку 
поглиблення непорозумінь у повноті світового православ’я; 

• намагання нівелювати активність Вселенської патріархії в Україні. 
Зокрема, на засіданні синоду УПЦ (МП) від 24 червня 2015 року єпископи цієї 
церкви «висловили стурбованість» діяльністю представників Константинополя 
на власній «канонічній території». Учасники зібрання доручили митрополиту 
Онуфрію звернутися до патріарха Варфоломія І за належними роз’ясненнями. По 
мірі інтенсифікації діалогу між УПЦ КП та УАПЦ до тиску на 
Константинопольський патріархат долучилася РПЦ. Зокрема, 6 липня 2015 року, 
у Стамбулі відбулася зустріч Вселенського патріарха Варфоломія І з очільником 
відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ митрополитом Іларіоном. Мета візиту 
російського архієрея до Туреччини – переконати главу Вселенського патріархату 
в необхідності відсторонитися від підтримки об’єднавчого процесу між УПЦ КП 
та УАПЦ, оскільки в іншому разі це може мати для нього невтішні наслідки – 
приміром, бойкотування Московським патріархатом проведення Всеправослав-
ного собору чи істотне ускладнення взаємин із турецькою владою тощо. На жаль, 
після цієї поїздки митрополита Іларіона активність Константинополя в Україні 
зменшилася; 

• ініціювання єпископатом УАПЦ (оновленої) під керівництвом 
архієпископа Ігоря (Ісіченка) проекту, який вкрай непродуктивний в контексті 
творення Помісної Православної Церкви. Йдеться про пошук шляхів 
налагодження «євхаристійного спілкування» очолюваної ним структури з УГКЦ. 
Сама по собі ідея відноситься до розряду практично нездійсненних, оскільки 
передбачає абсорбування віроповчальної доктрини однієї сторони іншою. Це все 
одно, що говорити про перспективи відновлення догматичної єдності між Римом 
і Константинополем з позиції вічності. Однак подібна ініціатива Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ цілком може бути проінтерпретована супротив-
никами Помісності українського православ’я як спроба перетворити право-
славних на уніатів. Це – по-перше. А по-друге, вона, виходячи зі свого змісту, 
фактично заперечує доцільність реалізації будь-яких інтеграційних спроб у 
православному середовищі нібито через їхню недолугість апріорі; 

• «переговори» УПЦ (МП) з УАПЦ. Уже не вперше, як тільки УПЦ КП 
та УАПЦ розпочинають між собою діалог, Московський патріархат намагається 
внести в нього сум’яття та зірвати його. Створена наприкінці червня 2015 року 
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синодом УПЦ (МП) комісія «для відновлення діалогу» з УАПЦ – не більше, ніж 
спроба інспірувати непорозуміння між православними церквами Київської 
традиції. Мета її діяльності – зволікання часу, поширення неправдивої інформації 
щодо Київської Патріархії, приваблювання УАПЦ обіцянками, які ні до чого не 
зобов’язують. Необхідно чітко розуміти, що церква, котра супроти 
автокефалії, ідеологічно суголосна з РПЦ, принципово неспроможна вболівати 
за національну справу, а тому й об’єднання УПЦ (МП) з УАПЦ неможливе в 
принципі; 

• відсутність на різних рівнях української влади чіткого позиціювання у 
питанні конституювання Помісної Православної Церкви. Адже проблема 
Помісності українського православ’я – це проблема, котра стосується захисту 
національних інтересів, зміцнення національної безпеки й незалежності 
Української Держави, а тому потребує конкретних заходів та консолідації 
політичної волі. 

 
Висновки 
1. Правило «У незалежній державі – незалежна церква» підтверджується 

тисячолітньою православною традицією. Від того, чи буде у найближчій 
перспективі утверджено Українську Помісну Православну Церкву багато в чому 
залежить функціональна ефективність національної системи безпеки, а також 
досягнення порозуміння у міжцерковних відносинах та консолідації українського 
суспільства в цілому. 

2. Сьогодні склалися достатньо сприятливі умови для фундації УППЦ. Її 
утвердження віднаходить розуміння та підтримку з боку українського 
суспільства. Має місце високе зростання престижу державницької та національ-
ної орієнтованої УПЦ КП з одночасною самодискредитацією проросійської УПЦ 
(МП). Підтримати об’єднавчі зусилля православних в Україні готові на рівні 
Вселенської патріархії. Подібним історичним шансом необхідно скористатися. 

3. Конституювання УППЦ – справа, безумовно, тривала і складна. 
Серйозними перепонами на шляху її практичної реалізації виступають діяльність 
УПЦ (МП) за лекалами «руского міра»; спроби деактивувати роботу 
Константинопольського патріархату на українських теренах; накопичені роками 
непорозуміння та взаємні образи між ієрархами різних православних юрисдикцій 
та інспірування нових, їхні особисті амбіції тощо; намагання УПЦ (МП) зірвати 
діалог УПЦ КП та УАПЦ шляхом ініціювання симетричного комунікативного 
процесу та інформаційної війни. 

 
Пропозиції 
Прискорення процесу конституювання УППЦ з очевидністю потребує 

державної підтримки, в іншому випадку він розтягнеться на довгі десятиліття. 
На даному етапі доцільним видається здійснення наступних кроків. 

1. Верховній Раді України шляхом внесення відповідних змін до Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» запровадити в Україні 
систему конкордатів, тобто забезпечити організацію взаємин між інститутами 
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державної влади та релігійними організаціями у  договірну площину. Подібний 
крок стимулюватиме розвиток прозорих не корупційних партнерських засад 
співпраці між суб’єктами суспільного простору, дотримання сторонами 
відповідних зобов’язань, спонукатиме релігійні організації працювати 
відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації. 

2. Верховній Раді України невідкладно ухвалити підготовлені зміни до 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» в частині, що 
стосується зміни релігійними громадами своєї юрисдикційної підпорядкованості. 
Чітке визначення у національному законодавстві відповідної процедури має 
нівелювати спекуляції на тему переходу парафій з УПЦ (МП) до УПЦ КП, які 
масово тиражуються у суспільстві прихильниками проросійської церкви, та 
дозволить патріотично налаштованим громадянам України законно вийти з під 
впливу російської церкви. 

3. Верховній Раді України прийняти законопроект № 1244 від 04.12.2014 
року щодо найменування релігійних організацій, керівні національні центри яких 
знаходяться за межами України. Такий нормативно-правовий акт зобов’яже УПЦ 
(МП) здійснити перереєстрацію та відобразити у своїй назві те, що вона є 
невід’ємною частиною Російської православної церкви, що не даватиме 
можливості обманювати мільйони українських громадян.  

4. Державному керівництву варто у своїх виступах, зверненнях, промовах 
з гуманітарної проблематики акцентувати увагу на важливості утвердження 
УППЦ для національної безпеки, вітчизняного державотворення, толерації 
міжцерковних взаємин, підтримки тисячолітньої національної культурно-
духовної традиції українців. 

5. Органам центральної влади та місцевого самоврядування сприяти 
Церквам київської юрисдикції та конституюванню Української Помісної 
Православної Церкви. Таке сприяння, безперечно, пробуджуватиме інтерес та 
стимулюватиме ініціативу більшості  українців на ниві розв’язання проблеми, 
пов’язаної з набуттям Українським Православ’ям статусу Помісної Церкви. 

6. Органами центральної влади та місцевого самоврядування залучати до 
підготовки та реалізації соціально значущих проектів і програм (військова 
капеланська служба, викладання у школах та ВУЗах тощо) представників тих 
Православних Церков, котрі виявили здатність до суспільно-патріотичного 
виховання українських громадян. 

7. Дипломатичному корпусу Міністерства закордонних справ України 
вести активну діяльність для поширення правдивої інформації щодо історії 
становлення та сучасного стану Українського Православ’я з використанням 
міжнародної трибуни (ООН, ОБСЄ, ПАРЄ тощо). 

8. Провести люстрацію чиновників, котрі своїми вчинками та діями 
гальмують процес конституювання Української Помісної Православної Церкви. 
На жаль, у центральних і місцевих органах державної влади продовжують 
обіймати високі посади люди, які заради власної вигоди не тільки активно 
підтримують УПЦ (МП), а й свідомо виправдовують діяльність церкви-
колабораціоніста окупаційного російського режиму. 
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9. Розробити та запровадити систему комплексних змін до чинного 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також до 
Кримінального кодексу України, якими передбачити безумовне покарання 
релігійних діячів і санкції щодо релігійних організацій, за діяльність направлену 
на порушення територіальної цілісності та суверенітету Української Держави чи 
розпалювання релігійної ворожнечі. 

10. Міністерству культури України за участю вітчизняних науковців 
ініціювати розробку циклу програм, присвячених феномену Помісної Церкви, з 
метою просвітництва широкого громадського загалу. Підготовлені 
інформаційно-популяризаційні матеріали доводити до цільової аудиторії шляхом 
розміщення на шпальтах друкованих ЗМІ, трансляції на провідних національних 
теле- і радіоканалах. 

11. Міністерству закордонних справ України налагодити продуктивний 
дискурс з Повнотою Світового Православ’я, домагаючись сприяння в 
оформленні незалежності та визнання Української Помісної Православної 
Церкви з центром у столиці України м. Києві, що вповні відповідає як нормам 
церковного, так і міжнародного права. 

12. Під час майбутнього візиту Папи Римського в Україну провести 
відповідні переговори щодо нівелювання впливу Московського патріархату на 
релігійне життя в Україні та можливої підтримки в міжнародних релігійних 
організаціях утвердження і визнання Української Помісної Православної Церкви. 

Реалізація означених заходів дасть можливість демократично 
цивілізувати міжконфесійні і міжцерковні відносини в Україні, істотно набли-
зити остаточне конституювання Української Помісної Православної Церкви, 
консолідуватиме наше суспільство, зміцнить національну безпеку Української 
Держави та захистить національні інтереси всього Українського народу. 

 

 
 

Оксана Петренко, 
доктор пед. наук, професор, 

зав. кафедри теорії і методики виховання  
Рівненського державного гуманітарного університету 

 
КРИЗА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ: 
РЕФЛЕКСІЯ З ПОЗИЦІЙ ПЕДАГОГА 

 
Дискусії про кризу освіти й виховання є такими ж давніми, як і самі освіта 

й виховання. Причому спектр термінів, які застосовуються для позначення 
глибини кризових явищ у системі освіти й виховання, є дуже широким: від 
поміркованого “відставання” до фаталістичного “загибель”. 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 97 - 

Насправді криза освіти й виховання у планетарному масштабі є 
відображенням кризи класичної, стихійної філософії та історії, що проявляється у 
гальмівній дії віджилих своє механізмів стихійної детермінації ринку, приватної 
власності, приватного інтересу. Менше з тим – світова криза освіти й виховання 
визнана доконаним фактом і розглядається як один із проявів глобальних 
проблем людства. 

В історії не було жодного періоду, коли б суспільство було цілком 
задоволене тогочасною системою освіти й виховання. Претензії до існуючої 
системи освіти й виховання завжди і для всіх були загальним правилом, але 
останнє у жодному разі не спростовує того, що на початку ХХІ століття освіта й 
виховання в усьому світі вкотре опинились у глибокій, хоч і не безнадійній, кризі: 
скорочення державного фінансування освіти, що тягне за собою скорочення 
педагогічних працівників та допоміжного персоналу задля економії коштів, 
заробітної плати, пенсійних виплат, погіршення умов праці і порушення прав 
профспілок, скорочення навчальних програм, підвищення плати за навчання – 
далеко не вичерпний перелік проявів цієї кризи на макро- і мікрорівнях. Своєю 
чергою, криза освіти й виховання виникає не на порожньому місці, вона тісно 
пов’язана із загальною цивілізаційною кризою, є результатом і втіленням низки 
інших криз, однак її складно трактувати як результат тільки соціальних, 
політичних, у вузькому сенсі екологічних або культурно-ідеологічних впливів. 

Одним із проявів кризи освіти й виховання є розрив між ними та 
духовністю, культурою; причому цей розрив настільки очевидний, що наукова й 
релігійна спільнота вважає його глибокою кризою духовного виховання. 

Здійснивши аналіз історії питання, сучасної літератури, ми, спираючись на 
праці академіка Ольги Сухомлинської, можемо зробити висновок: поняття 
“духовність” як наукова категорія у педагогіці з’являється у XIX ст. і пов’язане із 
залученням більш широкого загалу дітей до освіти. Воно відображає теологічне, 
трансцендентне світосприйняття і таке ж виховання. 

З плином часу, пройшовши через повне заперечення в ранній радянській 
ідеології, у 1960-1980-х pp. поняття “духовність” знову з’являється в секуляризо-
ваному світогляді носіїв педагогічного знання як сцієнтизм, який, особливо під 
впливом науково-технічного розвитку, почав відігравати роль “релігійного” 
вчення, що може дати всі відповіді на проблеми світобудови та людського 
існування. Зауважимо, що класична європейська школа має суто сцієнтичний 
(Сцієнтизм (від лат. scientia – знання, наука) – світоглядна позиція, в основі якої 
лежить уявлення про наукове знання як про найвищу культурну цінність і 
достатню умову орієнтації людини у світі. Ідеалом для сцієнтистів є не будь-яке 
наукове знання, а насамперед результати і методи природничонаукового 
пізнання. Представники сцієнтизму виходять з того, що саме цей тип знання 
акумулює найбільш значимі досягнення всієї культури, що він достатній для 
обґрунтування й оцінки всіх фундаментальних проблем людського буття, для 
вироблення ефективних програм діяльності) характер: вона дає знання, але не 
долучає до цінностей, моральних норм. І хоч у філософській традиції XIX ст., 
особливо у класичній німецькій філософії, поняття “освіта” і “культура” 
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розглядались як однопорядкові, суспільний розвиток призвів до того, що 
державні освітні політики поступово відтісняли від процесу освіти такі 
традиційні інститути, як сім’я і Церква. Проте врешті-решт класична школа так і 
не спромоглась рівноцінно замінити їх. 

У пізньорадянський період зароджується й парадигма, яка, спираючись на 
матеріалізм, розробляє шляхи, засоби й методи формування духовності не як 
колективного і соціального феномена, а як індивідуально і гуманістично спрямо-
ваного і включає, крім індивідуальних, і морально-етичні, емоційні компоненти. 

Сьогодні духовність повернулася в загальнопедагогічний і загальновихов-
ний дискурс у різних інтерпретаціях, парадигмах, контекстах від трансцендент-
ного до науково-раціонального на своїх протилежних полюсах. Як вважає 
О. Сухомлинська (і ми з нею цілком погоджуємось), недостатньо розроблена в 
теорії, вона широко представлена у практиці, яка представляє собою еклектичний 
набір уподобань і смаків носіїв цих ідей, найчастіше директорів дошкільних і 
середніх навчальних закладів. Прихильники тих чи інших поглядів насторожено 
ставляться одне до одного, інколи з нетерпимістю, заперечуючи навіть право на 
існування іншої точки зору. 

Які ж шляхи подолання сучасної кризи духовного виховання? Що ми, 
педагоги, науковці можемо запропонувати батькам, вихователям, учителям? 

Вважаю, що насамперед необхідно запропонувати практикам конкретні 
технології формування духовності у дітей та молоді – від концептуальних засад, 
змісту, інструментальної частини до критеріїв, діагностики тощо. 

По-друге, необхідно, щоб процесуально-інструментальна розробка була 
спрямована або принаймні відображала нові реалії, в яких живе дитина, той 
соціокультурний контекст, який хоч і входить корінням в історико-культурний 
досвід, у духовні традиції народу, містить і нові комунікативні технології, 
полікультурність, неоднозначність і мінливість сьогоднішньої духовної реаль-
ності, яку можна охарактеризувати як етичний релятивізм. 

Сьогодні, коли більшість етичних, моральних проблем вважаються сферою 
особистого життя людини (наприклад, вживання наркотиків, алкоголю, 
сексуальна розбещеність тощо), коли засоби комунікації радикально змінюють 
життя дитини, розвиток її потреб, мотивацій, емоційно-інтелектуальної сфери, 
гостро постає проблема змістового наповнення процесу формування духовності з 
позицій смисложиттєвих цінностей, які визначають зміст, якість та спрямо-
ваність людського буття і образ людський у кожному індивіді, переконана 
сучасний філософ освіти Л. П. Буєва. 

Якщо погодитися з таким розумінням формування духовності, то її 
змістове наповнення передбачає: культуру в найширшому сенсі цього слова, 
включаючи традиційну і постмодерну, релігію і мораль, молодіжну культуру і 
субкультуру, право і економіку і т.д. Всі ці складові мають увійти у формування 
духовності в сучасному постмодерному вимірі, який фіксує ментальну специфіку 
сучасної епохи в цілому й вирізняється багаторівневим нелінійним розвитком, 
заперечує єдину для всіх, уніфіковану й універсальну природу людського знання, 
культури і духовності. 
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У такому випадку можемо, як стверджує О. Сухомлинська, говорити про 
правомірність залучення різних концепцій, підходів, що мають освітньо-виховну 
спрямованість, відкритий характер і визначають кінцевою метою формування 
духовності у дітей, підлітків та юнаків. І одне з провідних місць тут має належати 
християнським цінностям як загальнолюдським здобуткам європейської 
цивілізації, на яких побудований загальнокультурний простір. Мова йде про те, що 
зростаючи в сім’ї, дитина долучається до того типу духовності (релігійного чи 
світського), який культивується в родині, притаманний її батькам. Згодом, у 
закладах освіти різного рівня, особливо в загальноосвітніх школах, дитячий 
світогляд формується в цілому на засадах наукової раціональності через зміст 
освіти і загальнолюдських цінностей через виховний процес. У дозвіллєвому 
просторі, в позашкільній діяльності, в молодіжних організаціях особистість пере-
буває в системі різноманітних соціальних впливів, що сприяє формуванню 
різноспрямованих настроїв, уподобань, цінностей, домінуючих у цих середовищах. 

Якщо ми від сім’ї, матері та батька через школу до молодіжних органі-
зацій, Церкви, кожен у своєму полі діяльності, з різних, нехай і протилежних 
позицій, будемо цілеспрямовано вибудовувати, культивувати духовні параметри, 
норми і цінності розвитку дитини, у неї сформується, на основі впливів, 
взаємовпливів, заперечень і сприйняття, та духовність, той її варіант, релігійний 
чи, навпаки, секуляризований, та світоглядна модель, яка найбільше відповідає її 
внутрішній сутності. 

В умовах сьогоднішніх реалій вважаємо недоцільним ставити всеохоплю-
ючі завдання, на кшталт того, як це робили в радянській педагогіці, а кожен має 
знайти свою стежку, і завдання педагогіки та педагогів – допомагати цьому 
вибору. Адже в сучасних демократіях основні цінності, що пропагуються 
суспільством, – це толерантність і плюралізм, довіра, взаємна повага, свобода, які 
забезпечуються законом, а з іншого боку – автономія особистості, самостійність, 
вільний вибір, компетентність, відповідальність, вміння брати на себе рішення 
щодо своєї долі, своїх вірувань і уподобань. 

Сучасні спроби реанімувати культурні функції освіти шляхом її гумані-
зації, введення нових дисциплін, наприклад, культурології, релігієзнавства тощо, 
поки що малоефективні. Необхідно змінити самі цілі та функції освіти: перейти 
від знаннєвоцентристської до культуроцентристської системи освіти. Криза 
сучасної освіти й виховання – це криза самих підмурків класичної системи 
освіти, яка вже не відповідає і не задовольняє потреби розвитку науки і 
суспільства в цілому. 

Відтак в умовах глобалізації актуальним є завдання формування нової, 
посткласичної, філософії освіти, яка б, не підміняючи собою загальних педаго-
гічних, психологічних, культурологічних основ освітніх концепцій, розглядала 
фундаментальні світоглядні питання про ставлення людства до універсуму, про 
зміну місця і призначення людини в сучасному світі, про покладання на людство 
конструктивної функції й регулюючо-гармонізуючої ролі. 
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Валерій Шеретюк, 
кандидат історичних наук, доцент, 

декан історико-соціологічного факультету  
Рівненського державного гуманітарного університету 

 
ЗДОЛБУНІВСЬКЕ БЛАГОЧИННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ: 
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 
Україна на межі ХХ–ХХІ століть переживає низку вагомих суспільно-

політичних, економічних, культурних трансформацій. Не залишилася осторонь 
цих процесів і Православна Церква. Минуле століття увійшло в історію 
Української держави як час пробудження українського патріотизму та 
формування внутрішнього запиту на відновлення Українського Православ’я. 
Тому бурхливе національно-релігійне відродження та рух за автокефалію 
Української Православної Церкви кінця 1980-х – початку 1990-х років не 
оминули Рівненщини. У липні 1990 р. було освячено першу в Рівненській області 
церкву УАПЦ (Свято-Стефанівська церква). Десятого жовтня 1990 р. на 
Рівненщині було створено єпархію Української Автокефальної Православної 
Церкви, яка адміністративно включила межі Рівненської області. Після 
Всеукраїнського Православного Собору, що відбувся 25-26 червня 1992 року 
(об’єднав Українську Автокефальну Православну церкву та частину Української 
Православної Церкви (Московського Патріархату), постала Українська 
Православна Церква Київського Патріархату. Статутом УПЦ КП став статут 
УАПЦ з відповідними доповненнями. Постання цієї інституції було наслідком 
історичних і канонічних передумов потреби такої Церкви та прагненням 
православних українців до унезалежнення від Московського Патріархату. 

Важливу роль у структурі УПЦ КП та зміцненні її авторитету серед 
віруючих займають єпархії. Зокрема, Рівненська єпархія УПЦ КП нині має 
17 благочинь: Рівненське районне благочиння, Рівненське міське благочиння, 
Березнівське районне благочиння, Володимирецьке районне благочиння, 
Гощанське районне благочиння, Демидівське районне благочиння, Дубенське 
міське благочиння, Дубенське районне благочиння, Дубровицьке районне 
благочиння, Здолбунівське районне благочиння, Корецьке районне благочиння, 
Костопільське районне благочиння, Клеванське благочиння, Млинівське районне 
благочиння, Острозьке районне благочиння, Радивилівське районне благочиння, 
Сарненське районне благочиння. Єпархіальне управління складається з відділів, 
діяльність яких спрямована на духовно-патріотичне виховання Збройних сил та 
інших військових формувань України, забезпечення інформаційно-видавничих 
потреб, зв’язків з громадськістю, з пенітенціарними закладами, проведення 
місійної та соціальної діяльності та роботи з молоддю, здійснення духовної 
освіти й катехізації, опікування монастирями, надання інформації та сприяння 
розвитку церковного мистецтва. 
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Структурною одиницею Рівненської єпархії є Здолбунівське благочиння, 
яке налічує наступні парафії: с. Кунин (Свято-Юріївська парафія), с. Степанівка 
(Свято-Юріївська парафія), м. Здолбунів (Свято-Іоано-Богословська парафія), 
с. Уїздці (Свято-Троїцька парафія), с. Дермань 2 (Свято-Онуфріївська парафія), 
м. Здолбунів (Свято-Петро-Павлівська парафія), с. Глинськ (Свято-Кирило-
Мефодіївська парафія), м. Здолбунів (Свято-Успенська парафія), с. Новосілки 
(Свято-Чудо-Михайлівська парафія), смт Мізоч (Свято-Різдво-Богородична 
парафія), с. Богдашів (Свято-Хресто-Воздвиженська парафія), с. Спасів (Свято-
Хресто-Воздвиженська парафія), с. Орестів (Свято-Покровська парафія), 
с. Волиця (Свято-Параскево-Сербська парафія), с. Ільпінь (Свято-Дмитрівська 
парафія), с. Здовбиця (Свято-Михайлівська парафія), с. М. Мощаниця (Свято-
Михайлівська парафія). 

З 17 серпня 1992 р. благочинним Здолбунівського району Рівненської 
області УПЦ КП та настоятелем Свято-Троїцької церкви с. Уїздці призначають 
митрофорного протоієрея о. Павла Джуру, який дбає про зростання його 
структури та збільшення парафій. Він є своєрідним посередником між приходом 
та єпархіальним управлінням, одним із помічників правлячого архієрея. Саме на 
нього покладаються у благочинні функції турботи про релігійно-моральне 
виховання віруючих, спостереження за станом проповіді, контроль за 
виконанням постанов єпархіальної влади. Окрім того, благочинний дає поради 
духовенству щодо виконання ними своїх обов’язків, а також і особистого життя, 
усуває непорозуміння між кліриками без формального судочинства, доповідає 
про значні інциденти архієрею, попередньо розслідує церковні правопорушення 
кліриків і мирян, клопоче про нагородження кліриків і мирян, вносить пропозиції 
єпархіальному єпископові про призначення на вакантні місця в благочинні. 

Свято-Троїцька церква с. Уїздці була освячена 25 травня 1942 р. під час 
німецької окупації як Українська Автокефальна Православна церква. Новозбудо-
ваний Уїздецький храм освятив на Трійцю молодий священик Павло Назарчук. 
Проте недовго він був настоятелем цього храму. Уже у 1943 р. о. Павло стає 
районним політреферентом УПА на псевдо “Хресний”. Священик трагічно 
загинув у криївці поблизу с. Коршів у 1944 р. Знаково, що саме Свято-Троїцька 
церква с. Уїздці, яку освятив священик-патріот у 1942 році, однією з перших у 
1990 р. в Рівненській області набуває статусу Української Автокефальної 
Православної Церкви, а після Об’єднавчого Собору 1992 року підпорядковується 
УПЦ КП. Особливістю Уїздецької громади стало те, що на відміну від більшості 
сіл області, де внаслідок розколу релігійних громад початку 90-х років почали 
функціонувати одночасно православні церкви обох патріархатів, було збережено 
єдність і продемонстровано майже 100% одностайність у виборі Українського 
Православ’я. 

Проте тотальний наступ на Україну з боку Росії, який не припинявся з 
1991 року й найзручнішим засобом якого для Москви завжди була Церква, 
позначився і на Уїздецькій громаді. В умовах порушення законності, закулісних 
домовленостей, поза думкою громади села Уїздці у 2013 році було зареєстровано 
церковну громаду Московського патріархату. Спостерігаємо уже знайому 
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українцям впродовж більш як трьох століть технологію Москви – “розділяй і 
володарюй”. Варто відзначити, що прихильники промосковської церкви в 
с. Уїздці здебільшого є вихідцями або з інших сіл району, або ж узагалі з інших 
районів. Такі випадки мають свою логістику. При владі на різних щаблях, і не 
лише в Здолбунівському районі, перебували чи перебувають окремі далеко не 
завжди патріотично налаштовані особи. І хоча Здолбунівський район періоду 
німецько-радянської війни був масово охоплений як антинімецьким, так і 
антирадянським Рухом Опору, свідомість ідейного та патріотичного населення 
району за півстоліття настільки нівельована північною імперією, що на сьогодні 
воно ладне підтримувати як і неукраїнську церкву, так і не проукраїнських 
кандидатів до влади. 

Зрештою, такі процеси є закономірними. Адже міфи про Московську 
Церкву-матір, які століттями нав’язувалися віруючим, одномоментно зникнути 
не можуть. Окрім того, складні процеси, що відбуваються на початку другого 
десятиліття ХХІ століття в православ’ї України, відображають значно ширші 
проблеми конфлікту ідентичностей. У цьому контексті слушними є думки 
українського релігієзнавця В. Єленського, який стверджує, що це не лише 
“конфлікт між українською і неукраїнською ідентичностями, а й… між виразною 
українською ідентичністю і ідентичністю невиразною, яка намагається обожни-
тися з православною культурною спільністю, стати “просто православною” й тим 
самим щасливо уникнути відповіді на хворобливе запитання про “остаточну 
колективну ідентичність”, про приналежність до певного етносу” [2, с. 439.] 

Упродовж двох останніх років в Україні близько 60-70 парафій УПЦ МП 
перейшли до УПЦ КП. Така загальноукраїнська тенденція не оминула і 
Здолбунівщину. У зв’язку з військовою агресією Росії проти України посилю-
ється відхід парафій УПЦ МП під юрисдикцію УПЦ КП. Зокрема, на початку 
2015 р. Свято-Чудо-Михайлівська парафія УПЦ с. Новосілки Здолбунівського 
району рішенням більшості членів православної громади перейшла під 
юрисдикцію Київського Патріархату. За нашими спостереженнями, на 
Здолбунівщині хоча де-юре і не відбувається масового переходу парафій під 
юрисдикцію УПЦ КП, проте значна кількість прихожан перестають відвідувати 
церкви Московського Патріархату. На нашу думку, саме ця тенденція є 
найважливішою, а факт переходу парафій під юрисдикцію Київського 
Патріархату стає лише закономірним, супутнім явищем і питанням часу. 

Здолбунівське благочиння УПЦ КП розширює мережу своєї присутності у 
краї за рахунок збільшення кількості парафій і храмів. Зокрема, 21 травня 2013 р. в 
день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Високопреосвящен-
ний Іларіон (Процик), архієпископ Рівненський і Острозький, здійснив архіпастир-
ський візит у селище Новоздолбунів Здолбунівського благочиння, де на запро-
шення настоятеля прот. Миколая Береговича очолив святкове богослужіння з 
нагоди храмового свята та звершив освячення місця під будівництво нового храму 
на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова [10]. 

Українська Православна Церква пройшла довгий тернистий шлях, і 
сьогодні вона нарешті активно відновлюється, стає на ноги у своїй Українській 
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державі і з важким післяімперським спадком – напівзруйнованою свідомістю 
народу. Та з отриманням свободи народ швидко відновлює втрачене, народжує 
свідомих борців, які ширять правдиве слово, свободу і духовність. І ще вчорашні 
проблеми, з якими ми стикалися, повертаються новими надбаннями. 
Насамперед – усвідомленням необхідності іти і боротися далі. В основі про-
цвітання народу, держави, Церкви завжди стояла освіченість і фахова підготовка 
кадрів. Саме наявність ерудованих духовних осіб, що володіють теорією і знають 
практику, дозволила вистояти Українській Православній Церкві у XVI-XVII 
століттях. І як констатує сподвижник національної ідеї та Української Церкви 
митрофорний протоієрей о. Павло Джура, “приємно спостерігати усе більш 
якісний кадровий приплив до УПЦ КП молодих, освічених священиків. Давно 
минув період, коли до складу служителів церкви могли потрапити далекі від 
Бога, випадкові особи” [3]. 

Сьогодення вимагає продуманої кадрової політики в усіх ланках 
суспільства. З приємністю хочеться відзначити духовний, інтелектуальний та 
фаховий рівень священиків та випускників Духовної семінарії Рівненської 
єпархії УПЦ КП. І це закономірно – УПЦ КП активно розбудовується не лише в 
кількості єпархій, а, насамперед через приплив молодих, свідомих, патріотично 
налаштованих інтелектуалів. Цей процес визначений по усій ієрархічній 
вертикалі Святійшим патріархом УПЦ КП Філаретом, на Рівненщині –
Високопреосвященним архієпископом Рівненським і Острозьким Іларіоном, на 
Здолбунівщині – митрофорним протоієреєм Павлом Джурою. Останнім виховано 
та підготовлено плеяду молодих, енергійних священиків. Серед них варто 
відзначити випускника Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 2001 року Володимира 
Кухарчука – сьогодні благочинного Манявського монастиря УПЦ КП ігумена 
Паїсія. При нагоді відвідуючи батьківщину, ігумен Паїсій допомагає своєму 
вчителю о. Павлу проводити богослужіння в рідній Свято-Троїцькій церкві 
с. Уїздці. 

Прикладом інтелектуальної і патріотичної генерації УПЦ КП є також 
наш земляк, виходець із с. Дермань (Здолбунівський район) Ярослав Хаврук. 
2005 року, будучи настоятелем Свято-Воскресенської церкви м. Острога, йдучи в 
ногу з віяннями часу – відновленням незалежності України, прагненням 
повернути Церкві її істинний зміст і призначення, користуючись підтримкою 
свідомої пастви, о. Ярослав спробував повернутися до Української Православної 
Церкви Київського Патріархату. Проте логічному прагненню завадила як 
неготовність ні вірян, ні владорішучих кроків впорядкування церковного життя у 
своєму домі, так і потужний опір конкуруючої церковної структури. Однак 
поразка о. Ярослава є тим випадком, коли невдачі посилюють наснагу. Сьогодні 
Ярослав Хаврук продовжує розпочату в 2005 році справу розбудови УПЦ КП в 
чині архієпископа Чернівецького та Кіцманського Онуфрія. І підтримкою йому у 
справі його життя є його батьківщина, патріотичне коріння і фах історика, який 
забезпечив досконале знання історії і здатність до сприйняття реалій через 
логістику життя та існуючого досвіду. 
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Сьогодні Україна переживає один із найскладніших періодів свого 
розвитку. “Військова агресія з боку сусідньої держави, – на думку Патріарха 
Філарета, – поставила нас у такі умови, які вимагають не лише військової, але й 
духовної мобілізації” [8, с. 3]. Відтак така духовна мобілізація постає необхідною 
умовою присутності духівників у Збройних силах України. Військова агресія та 
складні суспільно-політичні обставини в Україні активізували інститут 
капеланства у Збройних силах України. Вже з перших днів АТО поруч із воїнами 
Української армії перебували військові священики-капелани, посеред яких і 
священики Здолбунівського благочиння. Саме на них покладається місія 
духовної, моральної підтримки військовослужбовців та людей, які проживають у 
зоні бойових дій. Нині капеланське служіння у зоні АТО здійснює о. Тарас 
Волянюк – священик Свято-Хрестовоздвиженського храму с. Богдашів Здолбу-
нівського району. 

Під час перебування з зоні АТО прот. Тарас Волянюк здійснював 
служіння в підрозділах 53 ОМБР, які розташовані по лінії зіткнення як у 
Луганській, так і в Донецькій областях. Познайомився о. Тарас також із 
волонтерами із м. Сєвєродонецька, налагодив співпрацю з головою ВЦА 
Луганської області Георгієм Тукою, облаштував капличку для здійснення 
служіння. За час свого служіння в зоні АТО, на думку о. Тараса, він “відчув і 
побачив реальну потребу у капеланському служінні, особливо на передовій, де 
нашим хлопцям потрібна підтримка словом, молитвою, а іноді і просто своєю 
присутністю” [6]. 

Про важливість капеланства у зоні АТО із свого досвіду перебування на 
передовій говорять і священики, які заочно навчаються на історико-
соціологічному факультеті РДГУ. Зокрема, о. Володимир Чорний – священик 
храму “Усіх Святих землі української” УПЦ КП смт Комінтернівське Одеської 
області – наголошує на важливості як духовної, так і психологічної роботи 
капеланів в умовах війни: “На війні нема невіруючих людей. Прагнення вижити в 
умовах війни спонукає сподіватися на Бога як атеїстів, так і сатаністів” [5]. 
Звичайно, на передовій воякам надають фахову допомогу психологи. Проте 
о. Володимир стверджує, що все ж “для українця більш звичне спілкування з 
духівником, ніж з психологом. Солдат навіть по-різному сприймає капелана в 
підряснику і служителя церкви, коли той одягнений у військовий камуфляж” [5]. 

Звичайно, психолог як фахівець, хоча й активно, але лише тепер починає 
займати свою важливу нішу в соціумі. Тому очевидно, що традиція, яка склалася 
впродовж століть в умовах відсутності української державності, а саме – 
ідентифікація індивідуума за національною ознакою як українця через “свою, 
православну церкву”, а також вкорінення цієї ж церкви в статусі фактично єдиної 
інстанції, де ще українець міг шукати допомогу, продовжує існувати і сьогодні. В 
умовах війни ці зв’язки відновлюються та посилюються, з одного боку, 
покладаючи на Церкву усе більше обов’язків та завдань, з іншого, створюють 
умови для виявлення усіма наявними в Україні церквами свого істинного 
змісту – служити Богу, народу чи бути на службі у чужих політичних амбіцій. 
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Проте зважаючи на величезні психологічні перевантаження, які 
переносять бійці, посилюється необхідність більш ширшого і якісного 
впровадження в армію як інституту капеланства, так і інституту психологів. Своє 
бачення ролі і значення психолога в зоні АТО розкриває наш земляк із с. Уїздці, 
офіцер-психолог батальйону “Горинь” 2014-2015 рр., а сьогодні керівник Центру 
допомоги учасникам АТО при Рівненській ОДА, капітан Пахолюк Валентин. 
“Вплив отриманих у бойових умовах стресів на психологічний стан бійців 
визначально впливає на їхню здатність виконувати бойові завдання. Бійці 
потребують спілкування з психологом, оскільки проблеми психологічного 
характеру найзручніше вирішувати в діалозі з психологом як “на сповіді”. Не 
кожен чоловік, який на війні стає бійцем, захисником, тримаючи в руках зброю, 
може відверто говорити про свої страхи, переживання. Нерідко на стреси війни 
накладаються проблеми сімейного характеру, складність налагодження відносин 
з бойовими побратимами чи командуванням. У таких умовах оперативність і 
фаховість психолога визначає якість вирішення психологічної проблеми бійця, а 
значить, забезпечення його боєздатності і спроможності вижити в умовах війни і, 
звичайно, збереження його для повноцінного, здорового життя в суспільстві 
після повернення з війни. Так, актуальність ролі психолога в умовах війни є 
незаперечною. Та, на жаль, це не завжди саме так сприймається військовим 
командуванням.Офіцер-психолог підрозділу рахується зазвичай номінальною 
одиницею. Відсутність безпосередньо підпорядкованого йому особового складу є 
підставою для окремих командирів закривати офіцером-психологом усі наявні 
проблемні питання, які виникають у військового підрозділу і які далеко не 
завжди мають відношення до безпосередніх обов’язків психолога. Залишається 
незмінною юрисдикція військового психолога, яка розповсюджується лише на 
рядовий склад. Досвід же показує, що психологічної допомоги потребує нерідко і 
керівний склад (інколи з подальшим направленням до психіатра). Важливим є 
той момент, що в підрозділах почали з’являтися капелани, які можуть діяти 
більш автономно, відповідно і результативно” [4]. Користуючись власним 
досвідом, Валентин висловив думку про необхідність підпорядкування 
військових психологів напряму Міністерству оборони, що мало б зосередити 
зусилля офіцера-психолога на його безпосередніх обов’язках та, загалом, 
вдосконалити організацію психологічної роботи з особовим складом Збройних 
сил України. 

Варто відзначити, що маючи об’єднуючу спільність – село Уїздці 
Здолбунівського благочиння – митрофорний протоієрей Павло Джура, капітан 
Валентин Пахолюк, благочинний ігумен Паїсій продовжують тісний діалог не 
лише як земляки, а й як колеги, які роблять спільну справу – забезпечують 
турботу про духовний, психологічний та фізичний стан мирян, вояків, бойових 
ветеранів. 

Здолбунівське благочиння Рівненської єпархії УПЦ КП не стоїть 
осторонь вшанування пам’яті загиблих на сході України, моральної та 
матеріальної підтримки сімей загиблих. Зокрема, 19 липня 2015 р. в селищі 
Мізоч вшановували пам’ять 20-річного загиблого Тараса Якимчука (загинув у 
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2014 р. у зоні АТО). На території УПЦ КП було відкрито і освячено пам’ятник 
Тарасу Якимчуку, чин благословення і освячення звершив протоієрей Олег 
Гаркавий [7]. Активно долучилася УПЦ КП до вшанування пам’яті загиблого на 
сході мешканця с. Уїздці Олександра Шолудька, який 12 жовтня 2015 р. 
підірвався під час виконання бойового завдання на розтяжці іпомер 21жовтня, не 
опритомнівши. 

Завдяки старанням о. Павла Джури останнім часом соціальне служіння у 
діяльності УПЦ КП на Здолбунівщині починає відігравати дедалі більшу роль. 
Цьому значною мірою сприяють ті зміни, які відбуваються у суспільстві. Адже 
соціальне служіння постає не лише додатковим способом оздоровлення 
суспільства, а й неодмінним інструментом для реалізації взаємодії із 
суспільними, громадськими інституціями з метою формування громадянських 
цінностей. Виходячи з потреб соціальної роботи, усвідомлення необхідності 
реальних справ милосердя, любові та турботи про ближнього, настоятелі громад 
Здолбунівського благочиння проводять збори коштів на допомогу дітям-сиротам, 
опікуються Мізоцькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом І-
ІІ ступенів Рівненської обласної ради. Варто зазначити, що між духовенством 
району та керівництвом цього закладу (директор О. Киричук, заступники 
директора Л. Грицюк, Ю. Горчак) встановились щирі, дружні відносини. 
Педагогічний та учнівський колективи школи-інтернату радо зустрічають 
священиків, зокрема, настоятеля Свято-Різдво-Богородичної парафії смт 
Мізоч Олега Гаркавого, діляться з ними своїми успіхами та проблемами [1]. В 
основу своєї благочинної діяльності о. Павло Джура ставить ідею державності та 
загального примирення, запрошуючи до спільного вшанування пам’яті загиблих 
в АТО представників усіх церков: “українці гинуть за Україну і вшановувати їх 
пам’ять мають усі, для кого Україна – рідна земля” [3]. 

Духовного оживлення Рівненська єпархія, а відтак і Здолбунівське 
благочиння, досягли за часів керівництва владики Даниїла (Чокалюка). Як 
архієрей він працював для того, щоб Україна відбулася як незалежна держава з 
власною незалежною, Помісною Церквою. У цьому контексті митрополит сприяв 
відновленню хрестів та пам’ятних знаків на могилах героїв України. 
Неоціненний внесок у розвиток духовного життя краю здійснив митрополит 
Даниїл, відтворюючи та відбудовуючи історичні та культурні пам’ятки краю, 
сприяючи відновленню хрестів і пам’ятних знаків на могилах героїв України. У 
цьому контексті не винятком стало і Здолбунівське благочиння УПЦ КП. Адже 
саме митрополит Даниїл підтримав ідею створення монастиря під Гурбами. 
Представники громадськості прийняли рішення вшанувати пам'ять героїв 
Гурбенського бою та збудувати в урочищі Гурби Пантеон Слави, а поруч – 
спорудити Свято-Воскресенський монастир. 

Ініціатором зведення пам’ятника був уродженець Рівненщини, директор 
Львівської галереї мистецтв, Герой України Борис Возницький. Уродженець 
с. Ульбарів Дубенського району, він був учасником повстанського руху на 
Рівненщині, і з Гурбами його пов’язують спогади юнацьких років. У 1944 році 
Борис Возницький був мобілізований до УПА, потрапив до штабу УПА–
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“Південь”, що був розташований у с. Бущі, недалеко від Гурбів. До Гурбенського 
бою не потрапив, проте на Гурбах загинули мобілізовані разом із Борисом 
Возницьким хлопці. Пам’ятаючи про безневинну смерть місцевих підлітків, 
Борис Григорович виношував ідею зі спорудження пам’ятника загиблим під час 
Гурбенського бою. 

Відтак 3 травня 2005 року був закладений Свято-Воскресенський 
чоловічий монастир на Повстанських Могилах та розпочалося будівництво 
житлово-адміністративного корпусу Свято-Воскресенського монастиря, церкви-
каплички, перепоховання з інших місць Гурбинського лісу до Національного 
пантеону тлінних останків героїв-повстанців. Перед могилами повстанців 
поставлено на постаменті-колоні скульптуру Покрови Пресвятої Богородиці, а 
над могилами покладено мармурові плити з іменами загиблих [9]. 

Першим намісником Гурбенського монастиря був ігумен Антоній 
(Король), який відійшов у вічність у 2006 році. З серпня 2006 року настоятелем 
монастиря на Гурбах був ієромонах Нифонт (Володимир Карпінський). З 
16 червня 2015 року намісником Гурбинського Свято-Воскресенського 
чоловічого монастиря стає ігумен Онуфрій (Ляда). На 23 квітня заплановано за 
участі Високопреосвященного архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона 
відкриття в Гурбенському монастирі головного храму – Свято-Воскресенського. 
Свято-Воскресенський чоловічий монастир став святинею, Національним 
пантеоном, до якого щороку приходять прочани. Зокрема, доброю традицією вже 
стало під час Великодніх свят збиратися в урочищі Гурби Здолбунівського 
району для вшанування пам’яті воїнів УПА: тут відбуваються урочисті заходи, в 
яких беруть участь ієрархи УПЦ КП, священнослужителі Рівненської єпархії, 
громадські діячі, політики, активісти. 

Отже, третє тисячоліття поставило перед Українським Православ’ям нові 
виклики, від відповіді на які залежить його роль і місце у майбутньому. 
Відповідно, Здолбунівське благочиння як структурна одиниця Рівненської 
єпархії УПЦ КП та Українська Православна Церква Київського Патріархату, 
маючи в регіоні беззаперечний соціальний і культурний авторитет, вишукує 
форми життєдіяльності, які б дозволяли Церкві якомога активніше впливати на 
соціально-духовні процеси суспільства, давати адекватні відповіді на нові 
суспільні запити, реагувати на вимоги часу, таким чином відновлюючи 
суспільний статус Церкви. 
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ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 

Початок другого десятиліття ХХІ ст. в Україні радикальним чином 
підірвав віру в людину з її безмежними можливостями і волею добра, віру в те, 
що вирішення головних проблем існують і що ці рішення можливо знайти і 
втілити їх у життя. В останні місяці 2013 – перші місяці 2014 р. в Україні в 
глобальному сенсі постало питання патріотизму, виховання й освіти молоді, 
підростаючих поколінь. Виявилося, що Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року переважно має декларативний характер і не в 
стані забезпечити цілісну систему виховання, морального і духовного розвитку 
та соціалізації дітей і молоді. Соціологічні дослідження, які проводять установи 
різного рівня, свідчать про те, що населення України не довіряє ні уряду, ні 
парламенту, ні армії, ні більшості громадських інститутів. Єдиним громадським 
інститутом, якому довіряють, є Церква і, зокрема, Православна Церква. І хоча 
Україна є секулярною державою, очевидно, буде доцільним звернутися з 
наукових позицій до православної традиції в контексті духовно-морального 
становлення особистості. 

Проблеми взаємовпливу православної традиції із становленням духовно-
морального світу особистості торкались у своїх працях богослови і науковці 
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різних часів української історії. Зокрема, це праці І. Огієнка, Я. Ісаєвича, 
Я. Грицака, Т. Гунчака, А. Колодного, Б. Лобовика, Б. Мітюрова, П. Яроцького та 
ін. 

Проте всебічний науковий аналіз духовно-морального становлення 
особистості в контексті православної традиції не здійснювався. Власне, у межах 
статті і ми цього не можемо зробити, але виділити основні складові і намітити 
орієнтири цього процесу цілком можливо. 

Те, що європейська культура історично стала можливою на ґрунті 
прийняття християнських цінностей, навряд чи можна заперечувати. Настільки ж 
беззаперечним є той факт, що два типи тоталітаризму у ХХ ст., які виступали під 
виглядом соціалізму в Радянському Союзі і країнах соціалістичного блоку і у 
формі націонал-соціалізму і фашизму у Німеччині, Італії та деяких інших 
європейських країнах – прямо протистояли християнству, вели з ним відверту 
боротьбу. На підставі того, що тоталітаризм зійшов сьогодні з історичної сцени, 
можна було б зробити висновок про те, що християнські цінності, втілені в 
європейській культурі, отримали верх, практично утвердили свою значущість для 
сучасної людини, і ніщо їм більше не загрожує. 

Звичайно, християнські цінності істотним чином визначили те, що ми 
вважаємо завоюваннями і традиціями європейської культури. Перш за все – це 
принцип внутрішньої свободи людини, визнання того, що особистість, її 
поведінка і гідність не визначаються тією конкретною соціальною ситуацією, в 
якій вона виявилася. Можливо навіть сказати, що сама ідея демократії як 
соціального і правового порядку в європейському розумінні стала можливою на 
фундаменті християнських цінностей. 

У цьому контексті, на нашу думку, було б доречно й Україні звернутися 
до християнських цінностей і, зокрема, до православної традиції, до її ролі у 
духовно-моральному становленні особистості. 

У найбільш узагальненому розумінні традиція означає звичаї, порядки, 
правила поведінки, перекази, які передаються з покоління в покоління. 

Людство в цілому переживає чергову системну кризу, в якій криза 
ідентичності посідає важливе місце. Не обійшов цей процес й Україну. Саме 
криза ідентичності стала каталізатором зростання національної й конфесійної 
самосвідомості. На тлі взаємних образ і претензій, які десятиліттями накопи-
чувалися, цей процес не міг не призвести до зростання ненависті й агресії. 

Вказані проблеми загострюються глобальною загальносвітовою цивіліза-
ційною кризою, деякі ознаки якої повною мірою представлені у сучасному 
українському суспільстві. Насамперед це конфлікт глобального й етнічного, який 
перманентно загострюється; криза сцієнтистської картини світу. Населення 
перестає вірити у виключність раціонального осягнення світу, позбавляється від 
ілюзій лінійного прогресу. Наступною ознакою цивілізаційної кризи є крах 
автономної моралі – підґрунтя безрелігійного атеїстичного гуманізму. Двадцяте 
століття переконливо довело, що ціннісна вертикаль незмінно руйнується, якщо 
вона не спирається на почуття Священного. І остання ознака, яка, нашу думку, є 
присутньою у сучасному українському суспільстві – подолання у свідомості 
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надмірного антропоцентризму, тобто перебільшеної віри у могутність людини, 
яке супроводжується кризою віри в людину взагалі. Вищевказаного достатньо 
для того, щоб усвідомити, що у ХХІ ст. Україна стикнулася з крос-культурним 
шоком, який поглиблюється специфічною пострадянською ситуацією і клубком 
геополітичних проблем. 

Україна, у своїй переважній більшості, є державою християнської 
традиції, зокрема православної, і саме ця ознака, на нашу думку, має бути 
вирішальною у формуванні суспільно-морального і духовно-морального 
простору. Система освіти поряд із сім’єю повинна забезпечити повноту 
входження особистості в різноманітний світ традицій. Спираючись на досвід, 
котрий століттями формувався народом України, ми виокремлюємо три 
обов’язкових елементи культурно-освітнього простору: 1) національна традиція: 
засвоєння національної культури, рідної мови, національного способу життя, 
рідної віри, досвіду духовного життя, практичного засвоєння моральних 
настанов; 2) цивілізаційна традиція: засвоєння спільної для всіх державо-
утворюючої культури єдиної мови, соціальних відносин, правових і етичних 
норм, спільних для всіх цивілізацій; знання устрою життя державоутворюючого 
народу, його цінностей і віри; 3) традиція світового співтовариства: засвоєння 
мови, етикету і знань, необхідних для входження у світове співтовариство. 

Ми розглядаємо духовно-моральне становлення особистості в межах 
славної традиції, яка є національним ґрунтом більшості українців. Вона 
втілюється у двох типологічних формах – як традиція культурно-історична і як 
церковний Переказ. 

Культурно-історична традиція представляє собою світський компонент 
православної традиції. На її основі визначається зміст морального і громадянсь-
кого виховання, а також процесу соціалізації особистості. Культурно-історична 
традиція встановлює початкову межу морального вдосконалення особистості, 
метою якого є обожнення людини. 

В якості конфесійної традиції Православ’я усвідомлюється як церковне 
Передання (або церковна традиція). Воно розглядається як спосіб і умова 
сприйняття істини. Передання повідомляє кожному члену Церкви здатність чути, 
сприймати і пізнавати істину у властивому їй світлі, а не в природному світлі 
людського розуму. Жити у Переданні – означає жити церковним життям. 

Православна традиція визнає початкову духовність людини і реальність 
природного морального закону. Завдяки цьому вважаються фундаментальними 
правила морального життя людини і суспільства. У православній традиції 
духовність розглядається як Божа благодать, як Божественна енергія, що дає 
особистості можливість моральної досконалості. 

Православна педагогіка чітко розмежовує «зовнішню» і «внутрішню» 
освіту. «Зовнішня» переважно зв’язана із засвоєнням культурних зразків, які 
дозволяють людині засвоювати норми і цінності різних співтовариств, способи 
дії і поведінки в суспільстві. «Внутрішня» освіта пов’язується з пробудженням 
процесу духовно-морального становлення, з пробудженням особистісного начала 
в людині. «Зовнішня» освіта реалізується переважною мірою за рахунок 
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навчання. Досвід православного виховання показує, що духовність в людині 
неможливо розбудити, зберегти і виростити лише через розвиток психофізичних 
функцій. Православне виховання спрямоване на створення умов, які сприяють 
народженню духовного життя і його розвитку. 

В основі православного підходу лежить розуміння того, що знання не 
беруться, а набуваються у процесі навчання, коли ерудиція доповнюється 
інтуїцією, живим досвідом Богоспілкування. Освіта зводиться не до доказу 
істини лише силою розуму, а до її пізнання як об’явлення, свідчення і опису. 
Педагогічна підтримка вродженої потре5би людини до пізнання істини і до 
Богоспілкування становить сутність навчання в православній традиції. 

Питання про взаємовідносини Церкви і школи в православній традиції 
ставиться ширше, ніж викладання релігійного навчання або спільна діяльність в 
освітній сфері. Визначальне значення має не формальне підкорення школи 
церковному статуту, а внутрішній, духовний вплив Церкви на школу. Сенс 
церковної школи полягає у тому, що вона внутрішньо проникнута духом віри, 
зміцнює і розвиває духовні запити підростаючих поколінь. 

Школа в Україні пострадянського періоду переживає наслідки 
атеїстичної епохи, для якої характерним було насильницьке відлучення школи 
від Церкви. Конституційну норму світськості сучасної школи ми розуміємо як її 
делікатне невтручання у релігійне виховання, яке здійснює сім’я. Взагалі, 
світський характер полягає у тому, що школа визнає суб’єктом освітнього 
процесу не дитину, а сім’ю, і будує свої відносини у питаннях релігійного 
виховання на підставі бажань батьків. Тим самим дотримується принцип свободи 
віровизнання і надання сім’ї можливості релігійного виховання і релігійної 
освіти своїм дітям. Світський характер освіти визначається тим, що держава 
забезпечує сім’ї як соціальному організму і своїм громадянам можливість 
повноцінної освіти і виховання, включаючи релігійне і духовно-моральне. 

Школа радянського періоду орієнтувалась на професійну підготовку, 
вона пов’язувала життєвий успіх людини з тим, наскільки вона здатна засвоїти 
професію, корисну і потрібну суспільству, і реалізувати себе у суспільному 
виробництві. При цьому домінантою була орієнтація на знання. Школа давала 
фундаментальну підготовку, яка передбачала розвиток універсальних 
здібностей – мислення, творчості, колективістських якостей, що дозволяє бачити 
професію не вузько-операційно, але й масштабно. 

У пострадянській Україні ми спостерігаємо два проти спрямованих 
процеси. З однієї сторони, відбувається редукція знаннєвої і трудової моделі 
школи до моделі адаптивної й інформативної. Орієнтація на ринок праці витісняє 
з освітянської сфери розуміння унікальності людської особистості, її високого 
призначення, різноманітності її талантів і здібностей. Сучасна освіта стає все 
більше безособовою. Мета і сенс людського буття зводяться до корисності 
людини в конкретній економічній і політичній системі, що призводить до 
конкретних педагогічних цілей, серед якими визначальними є соціальна 
адаптація і професіоналізація. У такій системі освіти практично не залишається 
місця духовно-моральному вихованню. Невизначеність орієнтирів (ринок праці 
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мінливий і не завжди прогнозований) призвела до некерованої варіативності й 
атеїстичної спрямованості освітнього процесу. Професійна підготовка, яка 
забезпечує можливість людині чесно заробляти засоби на утримання себе і своєї 
сім’ї, не захищає її від проблем внутрішнього, духовного світу, які виникають 
при відсутності усвідомлення цілей і сенсу життя. 

Разом із тим зміцнюється і зростає розуміння, що професійна підготовка 
є лише частиною системи освіти. Цілі освіти набагато значущіші і включають 
усвідомлення людиною свого призначення у світі й відповідальності за своє 
життя. Корисність людського життя оцінюється не лише ринком праці: вона в 
основному визначається великою духовністю. На жаль, розуміння цього процесу 
(небажання його розуміти) повністю відсутнє у чиновників від освіти, які, з 
причин лише для них зрозумілих, скорочують до мінімуму у вищих навчальних 
закладах кількість годин дисциплін філософського циклу і не тільки. І це 
відповідь на запитання: де наш патріотизм? Де наша висока моральність? 

Для того, щоб суспільство могло вижити і зберегти свою унікальну 
культуру, повинна існувати передача тих духовних, ціннісних орієнтирів, на яких 
воно трималось протягом сотень років. Духовна криза, яку переживає Україна, 
обумовлена тим, що основоположні цінності зараз майже не передаються, більше 
того, відбувається їхня підміна. Розумне реформування сучасної системи освіти 
повинно визначатися ідеєю історичної наступності поколінь, ідеєю стійкості 
ціннісних домінант вітчизняної культури, які не повинні бути втрачені у процесі 
інтенсивного взаємовпливу з іншими культурами у новому світі глобальних 
технологій. 

Завдання забезпечення історичної наступності поколінь сформульовано 
серед головних пріоритетів Національної стратегії освіти до 2021 р. У зв’язку з 
цим мета засвоєння традиції є ієрархічно головною щодо мети передачі знань 
новим поколінням, вмінь і навичок, які відтворюють всю сукупність 
цивілізаційного життя. 

Засвоєння традиції у формах освіти передбачає три елементи – знання 
традиції, досвід її засвоєння і побудови особистісного буття на ґрунті цього 
досвіду. В освітньому процесі необхідно забезпечити засвоєння, окрім вмінь, 
знань і навичок, також й інших змістовних елементів, таких як: досвід трудової 
діяльності, досвід творчої діяльності, цінності і смисл традиції, досвід 
міжлюдського спілкування на підставі цінностей і смислів традиції, досвід 
духовного життя, умови набуття якого передаються у формі традиції. 

Виконання цих завдань тісно пов’язано з переосмисленням ролі вчителя, 
педагога. Гадаємо, що характер вчительської праці відображає ідея право-
славного служіння. На вчительське покликання слід дивитися як на дар Божий. 
Цей дар виявляється вже у дітях прагненням допомагати вчитися іншим, 
ділитися з ними знаннями, допомагати слабким. Виявляється він і в здатності 
просто і зрозуміло розповідати, з терпінням і добротою керувати іншими. Вірною 
ознакою вчительства, з погляду православної традиції, є щира любов до дітей, 
любов до вчительської праці й особливо духовна радість, яку відчуває педагог 
від своєї діяльності. 
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Освітньо-виховна діяльність Православної Церкви актуалізує такі 
напрями, як духовне просвітництво, виховна та місіонерська діяльність серед 
молоді, пропагування у молодіжному середовищі християнського світогляду, 
способу життя, християнської моралі, створення атмосфери братської любові, 
практикування християнського милосердя і благодійності, активізація молоді у 
церковному і громадянському житті, практикування традицій українського 
народу. 

Актуальними залишаються такі традиційні для православ’я форми і види 
освітньо-виховної діяльності: просвітні та самоосвітні заходи, бесіди, зустрічі, 
науково-практичні конференції, екскурсії, прощі до святих місць, літні молодіжні 
табори, з’їзди та інші масові заходи, які не суперечать християнській моралі та 
чинному законодавству. 

Безперечно, що наша стаття не вичерпує усіх аспектів проблеми. Багато 
питань, які ми спробували підняти, є дискусійними і потребують подальшого 
вивчення, але незаперечним є той факт, що духовно-моральне становлення 
майбутніх поколінь залежить від спільних зусиль всього українського 
суспільства. 

 

 
 

Володимир Борщевич, 
доктор історичних наук 

 
ПРОЕКТ РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ПРАВОСЛАВ’Я В ГАЛИЧИНІ  

Й УЧАСТЬ У НЬОМУ о. ОЛЕКСАНДРА ГРОМАДСЬКОГО 
 
На початку ХХ ст. геополітична ситуація в Європі нагадувала паровий 

котел у якому постійно зростав тиск. Обивателі не вірили у можливість війни: 
говорили про неготовність до неї Росії, ймовірність розв’язання суперечностей 
дипломатичним шляхом13. Однак, правителі держав, політичні сили бачили 
можливість вирішення проблем через завоювання територій. Два воєнно-
політичні союзи в Європі стали на чотири роки по різні сторони смертельної 
боротьби.  

Перемоги російської армії у 1914 р. й окупація нею окремих районів 
Галичини дозволили духовенству Московської патріархії реалізувати на практиці 
месіанську ідеологію щодо галицьких греко-католиків. Російська влада спільно із 
Московською патріархією розпочали планове запровадження православ’я в 
Галичині. 28 серпня 1914 р. архієпископа Волинського, до того Люблінського, 
Євлогія (Георгієвського) призначено керуючим церковними справами на 

                                                 
13 Маковський Осип. Талєргоф (Спогади і документи) // Львів: Накладом автора, 1934. – 
260 с. – С. 12-18. 
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окупованій території14. Рішення про призначення Георгієвського прийняв 
Микола Другий. Саблєр пропонував верівником православної місії в окупованих 
територіях Антонія (Храповицького), але вирішено доручити цю справу 
архієпископу Євлогію. Сам Георгієвський так пояснював це призначення: 
«Галицькою справою я займався давно, так само як і архієпископ Антоній, 
котрий будучи архієпископом Російської церкви, був одночасно і екзархом 
Вселенського патріарха у справах Галичини. Галицьке питання я вивчав іще під 
час перебування в Холмщині. Ми з архієпископом Антонієм здійснювали 
невелику пропаганду»15. Євлогій применшив свою роль, як це часто трапляється, 
коли люди у спогадах хочуть здаватися кращими аніж були насправді, щодо 
російської православної пропаганди в Галичині. Фактично він був одним із 
обличчь московського церковного шовінізму на Холмщині і Підляшші, а згодом і 
в Галичині.       

Одним із перших помічників Георгієвського став Крем’янецький 
вікарний єпископ Діонисій (Валединський). Цьому сприяла серед іншого 
безпосередня близькість Почаївської лаври до зайнятих галицьких сіл. На 
празник Преподобного Іова Почаївського архієпископ Євлогій став свідком 
прибуття в лавру хресного ходу. Як пояснював єпископ Діонисій – це вже була 
друга уніатська парафія, котра приєдналась до Московської патріархії. Очолили 
ці громади священики брати Борецькі.  

Вже 10 вересня в лаврі проведено показово урочисте «повернення» 
галичан у православ’я. Єпископ Діонисій відправив св. Літургію і здійснив 
відповідний чин. На службі було присутньо орієнтовно 500 галицьких українців з 
трьох сіл16. Через три дні Діонисій (Валединський) служив в одному із 
окупованих населених пунтків, де приєднав до Російської православної церкви, 
за оцінками православних джерел, майже дві тисячі осіб.  

В умовах воєнного часу єпископ Діонисій взяв на себе ініціативу 
розширення юрисдикції Московської патріархії на Галицьке Поділля, де 26 
вересня розпочав архіпастирський об’їзд парафій. До кінця березня 1915 р. у 
Галичині нараховували 152 православні громади, а через місяць їх кількість 
зросла до 200 й очікували відкриття іще 300 нових. За іншими даними на 1 
березня 1915 р. в окупованій території була лише 81 православна парафія17. 

                                                 
14 Стародуб А. Церковна політика Росії в Галичині під час Першої світової війни: експансія 
"воєнного православ’я" // Міжнародна конференція „Насилля влади проти свободи сумління: 
репресивна політика Радянської влади щодо християнських Церков та віруючих (ідейні засади, 
механізми реалізації, історичні наслідки)”, 3-5 березня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 1-16. – С. 3.  
15 (Георгиевский) Евлогий, митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита 
Евлогия (Георгиевского),  изложенные по его рассказам Т. Манухиной. – Париж, 1947. –  
566 с. – С. 243.  
16 Павлишин Ю. Митрополит Діонисій і відродження Православної Церкви в Галичині // 
Слово. – 1933. – Ч. 32(139). – С. 4. 
17 Стародуб А. Церковна політика Росії в Галичині під час Першої світової війни: експансія 
"воєнного православ’я" // Міжнародна конференція „Насилля влади проти свободи сумління: 
репресивна політика Радянської влади щодо християнських Церков та віруючих (ідейні засади, 
механізми реалізації, історичні наслідки)”, 3-5 березня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 1-16. – С. 11.  
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Паралельно впроваджувано систему церковно-парафіяльних шкіл, котрі повинні 
були закріпити на культурно-освітньому рівні включення місцевого населення в 
загальноімперський простір. У квітні 1915 р., як стверджували росіяни, таких 
шкіл вже діяло майже 100. За інформацією митрополита Андрея Шептицького 
під час російської окупації Греко-католицьку церкву залишило 29 священиків18.  

Серед російських владних кіл не було єдності щодо методів й 
інтенсивності «повернення» уніатів: одні виступали за поступове приєднання, 
інші вимагали радикальних дій. Архієпископ Євлогій належав до другої групи. 
Православна місія в Галичині під його керівництвом активно взялася за 
перетворення краю на православну територію. До складу місії увійшли 
перевірені співробітники: архімандрит Смарагд (Латишенков), протоієрей 
Венедикт Туркевич, о. Олександр Громадський та о. Михайло Митроцький. 
Прикметно, що в Послужному списку Громадського за 1929 р. нічого не сказано 
про його участь у наверненні галичан19. Очевидно, що на становищі архієпископа 
Гродненського і Новогрудського Православної автокефальної церкви в Польщі 
згадувати про це було не вигідно. Отже, Євлогій (Георгієвський), формуючи 
колектив співробітників, основну ставку робив на перевірених священиків 
Холмської єпархії20. У випадку о. Михайла Митроцького російська православна 
місія в Галичині мала активного церковного і політичного діяча правих поглядів, 
котрий вважався знавцем російсько-польських відносин, активним захисником 
позицій Російської церкви в імперії21.   

Іван Власовський писав, що архієпископ Євлогій покликав о. Олександра 
Громадського до участі в місійній акції в Галичині оскільки він був цінним 
працівником в очах архієрея вже в часі церковно-адміністративної і педагогічної 
його праці в Холмі22. Про перебування у Львові сам Громадський зауважував 
принагідно, без детального опису діяльності23. Пастирська діяльність 
Громадського у львівській Свято-Георгіївській парафії зафіксовано в документах. 
У цій же громаді в 1915 р. служив о. Никанор Абрамович24. 

                                                 
18 Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька церква і Радянська держава (1939-1950). – Львів: 
Видавництво Українського католицького університету, 2005. – 265 с. – С. 15. 
19 Послужной список настоятеля Гродненского Борисоглебского монастыря, архиепископа 
Гродненского и Новогрудского Алексия (Громадского) на 1 марта 1929 г. //  Копія, архів 
автора, 9 арк, арк. 2.  
20 Przysiecki F. Rządy rosyjskie w Galicyi Wschodniej. – Piotrkow: W-wo „Wiadomosci Polski”, 
1915. – 74 s. - S. 69.  
21 Иванов А. Митроцкий, о. Михаил Владимирович (11.08.1883 – 18.09.[1.10].1937) // 
Електронний ресурс: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mitrocki_mv.html , 10. 12. 2009, 12.27 
22 Власовський І. Митрополит Олексій Громадський (1943-1963) // Українське православне 
слово. – 1963. – Ч. 5. – травень. – С. 8-10. – С. 9. 
23 Лист митрополита Волинського і Житомирського Олексія (Громадського) митрополиту 
Андрею (Шептицькому), 16 червня 1942 р. // Митрополит Андрей Шептицький: життя і 
діяльність. Т. 1.: Церква і церковна єдність. Документи і  матеріали, 1899-1944. – Львів: 
«Свічадо», 1995. – 524 с. – С. 434-436. – С. 434 
24 Кметь В. Львівська православна єпархія. Історичний нарис // Електронний ресурс: 
http://mykolaj.lviv.ua/lvivska-pravoslavna-jeparhiya-istorychnyj-narys/, 15. 09. 2014, 12.15. 
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У Львів Євлогій приїхав на початку листопада 1914 р. Зупинився в 
«Російському домі». Парафіяльний дім єдиного православного храму міста, 
Георгіївської церкви, влада раніше передала члену православної місії о. 
Венедикту Туркевичу. У нього й зупинився Георгієвський. Перебування у Львові 
дозволило російському архієпископу краще розібратись у ситуації. Він 
відвідував парафії, призначав священиків. У двадцятих числах листопада 
Георгієвський повернувся в Почаїв. Згодом була поїздка в Петроград і знову 
Львів. На початку грудня, відслуживши у Львові, архієпископ виїхав у Житомир 
через Почаїв. 

У середині січня 1915 р. Георгієвський знову прибув у Львів. Спільно із 
російським генерал-губернатором вирішували умови делегування священиків у 
приєднані громади. Погодились призначати православного настоятеля, якщо 75% 
парафіян висловивлись за приєднання до РПЦ. На цей раз більш тривале 
перебування у Львові дозволило грунтовно взятись за справу. Георгієвський 
зрозумів, що без визначення свого правового статусу не зможе ефективно 
працювати. Тому поїздка в Петроград мала вирішити справу із виизначенням 
фіннасування, штату управління. Георгієвський претендував на штат 
співробітників  із секретаря, казначея, і 1-2 членів управління.      

Масштабні завдання в Галичині вимагали широкого залучення 
відповідних кадрових сил. У рапорті Синоду архієпископ Євлогій пропонував 
звернутись до преосвященних Київського, Харківського, Литовського, 
Кишинівського, Херсонського, Гродненського, Подільського, Полтавського, 
Катеринославського, Чернігівського, Полоцького, Могилівського, Мінського і 
Холмського і «запропонувати священикам доручених їм єпархій, котрі мають 
повну семінарську освіту, вирізняються добрим пастирським настроєм і 
володіють живою малоросійською мовою, вирушити в Галичину для виконання 
пастирських обов’язків»25. Вибрані кандидати окрім послужного списку повинні 
мати при собі свідчення єпископа про благонадійність. 

Обмежені часові параметри впровадження російської релігійної політики 
в Галичині привели в її ряди не лише ідейнних священиків, але й тих, хто 
прагнув використати коньюктуру для зміни службового статусу. Виходець із 
Поділля, священик послелення Добровольскоє Омської єпархії о. Аркадій 
Волосевич 19 листопада 1914 р. просив призначення в Євлогія (Георгієвського). 
Священик нарікав на тяжкий сибірський клімат, котрий згубно впливає на його 
здоров’я, і сподівався, що компетентність допоможе переїхати в південні губернії 
імперії.  «Знаючи добре Галичину, - наголошував о. Волосевич, – я не через 
матеріальну сторону, а через збереження свого здоров’я наважуюсь смиренно 
просити Ваше Високопреосвященство дати мені яку небудь парафію в 
Галичині»26.  

                                                 
25 Указ Св. Синода, № 1421, февраль 1915 г. // ЦДІАЛ, ф.693, оп.1, спр.55, арк.15.  
26 Прошение священника с. Добровольское Омской епархии о. Аркадия Волосевича 
архиепископу Волынскому и Житомирскому Евлогию (Георгиевскому), 19 ноября 1914 г. // 
ЦДІАЛ, ф.693, оп.1, спр.236, арк.5.   
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Найближчим співробітником і заступником у Раді пресвітерів при 
архієпископові Волинському для управління Православною церквою в Галичині 
Євлогій (Георгієвський) волів бачити ієромонаха Смарагда (Латишенкова), 
котрий розумів особливості місцевого церковного життя та взаємовідносин 
православ’я і римо-католицизму. На час виїзду зі Львова Георгієвського мав 
заміщати Латишенков, якого він характеризував у спогадах як вольову і 
достатньо обдаровану людину27. Тому у рапорті Синоду Євлогій просив 
підвищити Смарагда (Латишенкова) в сан архімандрита із залишенням на посаді 
інспектора Холмської духовної семінарії. 

У Львові Георгієвський жив у реквізованому домі львівського адвоката. 
Місцем відправ став Перображенський храм, де найчастішими молільниками 
були російські солдати.   

На початку 1915 р. до колективу православних місіонерів в Галичині 
спробував приєднатись настоятель Бабицької Різдва Богородиці парафії 
Білгорайського повіту Холмської єпархії о. Йосип Сємашко. Про такий намір він 
заявив у канцелярію волинського архієпископа з управління православними 
парафіями в Галичині. Канцелярія, очікувано, надіслала запит Холмській 
духовній консисторії із проханням дати відгук про о. Сємашка. Такий надійшов у 
Львів 21 лютого. Лише 22 квітня заступник Євлогія (Георгієвського) архімандрит 
Самарагд резолюцією запропонував прохачеві безпосередньо прибути у Львів 
для отримання призначення. Парафія Люблинець Любачівськго повіту в 
Галичині виявилась зайнятою і о. Сємашку обіцяли надати будь-яку іншу28.  

Весною 1915 р. Львів відвідав Микола ІІ. За діяльність у складі 
православної місії о. Митроцький отримав нагороду – хрест з прикрасам. У 
травні після доповіді в Петрограді про справи в Галичині, Георгієвського, за 
поданням Синоду, було нагороджено правом носіння діамантового хреста на 
клобуці. У тому ж місяці о. Олександр Громадський отримав чергову духовну 
нагороду – камилавку29. В особових документах не вказано які саме заслуги 
стали підставою для відзначення. Вірогідно, що церковна влада таким чином 
врахувала досягненняо.  Громадського в Галичині. А вже 5 липня 1915 р. він 
отримав золотий знак Холмського братства першого ступеня.     

22 червня 1915 р. австрійсько-німецькі війська вибили росіян зі Львова. 
Разом із відступаючим російськими частинами з міста виїхали і православні 
священики. Структури Московської патріархії, що так інтенсивно створювались 
в Галичині припинили існування, позбавлені урядової і військової підтримки. 

                                                 
27 (Георгиевский) Евлогий, митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита 
Евлогия (Георгиевского),  изложенные по его рассказам Т. Манухиной. – Париж, 1947. –  
566 с. – С. 254.  
28 Письмо канцелярии архиепископа Волынского по управлению православными приходами в 
Галичине Холмской духовной консистории, № 687, 25 апреля 1915 г. // ЦДІАЛ, ф.693, оп.1, 
спр.299а, арк.33.   
29 Послужной список настоятеля Гродненского Борисоглебского монастыря, архиепископа 
Гродненского и Новогрудского Алексия (Громадского) на 1 марта 1929 г. //  Копія, архів 
автора, 9 арк, арк. 2.  
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Виїхала з Галичини і частина селян, котра прийняла православіє. Майже 50 тисяч 
галичан розташували на території Шубківського військового полігону в 
Рівненському повіті Волинської губернії. Пізніше їх розселили по селам губернії.  

Фактично православне церковне правління в Галичині після відступу 
російських військ перестало існувати. У 1916 р. сформовано його новий склад, 
але вже без участі Георгієвського і Громадського. Оскільки у спогадах Євлогія 
(Георгієвського) не зустрічаємо інформації про якусь видатну роль Олексія 
(Громадського) в діяльності православної місії в Галичині, припускаємо, що він 
не демонстрував надзвичайної активності і виконував обовязки нарівні із іншими 
священиками.  

Отже, участь о. Олександра Громадського в першій у ХХ ст. кампанії 
насильного навернення галицьких греко-католиків у російське православ’я – це 
важливий епізод пастирської діяльності майбутнього глави Автономної церкви в 
Україні в роки німецько-радянської війни. «Місіонерство» в Галичині стало для 
Громадського своєрідним тестом на вірність ідеалам московської ортодоксальної 
ідеології, перевіркою на здатність діяти в критичних умовах воєнного часу. 
Пізніше цей досвід знайшов застосування у різні періоди його життя.   
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РЕЛІГІЙНИЙ КАТАЛІЗАТОР МІЖЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ 

В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1920–1930-ті роки) 
 

 Як у минулому, так і сьогодні поліконфесійність та поліетнічність 
криють у собі певний конфліктний потенціал. Одним з періодів, що ілюструє цю 
аксіому, є міжвоєнне двадцятиліття, яке позначене численними прикладами 
міжконфесійних і міжцерковних конфліктів. 

Усвідомлення цього спонукає істориків до вивчення їхніх причин. Серед 
праць, що гідно вписалися в значний комплекс досліджень українських вчених, 
присвячених проблемам внутрішньоконфесійних конфліктів, назвемо роботи 
Н.Стоколос [21] та В. Борщевича [26]. Проте завдань, які ще чекають на розв’я-
зання, залишається чимало. Зокрема, розширення дослідницького фокуса до право-
славно-католицько-юдейського формату, вивчення причин перетворення релігій-
ного фактора в конфліктний потенціал міжетнічних взаємин. Їх, власне, й нама-
гаємося розв’язати в даній розвідці у геополітичних «кордонах» Західної України.  

 Набуттю релігійним фактором особливої значимості в суспільно-
політичному житті Польщі сприяв механізм конструювання ідентичності, яка 
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формувалася як сукупність етнічності й віросповідання. Однак в умовах, коли 
політизація етнічності відображала лише одну з тенденцій її буття, саме Церква 
виступала головним інструментом самоідентифікації. Лідер Фронту національної 
єдності Д.Паліїв у 1936 р. стверджував, що приблизно 70% українців належать 
«до національної спільності лише формально, зв’язані вони тільки вузлами 
церковної організації» [18, 27].  

Визначати релігійний чинник як один з кореляційних факторів міжетніч-
них взаємин спонукають й інші причини. По-перше, будучи компонентом етнічної 
самості, релігійні уподобання знаходили відображення в програмах різноманітних 
політичних структур. По-друге, в середовищі найбільших за чисельністю етнічних 
суб’єктів західноукраїнського політикуму – українців, євреїв, поляків – практично 
повсякчас діяли ті організації, що зводили свої програми на ґрунті релігійних 
пріоритетів. Водночас їхні ідейні декларації зазвичай відображали етнічні цінності, 
а частина таких організаційних фігур висувала завдання об’єднати представників 
тієї чи іншої релігії чи конфесії на надпартійній платформі. По-третє, в силу 
суспільних реалій більшість громадських чи власне політичних структур 
клерикального характеру хоча й декларувала аполітичність, проте в багатьох 
випадках (як, наприклад, з Українською християнською організацією) швидко 
інтегрувалися у суспільно-політичне життя.  

Парадигма релігійного фактора як конфліктогенний компонент 
міжетнічних взаємин дозволяє виділити три рівні його функціонування: взаємини 
церкви з владою (державою), внутрішньоконфесійні та міжцерковні відносини. 

Зазначимо, що завдяки традиційному визнанню Церквою існуючої влади 
самі по собі взаємини релігійних меншин і держави не містили конфліктного 
потенціалу. Яскравим прикладом цього є діяльність єврейської партії «Агудат 
Ісраель», яка повсякчас дотримувалася проурядового курсу.  

Зрозуміло, візія «влада – євреї» суттєво коригується тим, що останні не 
висували територіальних претензій щодо західноукраїнських земель. На цьому 
тлі державницькі прагнення титульної нації дозволяють виокремити інший 
ракурс: взаємини центральної влади з етноконфесійною спільнотою, члени якої 
сповідували сепаратистську позицію. 

В цьому контексті показовими є контроверсії, які впродовж 1918-1939 рр. 
простежувалися в діяльності українських клерикальних кіл у Галичині. З одного 
боку – підтримка Християнсько-суспільною партією Західноукраїнської народної 
республіки, що дозволяє констатувати участь греко-католиків в українському 
етнічному сепаратизмі. З іншого – діяльність станіславського єпископа 
Г.Хомишина, який у 1926 р. заявив: «... якщо ми втратили державу і владу, 
перейшли до іншої держави і під чужу владу, то повинні зрозуміти, що це є кара 
Божа і чужа влада має бути визнана, оскільки немає влади, яка не була б від 
Бога...» [4, 6].  

Подібні твердження він висловлював і в подальші роки. Будучи 
неформальним лідером Української католицької народної партії, яка в 1932 р. 
змінила назву на Українську народну обнову, він став одним із тих чільних 
представників греко-католицького кліру, хто обмежував політичні домагання 
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українців рамками національно-територіальної автономії [11, 209], отже – не 
протиставлявся нації-державі.  

Імовірно, серед різних чинників, що провокували напруження в 
міжконфесійних і міжцерковних відносинах, найсуттєвішу роль відіграла 
сутність націоналізму центральної етнічної групи. Він, згідно з твердженнями 
його представників, «беззастережно опирається на релігійну ідеологію» [16, 92]. 
Прикладом націоналізму такого типу є ідеологія т. зв. оенерівців (Обуз народово-
радикальни), які стверджували: «1. Бог – вища мета людства. 2. Шлях людини до 
Бога – праця для нації» [17, 3]. У свою чергу, у виплеканому народними демокра-
тами (ендеками) образі «поляка-католика» етнічне мало домінувати над клери-
кальним, однак першість Римо-католицької церкви в суспільно-політичному 
житті для них була незаперечною [28, 114-115].  

Такі твердження не ставали на заваді толерантному співіснуванню. 
Конфліктність виникала як результат двох факторів. З одного боку, обстоювання 
окремими польськими політичними силами (наприклад, оенерівцями) 
платформи, згідно з якою Річ Посполита мала стати католицькою державою. З 
іншого - поширеного серед римо-католиків твердження про Польщу як про 
крайній східний рубіж західної (латинської) цивілізації. Воно виконало роль 
одного з компонентів польського колективного самомилування (І. Берлін) [1, 
103], наслідок якого – претензії на цивілізаційну місію, яку Римо-католицька 
церква закріпила за собою за власною ж ініціативою. Спроби її реалізації 
визначили нові тенденції в міжцерковному та міжконфесійному діалозі: 
протистояння, яке сягнуло рівня конфлікту соціокультурного штибу. Тобто в 
контексті «цивілізаційного підходу» зіткнення цінностей [15, 28-29], яке 
найбільш контрастно простежувалося у фокусі взаємин двох християнських 
конфесій, меншою мірою – відносин останніх з юдаїзмом.  

Своєрідним стимулюючим фактором для активізації Римо-католицької 
церкви у здійснення ролі форпосту Заходу, який мав постати на польсько-
радянському кордоні, слугували кардинальні зміни в духовному житті СРСР. 
«Сучасний християнсько-латинський світ – це розвій католицизму і могутність 
позиції Ватикану, нинішній східно-християнський світ – це хаос радянського 
безбожництва, деградація царгородського патріархату та кілька дрібних 
автокефально-національних центрів православ’я... – розмірковували представники 
римо-католицизму в середині 1930-х рр. – У перспективі найближчої історії 
означується дві культурно-політичні гегемонії: слов’янсько-візантійська і 
латинсько-європейська. Кому в цьому поділі Європо-Азії мають належати креси 
Речі Посполитої?..» [24, 201-202]. Більшість представників центральної етнічної 
групи не мали сумнівів стосовно відповіді на це запитання. 

Декларації про цивілізаційну першість римо-католиків стосувалися не 
тільки православних, а й євреїв. Одні з речників таких тверджень заявляли про 
лідерство поляків у творенні ідеалістичного світогляду, «нашої вищості ... до 
творчої і позитивної праці» тощо [30, 2]. Інші мислили радикальніше: 
кваліфікували самобутність юдеїв як «музейний варваризм», розмірковували над 
тим, що «серед євреїв панує чорний середньовічний забобон, впевненість у тому, 
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що для громадськості, яка стоїть на вищому цивілізаційному рівні, темна 
єврейська маса є чимось нездоланним» [31, 8]. 

Напружене двадцятилітнє співіснування Православної та Римо-
католицької церков у міжвоєнній Польщі рясніє варіативністю прикладів дій, що 
сприяли формуванню атмосфери міжконфесійної конфронтації, а час від часу й 
антагонізму чи безпосередніх конфліктів. Серед них – неоунія – ініційована 
високопоставленими представниками Римо-католицької церкви в Польщі 
кампанія (1923-1939 рр.), спрямована на утворення «Римо-Католицького Костелу 
Східного обряду». Екстрапольована в політичну царину, вона справила негативні 
наслідки в різних царинах суспільного життя. Зокрема, через гостре неприйняття 
православним населенням як самої ідеї католицизму східного обряду, так і 
методів його “прищеплення” (з-поміж інших – передача неоуніатам православ-
них культових споруд), поглибився міжконфесійний розкол серед християн. 
Росіяни, наприклад, стверджували: «Католики вважають нас «поганами» тобто 
язичниками і до нашого віруючого в Христа Спасителя народу посилають 
місіонерів, щоб зробити нас таким чином відступниками від своєї віри та 
зрадниками» [7, 84a].  

Водночас, враховуючи зазіхання на етнічну самобутність православного 
населення північно-західних земель («народ східних кресів повинен бути 
польським і католицьким» [22, 74-89]), неоунія не тільки наситила новим 
концептом міжетнічну дистанцію, а й спровокувала етноконфесійний конфлікт. 
Саме в такому дискурсі прочитуються твердження священика В. Железнякевича: 
«Ми тепер знаходимося в стані війни з католицьким костьолом. Ми цієї війни не 
бажали і не бажаємо. Але якщо на нас нападають, ми повинні захищатися» [22, 82].  

Іншим прикладом ініціатив, що провокували етноконфесійний антаго-
нізм, слугує ревіндикація. Ще до осені 1925 р. на Холмщині й Підляшші в 
костели було перетворено півтори сотні храмів [19, 448]. Невдовзі, 1929 р., римо-
католицький єпископат здійснив спробу оволодіти тими церквами, парафіяль-
ними будинками й церковними землями, які, як вони стверджували, були 
насильно вилучені російською владою в римо- та греко-католиків і передані 
Православній церкві. Проте з-поміж 724 сакральних об’єктів, на які вони 
претендували (зокрема, Почаївську лавру, катедральні собори в Луцьку й 
Крем’янці, Дерманський і Корецький монастирі), більшість, стверджували 
противники ревіндикації, ніколи римо-католикам не належала. 

У той час митрополит Діонісій оприлюднив відозву, яка відображає 
причини травматичного психологічного ефекту (отже – імпульсу до 
етноконфесійного протистояння) завданого кампанією ревіндикації: «Якщо ці 
[судові] позви буде виграно, то ми втратимо більше третини духовних скарбів 
своїх святинь, що були заложені, збудовані та прикрашені нашими прадідами, 
дідами та батьками... І куди ж ми підемо, коли втратимо наші святині? Де ж 
поховаємо своїх стареньких батьків? Де охрестимо своїх дітей? Де вечерю 
тайную з Христом відбудемо?..» [14, 9]. Такі роздуми, разом з уявленням про 
етнос як про спільність у вимірах двох світів – живих, з одного боку, мертвих і 
ненароджених, з іншого [1, 109], – сприяли посиленню відчуття заподіяної 
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«чужим» кривди, давали додатковий поштовх до появи чи усталення етнонаціо-
налізмів. 

Кривди з боку римо-католиків зазнавали й юдеї, самобутність яких не 
пройшла повз увагу найбільш затятих речників ідеї однонаціональної держави. 
Нетерпимі до “іншості”, інтерпретуючи євреїв як деморалізуючий чинник 
суспільно-політичного та економічного життя держави, народні демократи 
повсякчас чинили випади супроти їхньої релігії. Показовими в цьому контексті є 
міркування відомого їхнього представника Крушиньского, який визначав сутність 
антиєврейських настроїв у Польщі не як антисемітизм, а антиюдаїзм. При цьому 
юдаїзм інтерпретувався ним як «релігійний націоналізм» [25, 170-171].  

Немає підстав стверджувати, що саме релігія відігравала роль головного 
каталізатора антиєврейських атак поляків. Радше вони зростали на ґрунті 
етнічної конкуренції в економічній царині, а релігійний фактор слугував лише 
його додатковим каталізатором. Попри це участь в антиєврейських випадах 
брали, а подекуди й керували ними, представники римо-католицького кліру. 
Своєрідними символами такої практики можна вважати ксьондзів Зєнтара та 
Хоміцкого, які в другій половині 1930-х рр. очолювали прибічників агресивно 
шовіністської партії Стронніцтва народовего в Рівному. Цей висновок органів 
польської поліції, як і акценти в поширюваній під їхнім проводом агітаційній 
літературі (євреї – внутрішній ворог Польщі, з яким слід вести боротьбу 
економічними засобами) [8, 2,4], відображає ставлення римо-католицького кліру 
до євреїв. Водночас зауважимо, що економічні мотиви визначали ставлення до 
них і окремих представників нижчих щаблів Греко-католицької церкви. На 
Любашівщині, наприклад, священик С. Посіко закликав прихожан купувати 
товари лише в магазинах уніатів, на крайній випадок – у поляків [3, 21 зворот].  

Значним компонентом конфліктного потенціалу міжконфесійного та 
міжцерковного співіснування стала проблема прозелітизму. Вона, власне, 
існувала в єдиному варіанті: спроби «навернення» православних у римо-
католицизм. Відомим прикладом таких зусиль стали події у костелі Ланівців, що 
на Кременеччині, де 19 грудня 1938 р. 35 православних родин із с. Гриньки 
прийняли римо-католицьку віру.  

У перипетіях цих подій, які інтерпретуємо як ілюстрацію тенденції, 
привертають увагу три аспекти. Перший: насичена чутками психологічна 
атмосфера напередодні акції прозелітизму (снування чуток про імовірне 
виселення православного населення з прикордонної смуги тощо), яка в цілому 
вписується в схему т.зв. «чорної» пропаганди. «Ці систематично поширювані 
поголоски, - стверджував в інтерпеляції до уряду посол С.Скрипник, - набирають 
в очах місцевого населення ознак правдоподібності...» [9, 182 зворот]. Другий – 
роль владних інституцій у підготовці акції прозелітизму: тероризування 
місцевого населення службовцями Корпусу охорони прикордоння. Третій – 
інтерпретація подій польськими націоналістичними часописами, яка звелася до 
спільного знаменника: «волинські Гриньки – реванш історії!» [32, 1]. 

Зауважимо, схиляння до прозелітизму стосувалося не тільки українців. У 
середині 1920-х рр., наприклад, пропаганду переходу в католицизм серед тих 
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чехів, які сповідували православ’я, проводив у Волинському воєводстві ксьондз 
Г. Кженка, серед євреїв – пастор П. Городище [6, 32; 5, 1].  

Подібні акції, враховуючи методи їхньої реалізації, не можна поставити в 
один ряд із подіями на кшталт тих, що відбулися в Гриньках. До того ж претензії 
на інтеграцію в римо-католицизм чехів, які суголосні цивілізаційній експансії 
поляків стосовно православних українців, неспівзвучні спробам сприяти 
прозелітизму євреїв, яких центральна етнічна група зазвичай тримала осторонь 
себе на дистанції «витягнутої руки». Проведення таких спонтанних акцій 
пояснюється, імовірно,  не тільки зондажем їхньої готовності розірвати з 
юдаїзмом, а й тим, що окремі з римо-католиків вважали своїм завданням 
нейтралізувати впливи «темного єврейського духовенства», сприяти перетво-
ренню юдеїв у «цивілізованих європейчиків». Реалізація цих завдань розгля-
далася як запорука «вирішення» єврейського питання як такого [31, 8]. 

Схожу позицію щодо єврейського питання обстоювала й частина 
православних. На початку 1939 р. щотижневик «Воскрєсное чтєніє» стверджував: 
«...поступова християнізація, безумовно, полегшила б вирішення єврейського 
питання. Відпав би релігійний мотив антисемітизму. Відпала б двадцятивікова 
містична упередженість щодо єврейства». Вимагаючи від нього щирості («щоб 
хрещення не було засобом сховати семітську природу»), часопис резюмував: 
«Так чи інакше, ми – християни. А християнам до питання християнізації євреїв 
можна підходити тільки по-християнськи» [12, 51].  

Проте зауважимо: прибічників таких поглядів було небагато. Традиційно 
прозелітизм євреїв (як ось прийняття православ’я в Румунії чи римо-католицизму 
в Польщі) християни не схвалювали. Про це з-поміж іншого свідчить реакція на 
здійснену наприкінці 1930-х рр. у Галичині спробу організації спеціальних курсів 
для тих євреїв, що бажали прийняти християнство в його західному обряді. Вона 
наразилася на гострий протест з боку поляків [12, 51].  

Звичайно, сутність стосунків між представниками різних віросповідань 
не в останню чергу залежала від представників вищої церковної ієрархії. З цього 
приводу один із сучасних дослідників стверджує, що для толерантного 
конструювання українсько-польських відносин у міжвоєнному двадцятилітті  
з-поміж іншого бракувало чітких акцій Католицької церкви, зокрема, на рівні 
ієрархії [29, 72]. В цьому контексті помітною є постать єпископа Г. Хомишина, 
який виступав проти націоналізму з огляду на те, що вбачав у його ідеології 
ксенофобські складові елементи, які призводили до виступів супроти «інших» 
тільки тому, що вони не належали до українства [11, 208].  

Міркування стосовно відсутності послідовних ініціатив лідерів церков 
щодо толерантного співіснування з «іншими» є, здається, прийнятним і в його 
розширеному форматі (православно-католицько-юдейському). Були, звичайно ж, 
як у випадку з митрополитом А. Шептицьким, винятки (у 1918 р. він, наприклад, 
надав фінансову допомогу жертвам львівського погрому). Водночас були й 
душпастирі, які вдавалися до дій, які можна оцінити в кращому випадку як 
половинчасті. Як приклад назвемо греко-католицького єпископа І.Бучка. В 
1936 р. він засудив економічний бойкот, який застосовувався щодо євреїв, та 
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антисемітизм, кваліфікуючи його як «антихристиянізм, бо він не є згідний зі 
засадами християнської любові до ближнього...». Водночас сформульована 
єпископом формула оздоровлення українсько-єврейських взаємин не потребує, 
здається, коментарів: «... тільки під умовою, що жиди змінять свої етичні засади і 
свою тактику супроти нежидів» [13, 3]. 

Щодо другого з виділених рівнів функціонування релігійного фактора в 
якості кореляційного компоненту міжетнічних взаємин – відносин церкви з 
владою – то наведені приклади її стратегії свідчать, що її етноконфесійна 
стратегія конструювалася під кутом зору державних інтересів. Вона визначилася, 
фактично, від часу включення західноукраїнських земель до складу Польщі. Вже 
уряд генерала В. Сікорського (16 грудня 1922 – 27 травня 1923 рр.) зробив ставку 
на лояльного щодо неї греко-католицького священика І. Ількова, який очолював 
групу т.зв. «хліборобів». Повернення до Галичини А. Шептицького прем’єр-
міністр, як і його наступник В. Вітос, ставив у залежність готовності 
митрополита декларувати лояльність до Речі Посполитої й оголосити 
відповідний пастирський лист [27, 604, 606]. Ще перед укладенням конкордату з 
Ватиканом (лютий 1925 р.), намагаючись герметизувати духовний простір на 
північно-західних землях, створюючи тим самим передумови для полонізації 
місцевого населення, Варшава ухвалила не допускати греко-католицького 
єпископату й священиків у цей регіон [20, 388]. Усунення останніх від участі в 
наверненні православних до неоунії стало продовженням обраного центром 
курсу. То ж не дивно, що 1930 р. митрополит А. Шептицький стверджував: 
численні греко-католики, які проживають на Волині, фактично позбавлені 
можливості дотримання уніатського обряду [14, 12]. 

Аналогічними державницькими інтересами визначалося ставлення 
центральної влади й до Православної церкви. Підтримка Варшави в набутті нею 
автокефалії розглядалася як засіб для нейтралізації впливу Російської 
православної церкви на громадян Польщі. Із врахуванням державних пріоритетів 
очевидним стає й контекст зміни назви «Автокефальної Православної церкви в 
Польщі» на «Польську Автокефальну Православну церкву» (1938 р.), знаходять 
пояснення мотиви контролю держави над її кадровою політикою, переслідування 
православних священиків тощо. До того ж, стверджує Л. Галуха, «Тимчасові 
приписи про відношення уряду до Православної церкви в Польщі», які визначали 
параметри її юридично-правової діяльності майже впродовж усього міжвоєнного 
періоду, легалізували право втручання влади у її внутрішнє життя. Це позбавило 
Православну церкву рівності умов життєдіяльності в порівнянні з Римо-
католицькою. «...Ті правила, що окреслювали права православних, – стверджує 
вчений, – реалізовуючись, ставали не нормами, а фактичним обмеженням їх 
прав» [2, 136].  

Зрештою, про акценти, які розставляли можновладці стосовно 
Православної церкви, свідчать пропозиції членів Національного комітету при 
Раді міністрів Польщі (1935 р.). По-перше, з врахуванням можливості перетво-
рення конфесійного питання в джерело етносепаратистського руху унеможли-
вити створення окремих національних церков; по-друге, з огляду на бажане 
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надання православ’ю «державно-польського характеру», сприяти максимальному 
«зростанню» устрою церкви з державою; по-третє, пріоритет державних 
інтересів над інтересами мирян та церковної ієрархії [23, 12]. 

В умовах, коли суспільно-політичне життя міжвоєнної Польщі щедро 
насичувалося імпульсами етнонаціоналізмів, вони далися взнаки й у 
внутрішньоконфесійних відносинах. Йдеться про довготривале українсько-
російське суперництво, причини якого можна визначити як протистояння 
довкола питання про етнічний характер Православної церкви.  

Загостренню дискусії слугувала її політизація. Згідно з оцінкою 
українців, росіяни прагнули використати своє домінування в Православній церкві 
для «збереження організації недобитків «русскіх» від самоліквідації», 
послугування в реалізації цієї мети її майном та, зрозуміло, збереження свого 
впливу на суспільно-політичне життя [10, 4]. Зрозуміло й те, що з часу краху 
імперії Романових та включення північно-західних земель до складу Польщі 
Уерква стала для росіян чи не єдиним містком, який пов’язував їх з Росією, 
зрештою – з минулим у його імперському чи просто етнічному обрамленні. Саме 
тому вони не сприймали автокефалії Православної церкви, виступали за її 
облаштування на засадах «соборності» [7, 117]. 

Опосередковано боротьбу за Церкву спонукала й третя сторона. Власне – 
асиміляційні плани поляків стосовно слов’янських народів, що зайвий раз 
актуалізувало усвідомлення ролі церкви в збереженні етнічної самобутності. Ця 
теза особливо очевидна у випадку її застосування щодо українців, які намагалися 
нейтралізувати російських дух у ній, а водночас захиститися від 
культуртрегерських зазіхань з боку поляків. Тому українсько-російська 
конфронтація за Православну церкву «вписалася» в загальний континуум 
міжетнічних взаємин у Польщі. При цьому контекст дискусій з питання про мову 
богослужіння в ній (церковнослов’янська чи українська) виявився суголосним 
іншому: боротьбі українців за право рідної мови в Польщі.  

Тенденції суспільно-політичного й духовного життя Другої Речі 
Посполитої дають розлогий матеріал для формулювання відповіді на питання 
про причини набуття релігійним фактором якості каталізатора міжетнічних 
конфліктів. Головними з-поміж них бачаться суб’єктивні: по-перше, спроба 
втілення католицького варіанту націоналізму в поліконфесійному суспільстві; 
по-друге, застосування релігії в якості допоміжного засобу етнічної асиміляції; 

по-третє, з врахуванням імпліцитних механізмів фобії, а водночас і низького 
рівня суспільної культури, набуття закономірним колективним самомилуванням 
іншої функції – відторгнення «іншого», зневагу до нього. Щодо об’єктивних – 
передусім боротьба за національну церкву в умовах тісного переплетіння 
етнічних та конфесійних цінностей. 
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ПРАВОСЛАВНИЙ ВІРУЮЧИЙ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ  
(40–80-ті рр. ХХ ст.) 

 
Радянська соціалістична система передбачала відсутність такого явища 

як релігія і церква, і відповідно, – віруючих, більшість яких у тогочасному 
Волинському регіоні ідентифікували себе з православ’ям. Тому протягом усього 
існування радянської влади велася боротьба з релігією та її носіями. Почались 
інверсійні процеси в суспільній свідомості, які передбачали докорінну зміну 
аксіологічних пріоритетів. Для простого робітника чи селянина (каркас, який був 
рушійною силою нової дійсності) Волинського регіону, пропаговане майбутнє 
ототожнювалося із тими ціннісними орієнтирами, взірцями і стереотипами 
поведінки, які вписувалися у нову дійсність. Остання поставала шляхом 
уніфікації культурного рівня, усунення культурних розбіжностей і спрощення 
культурної ситуації. Як наслідок, відповідність масової свідомості базовим 
особливостям суспільної організації забезпечували внутрішню стійкість системи.  

Таким чином у радянську повсякденність (певний каркас, що 
забезпечував життєздатність суспільства) вписувалася лише «нова людина» (була 
водночас і «своєю»), яка мала позбавитися «пережитків» попередньої епохи, 
насамперед релігійних. Співпричетність до творення «нового життя» 
передбачала підтримання системи міфів та ідеологем, що лягли в основу 
формування радянської ідентичності (усвідомлення людиною себе як частини 
радянської спільноти). Остання постає впродовж 1940–1980-х рр. під впливом 
радянської ідеології і формується як невід’ємна складова комплексу ціннісних, 
політичних, матеріальних стереотипів.  

У післявоєнні роки концепт «радянської ідентичності» включав чотири 
основні складові: політичну лояльність, прийняття офіційної марксистсько-
ленінської лояльності, відданість ідеї будівництва соціалізму та російськість. 
Остання складова була пов’язана з тріумфом «російської моделі» повоєнного 
ведення політики. «Нова людина» (яка автоматично поставала «своєю» та 
важливим елементом позитивної ідентифікації) могла вповні долучатися до 
загальних соціокультурних процесів. До того, що у нашому контексті 
виявляється значимим, на людей з певним типом свідомості, яких відносили до 
«своїх» мала спиратися тоталітарна держава. Поряд з тим вона намагалася 
знищити тих, чиї особистісні структури суперечили бажаній моделі, хто не 
вписувався у нав’язану зверху систему цінностей. 

У цьому контексті, зауважимо, що умовою виправдання та 
функціонування такої системи стало формування специфічної культури страху. 
Саме атмосфера страху та підозри лежала в основі соціалістичного ладу 
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(зрештою, вона стала і однією з причин його загибелі), духом ворожості було 
пронизане все радянське суспільство. Образ ворога, який конструювався 
офіційною пропагандою, розділяв оточуючих на «своїх» та «чужих». Останній 
відгравав важливу роль, на думку Н. Шліхти, з якою ми цілком погоджуємося, «у 
становленні зв’язку між соціальними «ми», що його репрезентує влада, і своїм 
«я», що є складником цього «ми». Зрештою як природна (унаслідок зростання 
соціальної напруги) так і штучна (як результат вмілої маніпуляції влади) 
актуалізація образу ворога «у радянській риториці, призвела до 
посилення/відродження архаїчних інтегративних механізмів, що посилюють 
почуття солідарності, колективної («ми/населення» – «влада») єдності» перед 
лицем рідше дійсних/уявних загроз [6, с. 39–40]. 

Відтак у соціальному конструюванні дійсності необхідно і життєво 
важливо поставало для радянської системи  закріпити масові уявлення про 
«свого» і «чужого». Причому демаркаційні лінії були проведені досить чітко і без 
вагань роль «чужого» покладалася насамперед на віруючих. І хоча у радянській 
державі де-юре радянська конституція гарантувала право відправляти релігійні 
культи, проте у віруючих де-факто була відсутня можливість проводити релігійні 
практики (вести релігійні пропаганду, святкувати релігійні свята, відвідувати 
церкви і т. д.) Цілеспрямовано втілювався стереотип віруючої людини похилого 
віку, неграмотної, здебільшого мешканця сільської місцевості, яка не володіє 
науковим знанням і матеріалістичним світоглядом.  

Зважаючи на останній факт у суспільстві культивувалася бінарна 
опозиція «міський» – «сільський». Зрештою, в основному, віруючі (особливо 
воцерковлені) проживали у сільській місцевості. З огляду на це головним 
напрямком виховної діяльності на селі (як і в місті також) було поширення 
атеїстичного світогляду і колективістського мислення. Саме останнє сприяло 
формуванні «людини у натовпі», яка «щезає як культурна особистість, стаючи 
істотою інстинктивною та імпульсивною, яка втрачає відчуття відповідальності 
за все, що вона творить разом з усіма. При цьому маса легко піддається 
навіюванню, легковірна та некритична, мислить образами і не сприймає 
розумних доказів» [7, с. 346].  

Як спосіб формування нової радянської ідентичності одним з основних 
завдань поставало залучення робітників і селян у загальні соціокультурні 
процеси. З огляду на це головним напрямком такої діяльності стало поширення 
атеїстичного світогляду. Низка як зарубіжних науковців (М. Бурдо, В. Колаж, 
Д. Пауел та інші) та українських науковців (Н. Шліхта, В. Войналович, 
Я. Стоцький, О. Панич) розглядали систему атеїстичної пропаганди в СРСР як 
політичний проект радянської державної еліти, спрямований на те, щоби 
придушити потенційні осередки інакомислення та опозиції, які могли становити 
релігійні спільноти. Саме за допомогою пропаганди, наголошують Б. Андерсон 
та О. Панич, – «інтелектуальна еліта створювала образ церкви як «внутрішнього 
ворога» для того, щоби використати його у процесі формування уявленої 
спільноти під назвою «радянський народ» [4, с. 123]. 
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 Відповідно образ віруючого конструювався пропагандою як «ворога», що 
заважає досягнути поставленої мети – комунізму. Хоча радянські керівники 
заявляли, що віруючі люди не чужі, вони так само, як і решта в радянському 
суспільстві перебувають у «лавах будівників комунізму». Натомість «чужою» 
проголошувалася система релігійних ідей, поглядів, переконань. Тому «чужість» 
пояснювалася шляхом дискредитації конкретних носіїв релігійних ідей [4, с. 130]. 

Починаючи з 60-х років ХХ ст. замість релігійних обрядів радянський 
уряд намагався втілити «соціалістичні обряди» і «нові традиції» (вони виступали 
інструментом політичної релігії) до яких мали бути долучені без винятку усі. У 
цьому контексті обряд виконував роль раціоналізації чинного порядку. Адже 
марксизм-ленінізм набував рис політичної релігії (показово, що такою 
концепцією користуються західні дослідники для позначення радянської 
ідеології і за своєю суттю зводиться до політичної ідеології, яка має низку 
структурних і функціональних аналогій з релігією, а також вплив на маси, який 
прирівнюється до впливу релігії). Тому, закономірно, головним завданням 
запровадження системи радянської обрядовості (яка згодом перетворилася у 
невід’ємну частину радянського стилю життя) було витіснення релігії.  

Утвердження кампанії зі впровадження у життя радянських свят, як засіб 
та інструмент соціалізації населення, актуалізувалася у хрущовський період. 
Вона, головно, спрямовувалася проти церковних таїнств, зменшення впливу 
головних церковних свят (особливо Різдво та Великдень). На території 
Волинського регіону емпіричним підтвердженням таких теоретичних міркувань 
слугує інформаційна записка Кременецького парткому (1963): «Головною ціллю 
становимо відібрати у церковників присвоєне ними собі право виступати в ролі 
хранителів моралі» [5, арк. 143]. Це посилювало відчуття ролі «культурного 
іншого» для віруючої людини, яка проживала в соціокультурному просторі 
радянської ідеологічної дійсності, та закріплювало у неї відчуття своєї «чужості».  

Відповідно до проголошеного гасла боротьби за створення нового, відтак 
абсолютно безрелігійного побуту, проводилася широкомасштабна робота по 
викоріненню історичної пам’яті шляхом перейменування вулиць, площ, 
населених пунктів, насамперед з «релігійним ухилом». Так, зникли з радянських 
топонімічних карт назви вул. Соборна, провулка Костельного (м. Рівне), 
вул. Тринітарська, вул. Петра Скарги, вул. Бригідок (Бригидівська), 
вул. Кафедральна (м. Луцьк). Натомість ці вулиці були названі на честь 
радянських героїв, російських громадських і суспільних діячів, російських 
письменників. Зрештою така акцентація на «російськості» відповідала концепту 
творення радянської ідентичності. Тому таке викорінення історичної пам’яті 
«серпом і молотом» мало створити враження єдиного культурного простору, 
насамперед із сусідньою Росією. 

Такі маніпуляції масовою свідомістю населення здійснювалися 
відповідно до офіційної ідеології. Одним із складових частин цієї радянської 
комуністичної ідеологічної доктрини марксизму-ленінізму був науковий атеїзм. 
Вперше термін введений в СРСР у 1954 р. у постановах ЦК КПРС «Про значні 
недоліки в науково-атеїстичній пропаганді та заходи щодо її поліпшення» (не 
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була опублікована у пресі) та «Про помилки у ведені науково-атеїстичної 
пропаганди серед населення» (на відміну від попередньої, відразу з’явилася на 
сторінках «Правды»).  

Така система ідей, інститутів і заходів виникла у післявоєнні роки після 
критики помилок попередньої «антирелігійної» пропаганди. За задумом 
партійних лідерів вона мала охопити широке поле суспільного і особистого 
життя. Але, що для нашого дослідження є дуже важливим, за допомогою цієї 
політичної доктрини мали бути перевиховані й переконані віруючі. Головна роль 
у таких заходах надавалася пропагандистським методам. У цьому сенсі великого 
значення надавалося створенню системи науково-атеїстичного виховання.  

Відтак у суспільстві активно культивувався образ «радянського 
суб’єкта», який мав володіти мовою «нового суспільства» і концентрувати увагу 
на тих практиках, що були спрямовані на підтримку насамперед біологічних 
потреб людини (передусім їжа та одяг). Натомість релігійна віра і практика 
перешкоджали утвердженню своєрідного типу суспільства споживання і 
заважали зробити будь-яку кар’єру в радянському суспільстві. «Релігія» 
здебільшого ототожнювалася з церковними інститутами, тоді як інтерес до 
релігійності поза релігійними об’єднаннями був відсутнім. Відповідно значна 
увага наділялася контролю над релігійними общинами різних конфесій хоча в 
таким умовах велика кількість людей намагалися приховати свою конфесійну 
належність.  

Для контролю над релігійними общинами і групами створювались 
державні і суспільні структури на місцевому, республіканському, загально-
союзному рівнях. Протягом радянської історії їх діяльність мала різну 
інтенсивність, проте загальний антирелігійний курс завжди зберігався. 

Концептуалізація релігійного феномена як «пережитку» (з точки зору 
марксистської методології релігія осмислювалася як найбільш відсталий тип 
світогляду і в цьому сенсі розглядалася як «пережиток») орієнтувала вивчення 
релігії в соціалістичному суспільстві під кутом зору з’ясування умов, які 
сприяють розвиткові секуляризації суспільної свідомості (в радянській літературі 
трактується як його «атеїзація»). Відтак основна увага акцентувалася на 
соціальних умовах і чинниках, які сприяють збереженню/послабленню/руйнації 
релігійного комплексу у свідомості віруючих. У дослідженнях радянських 
релігієзнавців наголошувалось на складності і суперечливості цих процесів. 
Важливого значення набували вплив ідейної атмосфери суспільства, релігійного 
мікросередовища, інтенсивності та тривалості релігійних переконань людини, 
характеру трудової діяльності, регіону проживання (останній факт для нашого 
дослідження набуває важливого значення). 

Важливим для нашої розвідки є тогочасні соціологічні дослідження. Хоча 
вони проводилися не спеціалізованими соціологічними інститутами, проте їх 
дані, хоча і не позбавлені тенденційності (радянська влада на цьому історичному 
етапі вимагала від дослідників певної ідеологічної підгонки отриманих 
результатів і відповідної інтерпретації отриманого матеріалу), є важливими для 
цільної картини нашого дослідження. В цілому соціологічне вивчення рівня 
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релігійності (визначення співвідношення між носіями релігійної та нерелігійної 
свідомості) радянського суспільства стало можливим у середині 1960-х рр. з 
появою достатньої емпіричної бази у вигляді результатів конкретно-соціоло-
гічних досліджень [3, с. 134]. Такі дослідження були проведені на початку 1960-х 
років ХХ століття кафедрою атеїзму Київського державного університету та 
відділом світоглядних проблем релігії та атеїзму Інституту філософії АН УРСР.  

Зазначимо, що застосування методів вибіркового соціологічного 
дослідження стало альтернативою відомчому обліку відомостей, пов’язаних з 
діяльністю діючих відповідно закону релігійних громад. Вибірковий метод 
вимагав проведення певної кількості бесід (у нашому випадку ця кількість 
доводилась до 50-80 по кожному об’єкту дослідження). Наведена статистика 
обґрунтовувалась переконанням у тому, що така кількість віруючих складала 
більшість релігійної общини, відтак і результати таких досліджень оголошу-
валися об’єктивними.  

Для нас є важливим, що поряд із селищами західної, центральної, східної 
частини УРСР семінари-дослідження проводилися і у волинському селі Башуки 
(Кременецький район Тернопільської області) [2, с. 693]. Аналіз таких соціо-
логічних досліджень дозволив зробити висновки, які не втратили актуальності і 
нині. Зокрема, наголошувалося, що віруючих можна класифікувати за ступенем 
їх переконання, характеру їх релігійних поглядів, впливу релігійних ідей на їх дії 
та вчинки [2, с. 693].  

Варто закцентувати нашу увагу на тому що, для розвитку соціологічних 
досліджень в СРСР важливою стала сформульована М. М. Моторіним проблема 
необхідності типологізації релігійних вірувань. На його думку виокремлення 
типів потрібно провести відповідно до соціальної структури і культурних 
особливостей суспільного організму. Ці роздуми лягли в основу формування 
структурно-типологічного методу як міждисциплінарного і для релігієзнавства, 
етнології, культурології протягом усього радянського періоду та не втратили 
своєї актуальності і нині. 

Спостереження за ступенем релігійності віруючих у 1970-х роках дали 
змогу виокремити групі вчених у складі Є. Дулумана, Б. Лобовика, В. Танчера, 
належність трьох типів віруючих: переконанні віруючі, звичайні віруючі, ті 
віруючі, що вагаються. 

Перша група характеризується крайньою прихильністю до релігії. Вони 
були активними членами релігійних общин, добре орієнтувалися в релігійному 
віровченні. Для переконаного віруючого, на думку дослідників, не прийнятне 
модерністське розуміння священних текстів. Таким чином, відхиляючи 
релігійний модернізм, вони більше схиляються до консерватизму. Переконані 
віруючі – це активні прихожани церкви, молитовного будинку, синагоги. 
Причому відвідували їх вони не рідше одного разу в неділю [1, с. 723]. 

Переконані віруючі відрізнялися знанням обрядової сторони релігії, 
дотримувалися усіх постів. До будь-якої модернізації культу, так як і до спроб 
реформування вчення, вони відносилися вкрай негативно. Деколи посеред таких 
віруючих траплялися релігійні фанатики. На думку вчених, відсоток переконаних 
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віруючих у релігійних общинах складав не більше 10% [1, с. 724]. Безумовно, 
зважаючи на тенденційність і заангажованість радянських вчених, думаємо, що у 
православному середовищі цей відсоток, очевидно, був більший, проте не 
набагато. У протестантському ж – звичайно набагато більший. Проте, цілком 
погоджуємось з думкою цих науковців про те, що у практичному житті поєднати 
і дотримуватися усіх рис, якими наділений переконаний віруючий, безумовно 
важко. 

Друга група – це звичайні віруючі. У них релігійні і безрелігійні уявлення 
займають однакове місце. У свідомості такого віруючого протистоять віра в Бога 
і віра в життя, свої сили, знання. З релігією звичайний віруючий знайомий більше 
з обрядової сторони. В церковному житті він участі майже не приймає: світські 
справи у його житті посідають важливіше місце, ніж церковні [1, с. 724–725]. 

Релігійні переконання звичайного віруючого складні і суперечливі, 
динамічні та мінливі. Такий віруючий цілком сприймає модерністське розуміння 
тих чи інших постулатів віровчення, оскільки це певною мірою наближує 
суперечливі сфери його світогляду. Така група віруючих є найчисельнішою у 
православному середовищі.  

Третю групу віруючих утворюють ті, що вагаються. До них відносяться 
люди, світогляд яких містить релігійні ідеї, проте місце таких ідей у свідомості є 
незначним. Доволі розмиту уяву вони мали і про релігійне віровчення, не завжди 
орієнтуються у питаннях релігійного культу, у житті общини вони жодної участі 
не брали [1, с. 725–726]. Релігійність такого віруючого є нестійкою, зазвичай він 
є байдужим до відтворення релігійного культу і не приймає у цьому процесі 
активної участі як прихожанин. На думку радянських вчених кількість таких 
віруючих складає не більше 30% [1, с. 726]. 

Відтак радянська держава цілеспрямовано здійснювала маргіналізацію 
віруючих, витісняючи їх із важливих сфер соціокультурного буття краю, 
обмежуючи будь-які прояви релігійності. Офіційно насаджуванні ціннісні 
настанови були «чужими і неприйнятними» для віруючої людини. Останній факт 
сприяв посиленню у православного віруючого відчуття своєї «чужості» та, 
зрештою, сприяв його суспільній ізоляції.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК МІСІЯ ЦЕРКВИ 

 
В останні десятиріччя сучасний світ, окрім процесів глобалізації, 

інтеграції, характеризується зворотною тенденцією, що пов’язана з актуалізацією 
ідентичності країн і народів, пробудженням їхнього національного життя. Таку 
тенденцію вважаємо природною реакцією народів на процеси універсалізації та 
стандартизації, що, безсумнівно, має позитивне значення. Відродження 
національної самосвідомості, посилення ролі основних етноконсолідуючих ознак 
в умовах швидкоплинної реальності виступають як одні з пріоритетних факторів 
збереження, розвитку націй та їхньої національної ідентичності. 

У цьому контексті сучасна Україна, обравши європейський шлях розвитку, 
налагоджуючи культурні, економічні, політичні, суспільні та інші внутрішні й 
зовнішні зв’язки, демонструє світовій спільноті, що українці − гідна нація, яка 
береже і шанує історію свого народу та суспільно-національні цінності. У таких 
умовах надважливою є співпраця держави, суспільства та Церкви. І одним з 
головних завдань сьогодення постає формування національної свідомості та 
патріотизму майбутнього покоління, адже саме цей аспект у складних для 
України умовах відіграє чи не найголовнішу роль у збереженні її цілісності та 
єдності. 

Кожна доба вирішувала цю проблему відповідно до суспільного 
світогляду. Світоглядна орієнтація зміщується у духовний світ людини ще в 
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давньоруській філософській думці. А сприяла цьому так звана „всесвітня 
відкритість”, здатність синтезувати світові філософські ідеї, трансформувати їх у 
вітчизняну культуру. Адже українці легко входять у дружні відносини з 
католиками, протестантами, іудеями, мусульманами, якщо тільки ті не 
ображають їхню власну святиню. Така моральна орієнтація на прийняття 
„чужого” на рівні зі „своїм” сприяла легкому входженню українців у духовне 
буття інших народів [1]. Так, український громадський діяч Михайло Драгоманов 
наголошував на взаємодії національного та космополітичного (вселюдського, 
гуманістичного) і основою духовного розвитку, етичного ідеалу вважав тільки 
національну культуру, а моральний розвиток – важливим завданням національної 
освіти [4, с. 44]. 

Нині у формуванні національно-патріотичного виховання значна кількість 
науковців стоять на позиціях теоцентричного підходу. В ньому патріотизм 
трактується як пріоритетне духовне служіння Батьківщині, що поєднане з 
діяльним богослужінням і збігається з благочестям [2]. Церква співпрацює з 
усіма людьми доброї волі для встановлення відносин та інституцій, з метою 
творення більш гуманного суспільства. „Церква навчає, що дорога, котрою 
повинна слідувати людина в цьому світі, має бути спрямована до Царства 
Божого. Таким чином, соціальна доктрина Церкви поширюється і має вплив на 
закони морального порядку, зокрема, зачіпає вимір правосуддя, яке покликане 
регулювати людські відносини” [3]. 

Православна Церква споконвіку визнає і проголошує, що мир і 
справедливість займають центральне місце в житті народів. Святитель Василій 
Великий зазначав: „Ніщо так не властиво для християнина, як творити мир” [3]. 
Для захисту людської гідності та збереження миру необхідно в усіх напрямах 
розвивати міжхристиянську співпрацю, щоб миротворчі зусилля усіх християн 
ставали більш вагомими і дієвими. 

Загальне визнання високої цінності людської особистості може бути 
передумовою більш широкого співробітництва в галузі миротворства. 
Православна Церква покликана сприяти міжрелігійному діалогу та співпраці, а 
завдяки йому – подоланню будь-яких проявів фанатизму, заради зміцнення 
дружби поміж народами, торжества свободи і миру в усьому світі на благо 
кожної людини, незалежно від раси і релігії. Зрозуміло, ця співпраця виключає як 
синкретизм, так і спроби домінування однієї релігії над іншими. 

Патріотичне виховання мусить стати засобом відродження національної 
культури, припинення соціальної деградації, гарантом громадянського миру і 
злагоди в суспільстві; стимулом пробудження таких моральних якостей, як 
совість, людяність, почуття власної гідності; засобом самоорганізації, особис-
тісної відповідальності. І головною тенденцією національно-патріотичного 
виховання є формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, 
Батьківщини, держави, нації. Усвідомлення, що ми самобутні, але Україна в нас 
одна і нам разом випало на долю розбудовувати цивілізовану державу, де 
суспільною справою стане створення умов для розвитку вільної особистості, яка 
вміє досягати власного успіху та допомагає іншим. 
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Зауважимо, що патріотизм – складне і багатогранне поняття, один з 
найважливіших компонентів індивідуального та суспільного способу життя. На 
особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою характеристикою 
людини, яка проявляється в її свідомості, моральних ідеалах та цінностях, у 
реальній поведінці та вчинках. Це звичайний моральний стан життя людини. Він 
виявляється не лише в незвичайних ситуаціях, а в повсякденному виконанні 
особистістю своєї роботи, яка приносить користь і людині, і суспільству. 
Патріот – це той, хто в сьогоднішніх умовах неправового поля сприяє розбудові 
демократичної соціальної держави правовими методами. Він не ототожнює 
Україну, державу з владою, а усвідомлює, що влада має бути лише механізмом, 
засобом здійснення волі народу. Любов до Батьківщини в українського патріота 
поєднується з вірою в неї, в її покликання, прекрасне майбутнє, що обов’язково 
відбудеться. Справжній патріот, керуючись живим досвідом і героїчним 
минулим народу, вірить, що він справиться зі своїми історичними випробову-
ваннями і вийде з них міцнішим і духовнішим. 

Визначальною характеристикою національного патріотизму є його 
гуманістична моральність, яка об’єктивно притаманна громадянському 
суспільству, бо виходить за рамки вказівної і забороняючої систем та підні-
мається на більш високий рівень ціннісно-світоглядної орієнтації. Вона включає 
такі риси, як доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, чесність, совіс-
ність, працелюбність, справедливість, гідність, повага і любов до своїх батьків, 
роду. Ці якості визначають культуру поведінки особистості. 

Цінності моралі полегшують сприймання правових норм, які, в свою чергу, 
сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Моральна свідомість дає 
змогу побачити й усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою починаються 
аморальні й протиправні вчинки [2]. І визначальною рисою українського 
патріотизму має бути його дієвість. Саме вона спроможна перетворювати 
почуття в конкретні справи і вчинки на користь Батьківщини і держави. Адже 
патріот - це не той, хто говорить красиві слова про Україну, прикрашає дійсність, 
а той, хто бачить труднощі, помилки, невирішені проблеми, розуміє соціально-
політичну ситуацію в країні і світі, проте не панікує, не носиться зі своїми 
егоїстичними претензіями, не збирається тікати туди, де краще, а готовий долати 
перешкоди, зв’язати свою долю з долею Вітчизни. 

Наголосимо на тому, що важливою складовою формування національно-
патріотичної особистості є володіння рідною мовою – духовним багатством 
свого народу. І великою прерогативою Православної Церкви Київського Патріар-
хату в цьому аспекті є мова богослужіння, що сприяє збагаченню, поглибленню 
та формуванню у мирян любові до української мови. Оскільки мовленнєва 
культура людини – дзеркало її духовної культури. Без мови немає народу, без 
народу немає держави. 

Відзначимо також, що народ України – це понад двісті різних народностей, 
які мають свою етнічну самосвідомість. Проте етнічна самосвідомість різних 
народів не заперечує готовності свідомо служити інтересам їхньох Батьківщини 
України. На більш високому рівні етнічна самосвідомість переростає в 
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національну самосвідомість. Остання передбачає ідентифікацію особистості з 
усім народом України, незалежно від свого етнічного походження, політично 
об’єднаного єдиним інститутом громадянства, територією, економікою, 
історичною долею та перспективами майбутнього [2]. 

Тому національне відродження, розбудова поліетнічної Української 
держави, як єдиної політичної нації, та виховання патріотизму нерозривно 
пов’язані з оволодінням кожною людиною як своєю рідною, так і державною 
українською мовами. Відтак в умовах поліетнічності важливими функціями 
патріотичного виховання є протистояння сепаратизму, збереження толерантної 
злагоди етносів, що складають український народ. 

Констатуємо, що на початку третього тисячоліття завданням державних і 
релігійних освітніх закладів нашої держави є дотримання основних принципів 
національно-патріотичного виховання: 

 принципу національної спрямованості (формування національної 
самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе 
ставлення до його культури; повагу, толерантність до культури усіх народів, які 
населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися 
приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї 
держави); 

 принципу гуманізації виховного процесу (вихователь зосереджує увагу 
на дитині як вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості і 
можливості, не форсує її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові 
потреби дитини; виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме 
ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей); 

 принципу самоактивності і саморегуляції, який сприяє розвитку у 
вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й 
самокритичності, до прийняття самостійних рішень; поступово виробляє 
громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію у 
діях та вчинках; 

 принципу культуровідповідності, що передбачає органічну єдність 
патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народ-
ними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і 
спадкоємність поколінь; 

 принципу полікультурності (інтегрованість української культури у 
європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: 
формування в молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від 
національних ідей, цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; 
здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати 
українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської); 

 принципу соціальної відповідності, що обумовлює необхідність 
узгодженості змісту і методів патріотичного виховання реальній соціальній 
ситуації, в якій організовується виховний процес (завдання патріотичного 
виховання зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають 
виховання у молоді готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем). 
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Таким чином, у формуванні національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді як державні заклади освіти, так і Церква повинні відстоювати дві сторони 
національних інтересів: зберігати свою особливість, неповторність у потоці 
людської історії, унікальність своєї культури, свої історичні пам’ятки, зберігати і 
збагачувати свою мову, не тільки рішуче протидіяти фізичному зникненню 
народу, але і прагнути до відтворення його природного зменшення, зростання 
населення, забезпечуючи достатній рівень економічного розвитку на базі наявних 
регіонально-господарських факторів; не відгороджуватися від інших націй і 
народів психологічно; збагачувати свою культуру контактами і запозиченнями з 
інших культур, а свій внутрішній духовний світ − збагненням загально-значущих 
для людства цінностей. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ: 

АТЕЇЗМ, ПАНТЕЇЗМ, ТЕЇЗМ, ДЕЇЗМ 
 

Анотація. У статті досліджуються особливості трансформації релігійного світо-
гляду, аналізуються його типи: атеїзм, деїзм, пантеїзм, теїзм. 

 
Annotation. The article discusses the peculiarities of transformation of religious mindset. The 

main types of it, such as, atheism, theism, deism and pantheism are analyzed. 
 
Проблема духовності – це вічна проблема як для людства в цілому, так і 

для людини зокрема. Тому що духовність не є щось кінечне, завершене і 
абсолютне. Це є процес, який визначається не результатом або явною 
очевидністю, а безкінечними зусиллями, намаганнями, прагненнями бути 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 138 - 

розумним, освіченим, культурним, моральним, мудрим і тим самим духовно 
розвиненим. 

 Духовність – це надто широке поняття, яке охоплює ідеї, погляди, 
переконання, почуття і уявлення людей, а також процес їхнього виробництва, 
розповсюдження, перетворення суспільних, індивідуальних ідей у внутрішній 
світ людини. Основу духовності становить духовний світ людини – її цінності, 
світоглядні орієнтації. І тому надзвичайно важливо створення умов для всебічної 
самореалізації духовно-культурного потенціалу сутнісних сил людини, свого 
власного духовного світобачення і світосприйняття. 

 Духовні ідеали і цінності людини формуються під впливом різних 
чинників: науки, освіти, мистецтва, релігії, філософії, політики. Але вагоме місце 
серед них займає релігія. Через призму релігійного світогляду людина 
спроможна осягнути світ і себе у світі, визначити своє місце, роль і призначення, 
і тим самим виявити своє ставлення до надприродного, до Бога. Релігія постулює 
світ ідеальних цінностей, що у практичному плані веде до обґрунтування 
пріоритету духу над тілом, необхідності турботи про душу з усіма наслідками 
для способу життя віруючих, які звідси випливають. Зв’язок із Богом через культ 
і релігійну організацію (церкву) є критерієм наявності релігійного світогляду і 
належності до певної конфесії [1, c. 10]. 

 Головним способом осягнення буття виступає віра. “Адже справжня віра 
є джерелом життя і свободи, а не упокорення і пасивності. Не раціональне 
мислення, а подвиг віри окреслюється перед людиною, бо ставлення до 
нескінченного абсолюту (Бога) постає не як залежність, а як справжня 
свобода…” [2, c. 71]. Віра як особливий вимір світогляду робить людину вільною 
у своєму ставленні до Бога. Репрезентація віри здійснюється через призму 
атеїстичного, пантеїстичного, деїстичного, теїстичного світогляду. Так, у добу 
Середньовіччя пануючим був теїстичний релігійний світогляд, для якого 
характерні такі позиції: 

1. Реальність є “образом і подобою” духа, а людина – “образом і подобою” 
Бога – одухотворена, творча, а не просто тілесна істота. 

2. Реальність предметного світу – видима, неістотна реальність, а істинна 
фундаментальна реальність – духовний світ. 

3. Бог – джерело духовності, а тому найголовнішим знанням є теологія: 
єдина вона розкриває сутність буття. 

4. Зовнішні, тілесні характеристики людини є неістотними, а головне – 
духовні характеристики. 

5. Світ – це “двоїсте” буття: справжнє – Божественне, духовне, небесне, 
безгрішне і вічне; несправжнє – людське, тілесне, земне, гріховне і тимчасове. 

Таким чином, не мають значення через свою несуттєвість антропологічні 
характеристики (раса, нація, стать, вік) та соціальні ознаки людини (раб, воїн, 
володар), бо люди – всі “як одні во Христі”, тобто об’єднуються чи різняться не 
за фізичними (антропологічними чи соціальними), або духовними ознаками. 
Відповідно до теїстичного світогляду людина йде від гріховності (від 
несправжнього, тілесного життя), через покаяння (засудження тілесного гріха), 
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до спасіння (в справжнє, духовне життя). У цьому людину спрямовує і допомагає 
Христос – Спаситель, як син Божий і людський, а тому – посередник між Богом і 
людьми, між духовним і тілесним буттям, прийнявши на себе муки, страждання і 
смерть за людські гріхи, воскресає, чим показує шлях до спасіння – від тілесного 
гріха, через страждання душі, до спасіння духом. Головна теза християнської 
мудрості – “Вірю, тому що абсурдно”, автором якої є визначний християнський 
церковний діяч Квінт Тертулліан з Карфагена. Причина цього - глибинна суть 
явищ дана Богом, і людський розум безсилий її осягнути, а тому сприймає 
недосяжну не зрозумілу йому суть як абсурд, нісенітницю. Така глибина 
доступна тільки вірі. Таким чином, на відміну від пантеїзму, ідеїзму, теїзм 
виходить з існування особистого Бога – творця світу і промислителя подій у 
ньому, в житті людини. Іншими словами, Бог творець і управитель всього [3, 
c. 331]. 

У добу Відродження у зв’язку з переходом суспільства до промислового 
типу існування становлення ринкових відносин формується новий тип 
релігійного світогляду – пантеїзм, який розглядає Бога не як природну особу, 
трансцендентне начало, а як абсолют, злитий з природою. Основна ідея в картині 
світу – ототожнення Бога і природи, обожествлення природи і людини, без 
зведення божественного до надприродного. Відповідно до пантеїстичного 
світогляду Миколи Кузанського, Бог як предмет культу не є Богом-творцем. Бог 
є єдність кінечного і безкінечного. Бог є абсолютним максимумом, тобто – все, та 
абсолютним мінімумом – ніщо. Бог – єдине, що є самим собою. Бог – це все у 
всьому, причина і суть всього. Безкінечність буття в тому, що безкінечним є 
творення (розгортання) світу з безконечної Божественної суті. Тому Земля не 
може бути центром світопорядку, в якому початком, центром і завершенням є 
тільки Бог. Людина, як вершина божественного творення, концентрує в собі 
Всесвіт, а тому – є мікрокосм, в якому зосереджені найкращі гармонії і пропорції 
Всесвіту (макрокосму). Звідси – людина найближча до Бога. 

Деїзм як своєрідний релігійно-філософський світогляд вказує на ті зміни, 
які відбулися у ставленні людини до Бога у XVII сторіччі. Мислителі Нового 
Часу відчули певне ускладнення, поєднуючи Бога як всемогутнього Творця і 
Деміурга з уявленнями про внутрішні закономірності природи. А тому Бог дає 
світу лише поштовх, а потім усувається від справ, надаючи можливість Всесвіту 
розвиватись за природними законами. Деїсти виступали з ідеєю створення так 
званої “природної релігії”, яка б випливала із самої природи людини і 
ґрунтувалась на розумі. 

У радянські часи релігійний світогляд у рамках політичних та ідеологічних 
стереотипів трансформується в атеїзм як заперечення існування та ролі Бога. 
Внаслідок атеїстичного світогляду людина вільна від необхідності звернення до 
Бога. Утверджуючи свою сутність у бутті, вона у своїх діяннях і намірах 
покладається на власні сили і зусилля, безмежно вірить у свої можливості й 
здібності, формуючи адекватне уявлення про саму себе як частину природи і 
суспільства, як творчу, діяльну істоту, яка вирішує проблеми свого буття без 
опори на надприродні сили. 
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Таким чином, кожна людина живе в певну історично-визначену добу, 
знаходиться в соціально-економічному просторі, зростає і виховується у 
відповідній духовній атмосфері. Під впливом цих чинників і формується її 
ставлення до Бога, до світу і не може бути однозначним. Відповідно до свого 
духовного стану, людина сама обирає – бути їй атеїстом, пантеїстом, деїстом чи 
теїстом за своїм світоглядом. 
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ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА 

НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Актуальність даної теми визначається тим, що в сучасних умовах під час 
здійснення великомасштабної Антитерористичної операції на сході України та 
потужної інформаційної війни збоку Російської Федерації, у Збройних Силах 
України активізувалася душпастирська діяльність. Військові священики 
долучилися до підтримки високої боєздатності та морально – психологічного 
стану військовослужбовців, що в даний час є надзвичайно важливим завданням 
при реформуванні збройних сил. Проте відсутність нормативної бази інституту 
капеланства в Україні обмежує цю діяльність і потребує невідкладного 
вирішення у зв’язку із реорганізацією збройних сил. 

Новизна дослідження полягає у здійсненні аналізу діяльності 
священнослужителів в Збройних Силах України, а також розкритті цієї 
діяльності в ході миротворчих операцій українських військових незалежної 
України та під час Антитерористичної операції на сході нашої держави. 

Розбудова української держави неможлива без відповідного духовного 
підґрунтя, оскільки цей процес супроводжуються відповідною зміною 
суспільних цінностей, трансформацією державних і соціальних структур. Не 
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залишається осторонь цього процесу й Українська Армія, перед якою постає 
проблема збереження високої бойової готовності для захисту суверенітету та 
національних інтересів України. Народ України має бути впевнений, що його 
армія дійсно є гарантом миру, гарантом добросусідства та благополуччя 
нащадків. 

Вивченням проблеми забезпечення релігійних потреб військовослужбовців 
Збройних Сил України займались у свій час такі науковці: Ю.Решетніков, В. 
Бондаренко, В. Єленський, С. Здіорук, Ю. Кальниш, С. Лисенко; фахівці Міні-
стерства Оборони України: В. Дібров, П.Костюк, Р.Коханчук, О.Мельник та ін. 

У продовж досліджуванонного періоду, за винятком хіба що перебування 
території нашої держави у складі країни рад, військова служба на українських 
теренах поєднувалася із духовною опікою воїнів з боку церкви. Так, історія 
запорізького козацтва свідчить, що релігійна складова відігравала значну роль у 
фомуваннні особитості кожного козака, який хотів боротися за свободу. Процес 
був постійним і вівся за допомогою слова Божого з обов’язковим щоденним 
відвідуванням богослужінь. Особливу повагу на Січі мали січові священики, 
козаки що читали святе письмо та навчали його інших. Однак безпосередньо в 
тогочасних військових формуваннях не було чітко окреслено інституту 
військового духівництва, не було регламентовано діяльність священиків, їх 
конкретну участь у формуванні українського війська. 

Вдосконалення структури військового духовенства пов’язане, насамперед, 
із реформами Петра І. До 1917 року в армії та флоті Російської імперії 
нараховувалося близько 5000 військових священиків. Департаменту військових 
священиків були підпорядковані 24 військові собори, 437 полкових, 13 
фортечних, 32 шпитальні, 17 тюремних та 33 корабельні церкви. Очолював 
духовну службу в армії протопресвітер, посада якого відповідала посаді 
начальника головного управління і який мав права генерал-лейтенанта. 

Українці, що служили у війську Австро-Угорської імперії теж мали 
духовну опіку священика. При чому як зі сторони греко-католиків так і 
православних священиків . Капеланство мало місце і в частинах Українських 
січових стрільців, Українській народній республіці, Карпатської Січі та 
Української повстанської армії [9, с.20-65]. 

Таким чином стає зрозуміло, що на протязі багатовікової історії військової 
служби українських воїнів у складі власних військових формувань, чи то у складі 
військ інших держав, вона обов'язково поєднувалася із духовною опікою. У 
складі Радянського Союзу в Україні поняття душпастирська опіка взагалі не 
існувало, не йшла мова і про пошуки “Господа” , тим більше такі тенденції в 
армії жорстоко придушувалися і каралися. 

Із набуттям Україною незалежності важливість у власних збройних силах 
збільшилася в рази. Після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, 
українській державі у спадок залишилась одна із начисельніших, найбоєздат-
ніших армій світу. Війни із масштабних перетворилися на локальні конфлікти, 
конфлікти інтересів. Україна за роки незалежності провела чимало миротворчих 
операцій, взяла участь у великій кількості військових конфліктів у різних 
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куточках світу – Югославія (та наступні державні утворення після її розпаду), 
Ангола, Гватемала, Косово, Ліван, Афганістан, Сьєрра-Леоне, Конго, Ліберія, 
Кот-д’Івуар, Ірак. Починаючи з 1992 року у військових операціях взяло участь  
37 000 українських військовослужбовців, а отже у зв’язку із військовою 
діяльністю – збільшилась і потреба у духовній та морально-психологічній 
підтримці кожного військового. 

Перші кроки відродження душпастирської діяльності в сучасному 
українському війську були здійснені на початку 90-х років ХХ сторіччя.  
12 травня 1994 року у м. Львів було започатковано роботу Міжцерковної ради з 
питань душпастирської діяльності у військових формуваннях, яка пропонувала 
становлення опіки провести у два етапи: на першому організувати опіку 
військовослужбовців силами наявних місцевих церковних структур; на другому – 
запровадити капеланську службу [1, с.2]. Також було 

У відповідь на ініціативу Президента України Л. Кучми на початку 1995 
року від Національного інституту стратегічних досліджень було подано 
рекомендації Раді Національної Безпеки та Оборони, щодо ідеї впровадження 
душпастирської опіки у зв’язку із потребами виховання військовослужбовців і 
задоволення релігійних потреб віруючих [2, с.104]. Починаючи з 1996 року різні 
конфесії починають формувати напрями своєї діяльності, спрямовані на 
задоволення духовних потреб військовослужбовців, а також призначати 
відповідальних за ці напрямки та за створення відповідних структур [3]. 

У Резолюції круглого столу “Духовне єднання українських Церков”, що 
відбувся у межах ІІІ Всесвітнього форуму українців у липні 1997 року йшлося 
про відновлення інституту військового священництва з метою духовного, 
морального, патріотичного виховання військових, необхідність відкриття храмів 
у військових навчальних закладах, посилення праці духовенства з виховання у 
військовослужбовців високої духовності, моральності та патріотизму [4, с.55]. У 
заяві про наміри співпраці Міністерства внутрішніх справ України та 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій підписаній у лютому 2000 
року передбачалася участь священнослужителів у виховному процесі та 
навчальній роботі [5, с.6; 4, с.55]. Результатом стало те, що чи не вперше до 
взаємодії з військовими підрозділами запрошувалися не лише Церква, а 
практично всі без виключення релігійні інституції. 

Починаючи з 2000-х років розпочалося активне відновлення, будівництво і 
закладання нових храмів та каплиць на територіях військових частин чи біля них. 
Станом на 2004 рік кількість існуючих храмів була наступною: Українська 
православна церква (Московський патріархат) – 13; Українська греко-католицька 
церква – 8; Українська православна церква (Київський патріархат) – 3; 
Українська автокефальна церква – 2 (із  “Аналітичної записки директора 
Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України Міністру 
оборони”, 2005 рік). Також слід зазначити, що “військовими храмами” користу-
валися священики різних конфесій при здійсненні обрядів та богослужінь. 

Починаючи з 2004 року активізовується військово-церковне співробіт-
ництво. Поштовхом стала директива Міністра оборони України № Д-25 від  
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21 квітня 2006 року “ Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців Збройних сил України” згідно з якою 1 листопада 2008 
року було створено сектор роботи з релігійними організаціями у структурі 
Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України. Наступним 
кроком був підписаний 10 листопада 2008 року Міністерством оборони України 
спільно із сімома конфесіями, віруючі яких служать у Збройних силах України “ 
Меморандум про співпрацю у справах душпастирської опіки військово-
службовців Збройних сил України” [3]. Майже через рік, відповідно до наказу 
Міністра оборони України № 115 від 17 березня 2009 року, було створено Раду у 
справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, завдання якої 
полягало у налагодженні співпраці релігійних організацій, виробленні єдиних 
підходів до запровадження інституту військового капеланства [6]. До складу 
ради входять представники Української православної церкви Київського 
патріархату, Української православної церкви Московського патріархату, 
Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької 
церкви, Римо-католицької церкви в Україні, Всеукраїнського союзу об’єднань 
євангельських християн-баптистів, Духовного управління мусульман України. 
Основною метою її діяльності є сприяння впровадженню у Збройних силах 
України системи душпастирської опіки та створення інституту капеланства з 
урахуванням як національних традицій так і міжнародного досвіду [7]. 
Результатом її роботи стало розроблення Концепції душпастирської опіки 
військовослужбовців Збройних сил України, затвердженої у квітні 2011 року 
наказом Міністра оборони України [3]. Також було визначено що “Основним 
призначенням військового священика (капелана) є релігійна опіка особового 
складу Збройних Сил України та членів їх сімей, з метою заохочення, 
поглиблення релігійного життя, сприяння укріпленню позитивних рис 
характеру та моральних цінностей” (Положення про службу військового 
духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України). Нажаль на рівні 
законодавчих документів Адміністрації президента, уряду, парламенту, інститут 
капеланства досі не існує. Незважаючи на це, з набуттям Україною незалежності, 
душпастирською опікою військовослужбовців, а також в пенітенціарних 
закладах та шпиталях займаються священнослужителі християнських церков. 

Українські церкви, будучи твердими послідовниками душпастирської 
опіки військовослужбовців, регулярно проводять з’їзди військових капеланів, на 
яких виробляють певні спільні підходи своєї діяльності, шукають компромісні 
рішення. В роботі цих з’їздів активну участь брав Департамент соціальної і 
гуманітарної політики МО України [3, 8]. 

Отже слід відродити душпастирську роботу в українському війську на 
основі існуючого історичного національного досвіду. Позитивні факти віднов-
лення цієї діяльності з часів незалежності України є кроками до становлення 
інституту капеланства в ЗСУ. Оскільки церква в Україні підтримує державу, а 
душпастирі у війську долучаються до формування високої боєздатності та 
морального духу особового складу, то відповідно отці працюють і в зоні бойових 
дій на сході України під час Антитерористичної операції. У функції військових 
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капеланів у зоні АТО на Сході України входить, перш за все, проведення 
сповідей, причасть, відспівування загиблих, освячення техніки, індивідуальні 
бесіди з військовослужбовцями, проведення занять з християнської етики. 
Надзвичайно важливою там є роль душпастирів у знятті стресового синдрому та 
укріпленні морально-психологічного стану військовослужбовців. Священики 
разом з офіцерами соціально-психологічної служби обов’язково відвідують 
поранених у військових шпиталях, працюють з ними і як душпастирі, і як 
психологи. Велику підтримку надають вони і родинам, в яких загинули батько, 
син чи є поранені. Українська церква також максимально долучилася і до волон-
терської допомоги як  військовослужбовцям, так і населенню на окупованій 
території. Отже, наступним вагомим аргументом щодо створення служби капе-
ланів є їх ефективна робота у зонах бойових дій, де вони фактично замінюють 
психологів і укріплюють боєздатність особового складу. 

Цілком очевидною і обґрунтованою на сьогодні є необхідність створення 
інституту капеланства у Збройних Силах України на основі передового досвіду 
армій західних країн ( НАТО), а також з використанням існуючих історичних 
національних військових напрацювань. Розробка і прийняття законодавчої та 
нормативної бази для регламентації душпастирської діяльності, затвердження 
стандартів реалізації духовно-гуманітарної роботи в системі виховання 
військовослужбовців дозволить значно зміцнити їх морально-психологічний стан 
поряд із задоволенням духовних потреб. Механізм організації служби капеланів 
у першу чергу повинен враховувати поліконфесійність військовослужбовців і 
вирішувати це питання за зразком армій зарубіжних країн. 

Таким чином виходячи з спроб короткого огляду, становлення інституту 
душпастирства в Україні, пройшло свій складний і тернистий шлях. Капеланство 
не одноразово зазнавало політичних впливів з боку держав агресорів у складі 
яких була Україна. Переживали спроби становлення, оформлення, змушено було 
відстоювати себе як життєдатний організм в основі своїй націлений на 
формування військового, священика, порадника і наставника. 
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“СХІД-ЗАХІД” У НАРАТИВАХ ПАТРІАРХА КИРИЛА 
 

Анотація. Тип російської цивілізації визначається великим впливом Візантії. 
Важливим фактором для останньої було протистояння візантійського життя самого 
варварського Заходу. Особливості візантійського православ'я вплинули на формування 
російського світогляду. Доведено, що основні думки російських ліберальних богословів про 
необхідність модернізації православного життя в Росії і прийняття універсального розуміння 
прав і свобод відкидаються ієрархію РПЦ. Аналізується розвиток сучасної політичної 
риторики РПЦ і її процес становлення домінуючі наративи. Ставиться питання про 
еволюцію основних наративних структур, які використовуються у виступах і проповідях 
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. 

Ключові слова: Росія, Візантія, православ'я, наративи, цивілізація, історія, архетип, 
світогляд. 

 
Аннотация. Тип русской цивилизации определяется большим влиянием Византии. 

Важным фактором для последней было противостояние византийской жизни самого 
варварского Запада. Особенности византийского православия оказали влияние на 
формирование русского мировоззрения. Доказано, что основные мысли российских 
либеральных богословов о необходимости модернизации православной жизни в России и 
принятия универсального понимания прав и свобод отбрасываются иерархией РПЦ. 
Анализируется развитие современной политической риторики РПЦ и ее процесс становления 
доминирующие нарративы. Ставится вопрос об эволюции основных нарративных структур, 
используемых в выступлениях и проповедях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
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Annotation. A type of Russian civilization determined by the great influence of Byzantium. 

important factor was the opposition of Byzantine life itself barbaric West. The features of Byzantine 
Orthodoxy influenced the formation of Russian worldview. Proved that the main opinions of Russian 
liberal theologians are the modernization of Orthodox life in Russia and the adoption of universal 
understanding of rights and freedoms rejected hierarchs of the ROC. The development of modern 
political rhetoric of the ROC and its process of becoming dominant narratives is analyzed. The 
question of the evolution of the basic narrative structures, used in speeches and homilies of Patriarch 
of Moscow and all Rus' Kirill is investigated. 

Keywords: Russia, Byzantium, Orthodoxy, narratives, civilization, history, archetype, worldview. 
 

Актуальність теми. Релігієзнавче вивчення сучасного російського 
православного фундаменталізму особливо актуальне для України у зв’язку з 
військовими подіями останніх років. Засадничим для російського релігійного 
фундаменталізму початку XXI століття стало уявлення про протистояння Сходу і 
Заходу в його інтерпретації Кирилом Гундяєвим. Формування дихотомії “Схід-
Захід” у наративах патріарха Кирила зумовлюється політичними та ідеологіч-
ними факторами. Хоча Кирил починав як помірний ліберал, близький до про-
західного і екуменічному курсу митрополита Никодима (Ротова), він згодом 
змінив напрям риторики, перейшовши до використання більш консервативного 
дискурсу, а потім започаткував офіційну церковну версію доктрини “руського 
міра”. 

Стан дослідження. Особистість патріарха Кирила, його риторика і 
адміністративний стиль в останні роки стали предметом серйозного дослідження 
низки фахівців. Дослідження діяльності патріарха Кирила різняться залежно від 
суб'єктивного ставлення дослідника до об'єкта. Так, позиція церковних біографів, 
наприклад, митрополита Волоколамського Іларіона (Алфеєва) [1], буде свідомо 
ангажована. У свою чергу, такі дослідники, як Микола Мітрохін [9], Олександр 
Верховський [4], Сергій Філатов [10], Роман Лункін [7] та ігумен Петро 
(Мещеринов) [8] дотримуються більш критичної позиції, підходячи до предмета 
вивчення неупереджено. 

Мета дослідження. Вивчити розвиток використовуваних патріархом 
Кирилом наративних конструкцій, виявити джерела світогляду патріарха як 
консервативного політика і богослова. 

Основна частина. Джерела формування специфічної інтерпретації 
патріархом Кирилом світоглядної дихотомії “Схід-Захід” розділяються на витоки 
у візантійсько-російській православній цивілізації та на ідеологічні постулати 
періоду його особистого становлення як мислителя і богослова. 

Формування та розвиток культурного коду будь-якої цивілізації, яка стає 
основою менталітету нації, представляє собою складний і багатогранний процес, 
на який одночасно впливають безліч різних чинників. Вивчення сучасної 
російської релігійної, соціально-культурної та політичної ідентичності 
неможливо без детального аналізу історичних і психологічних передумов для 
формування “російського світу” як реальності та уявлення. Як найбільша країна 
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в світі, Росія знаходиться в Європі та Азії. Ці дві частини світу втілюють дві 
протилежні культурні матриці, два несумісних світогляди. Об'єднуючи в собі 
Схід і Захід, Росія створює унікальний соціально-культурний феномен, головною 
особливістю якого є суперечливий світогляд і “загадковість” російської 
культури. Особливості культури актуалізуються в культурній спадщині народу у 
формі традиційних наративів.  

Однією з головних особливостей російського менталітету є постійним 
пошук власної ідентичності, яка була б унікальною. Цей пошук дрейфував між 
полюсами візантійської релігійності, агресивного імперіалізму і комуністичної 
ідеології. Процес формування російського традиційного світогляду можна 
умовно розділити на три етапи: генезис, розвиток і канонізація. Генеза російсь-
кого традиціоналізму відбувалася під впливом візантійської культури. Візантій-
ська імперія сформувала унікальну цивілізацію, яка одночасно поєднувала 
спадщину еллінської філософії, римської правової системи, бюрократичної та 
управлінської моделі східного деспотизму. Важливим фактором для візантійської 
імперії було протистояння візантійського способу життя та “варварського” 
Заходу. Особливості візантійського православ'я, а особливо протистояння 
Заходу, вплинули на формування російського світогляду. Після завоювання 
Візантії народився наратив “істинного царства” щодо Московії, який функціонує 
у більш сучасній пропагандистської моделі “Москва – Третій Рим” в Росії [2]. Ці 
месіанські наративи вплинули на формування російського ізоляціонізму як риси 
світогляду [3]. Отже, традиційне антизахідництво православ’я пов’язане з 
певними історичними формами імперського та національного месіанства, яке, 
природно, чуже євангельській релігійності. 

Російська православна церква, як будь-яка соціально-політична структура, 
при всій видимій монолітності, у певній мірі позбавлена внутрішньої єдності. 
Вона представляє собою суму певних класових, політичних, ієрархічних та 
соціальних груп, кожна з яких може переслідувати власні інтереси або мати 
особливе бачення тих чи інших внутрішньоцерковних, політичних і соціальних 
проблем. Як частина церковної номенклатури, патріарх Кирил, протягом усього 
свого служіння тією чи іншою мірою підпадав під вплив певних внутрішньо-
церковних кіл і сам, у свою чергу, у 1980-ті роки почав формувати внутрішньо-
церковний дискурс. Відомий російський дослідник Микола Мітрохін стверджує, 
що за часів пізнього СРСР, коли відбувалося становлення майбутнього патріарха 
Кирила як теолога і адміністратора, в церковному середовищі існувало кілька 
окремих угруповань, які мали свій погляд на актуальні проблеми внутрішньо-
церковного життя і зовнішньої політики РПЦ. Умовно ці угруповання можна 
розділити на ліберальні та консервативні [9, с. 209]. До ліберальним відноситься 
група церковних ієрархів і священнослужителів, що сформувалася навколо 
Ленінградської духовної академії, семінарії та Відділу зовнішніх церковних 
відносин. Центральну роль в цій групі відігравав відомий церковний діяч, глава 
ОВЦО митрополит Никодим (Ротов), багато в чому визначав дискурс риторики 
своїх послідовників [7, с. 178–182]. Консервативне угруповання була пов'язане з 
Московською духовною академією та семінарією, що розташовані у Троїце-
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Сергієвій лаврі, і орієнтувалося в більшій мірі на чернечий уклад внутрішньої 
церковної політики [7, с. 182].  

Будучи вихідцем із середовища ленінградського духовенства, патріарх 
Кирил почав свою церковну кар'єру при митрополиті Никодимі, що визначало 
подальший ліберальний шлях її розвитку. Важливо відзначити, що будучи багато 
в чому фігурою неоднозначною, наближеною до офіційної державної влади, 
митрополит Никодим, проте, залишив по собі серйозну церковну спадщину. 
Долаючи бар'єр упередженого ставлення віруючих і духовенства до інших 
релігій, і борючись з есхатологічним настроями всередині церкви, він прагнув 
зробити РПЦ зрозумілішою для широких мас, виховавши ціле покоління 
відносно ліберальних ієрархів [7, с.179]. Однак, як зазначає Мітрохін, такі 
ліберальні погляди та міжрелігійний діалог і оновлення релігійного життя були 
притаманні не всім послідовникам митрополита Никодима [7, с.180]. Серед його 
учнів дослідник виділяє групу так званих “правих никодимівців”. Найяскравішим 
представником цієї внутрішньоцерковної групи Мітрохін називає Кирила 
(Гундяєва). Для дослідника, головною характерною особливістю “правих 
никодимівців” є їхнє неприйняття прозахідної позиції митрополита і успадку-
вання його курсу на співпрацю з державою, виходячи з патріотичних міркувань. 
Саме цей аспект діяльності Никодима багато в чому вплинув на становлення 
майбутнього патріарха як релігійного політика і адміністратора [7, с.181–182]. 

Важливо відзначити, що безпосередній вплив митрополита Никодима на 
формування особистих і професійних якостей Кирила відзначають не тільки 
критики РПЦ, а й безпосередні співробітники патріарха, такі як митрополит 
Волоколамський Іларіон (Алфеєв). У своїй книзі “Патріарх Кирил: життя і 
світогляд” Іларіон присвятив Ротову цілий розділ, акцентуючи увагу на коло-
сальному впливі митрополита на молодого Володимира Гундяєва, майбутнього 
патріарха Кирила [5, с. 34–51]. Ряд біографів зазначають у митрополита 
Никодима кілька характерних лідерських якостей, багато з яких в подальшому 
перейняв майбутній патріарх. Зокрема, серед таких якостей необхідно 
відзначити: тенденцію до тісної співпраці з державними структурами, вміння 
сформувати навколо себе “команду професіоналів”, прагматичний менеджерсь-
кий підхід до ведення справи, готовність до діалогу з представниками інших 
релігій (що згодом стане ключовим напрямком діяльності Кирила на посаді глави 
ОВЦО) і навмисний патріотизм [7, с. 181]. Однак на відміну від “лівих 
никодимівців”, Кирил, як найяскравіший представник правого крила учнів 
митрополита, зберіг неприязнь до екуменізму і модернізму, прихильність до 
авторитарних моделей управління та різкій критиці світського Заходу. Важливо 
відзначити, що серед цілої плеяди єпископів, що вийшла з кола митрополита 
Никодима, Кирил залишався і залишається найяскравішим і харизматичним 
оратором, і церковним управлінцем [7, с. 179]. 

Переходячи до питання риторики патріарха, важливо відзначити, що ще 
під час перебування на смоленської кафедрі Кирил сформував коло питань, які 
він найчастіше зачіпає у своїх проповідях і виступах. Ключовими темами для 
нього залишаються: критика лібералізму і модернізму, жорсткий антикомунізм, 
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патріотизм і розвиток риторики “особливого шляху” та богообраності російсь-
кого народу, питання моралі й етики, заклик до відродження традиціоналізму. 
Здійснюючи аналіз його програмних виступів за останні 20 років, зібраних у 
книзі “Свобода і відповідальність: у пошуках гармонії”, важливо вказати, що 
переважна більшість промов, так чи інакше, зачіпають три основні теми. 
Необхідність діалогу між лібералізмом і традиціоналізмом (Заходом і Росією), 
сучасне розуміння моралі в рамках “концепції прав людини” і критика 
глобалізації. 

Однак варто зазначити, що так було не завжди. Найбільш рання з промов 
патріарха “Спільний підхід в пошуках єдності церкви і відновлення людства”, що 
датується груднем 1987 року, в цілому відображає низку тенденцій характерних 
для пізньорадянської церковної риторики. Вона виражалася в гаслі “РПЦ 
бореться за мир”. Мова пронизана пацифістикою і закликами до пошуку шляхів 
діалогу між різними культурами і цивілізаціями. Зокрема, майбутній патріарх 
стверджує: “Ми живемо в тісному і взаємозалежному світі, а тому, подолання 
глобальних криз має здійснюватися спільно, всім людством” [6, с. 51]. У чому 
Кирил бачить причину виникнення проблем? Виключно в тому, що “... одна 
держава або одна частина світу намагалися вирішувати свої проблеми за рахунок 
іншої держави або іншої частини світу” [6, с. 52]. Подібні наративи були 
характерні для РПЦ, починаючи з 1948 року. Необхідно врахувати той факт, що 
вибір пацифістської риторики багато в чому був позначений серйозним тиском з 
боку держави, яка прагнула використовувати міжнародні екуменічні форуми як 
платформи реалізації власної міжнародної політики. Для цієї мети активно 
використовувалася церква, за допомогою якої керівництво країни одночасно 
демонструвало, що в СРСР немає релігійних гонінь, говорила про “агресивну 
політику світового імперіалізму” і намагалося створити альтернативу активним 
ініціативам Ватикану [5, с. 41–42]. 

Відштовхуючись від вищевказаних фактів, можна зробити цілком логічний 
висновок, що тоді Кирил активно просував риторику, яка базувалася на 
державному замовленні. Однак говорити про консерватизм або антимодернізм 
майбутнього патріарха в той період не представляється можливим. Наявні дані 
скоріше свідчать про зворотне. Молодого, енергійного і в цілому прозахідного 
архімандрита Кирила після завершення Духовної академії відправляють служити 
у Швейцарію. Там йому необхідно було активно контактувати з представниками 
російської еміграції і ліберальним православним духовенством РПЦЗ [5, с. 58–
61]. Надалі Гундяєва зводять у сан єпископа і призначають ректором Ленінград-
ської духовної семінарії й академії, найліберальнішої з усіх існуючих на той час в 
СРСР [5, с. 62–71]. До цього і наступного періоду біографії Кирила відноситься 
переважання в його риториці лояльних щодо церковного Заходу наративів. 
Відомий дослідник Сергій Філатов зазначає, що на часи ректорства в ЛДАДіС та 
керівництва Смоленською і Калінінградською єпархією припадає період бурхли-
вої проповідницької активності, адміністраторської та суспільної діяльності 
Кирила, яку ніяк не можна назвати продержавною або консервативною [12, с. 10–
14]. Про це ж свідчить і офіційний церковний біограф патріарха, митрополит 
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Іларіон, який пише про те, що в пізні радянські роки Кирил, як смоленський 
архіпастир, активно боровся за відродження храмів і монастирів, семінарій, 
православних гімназій, постійно зустрічався з представниками наукового світу (в 
яких, варто зауважити, він залишав цілком позитивне враження) [5, с. 72–82; 12, 
с. 13]. Філатов зазначає, що стиль патріарха як адміністратора і церковного діяча 
в цей період був досить ліберальний, він навіть пропонував заради 
катехізаторської необхідності проводити богослужіння російською мовою в 
деяких храмах Смоленщини [12, с. 12]. 

Риторика майбутнього патріарха кардинально змінюється на початку 90-х. 
Судячи із загального становища справ у тогочасній РПЦ, такі зміни дискурсу 
стали наслідком загальної трансформації курсу, якого дотримувалася Церква в 
радянські часи. Замість проповіді світу і послідовного діалогу з представниками 
інших релігій багато священнослужителів заговорили про особливий шлях 
російського народу, почали культивувати вороже ставлення до Заходу і 
зосереджувати увагу на антиклерикальному лібералізмі. Використання подібних 
наративів у церковній риториці 90-х – наслідок зникнення державного контролю 
у сфері ідеології та релігії дало поштовх відродженню у церковному середовищі 
праворадикальних, фундаменталістських і монархічних сил. З іншого боку, 
важливим фактором радикалізації церковних наративів стало чернецтво, і 
підпадають під його вплив випускники Московської Духовної академії й 
семінарії, деякі з яких були зведені в єпископський сан на початку 90-х років [7, 
с. 185]. 

Як стверджує Микола Мітрохін, саме ці єпископи, виховані в суворих 
монастирських традиціях, почали боротьбу зі спадщиною митрополита 
Никодима (Ротова) [7, с. 185–186]. Ключовим напрямом їхньої риторики стало 
поширення популярної серед радянського чернецтва недовіри до влади і 
сприйняття Росії та Православної церкви як “обложеної фортеці”. Головними 
ворогами цієї “фортеці” були західні ліберали, католики, екуменісти, комуністи, 
масони та євреї, які зруйнували, з їхньої точки зору, Російську імперію і 
погубили мільйони російських людей [7, с. 184]. Ряд авторитетних дослідників, 
зокрема Олександр Верховський, відзначають, що подібний націоналізм багато в 
чому відрізняв церковне життя РПЦ за патріарха Алексія II [1, с. 144]. Природно, 
як досвідчений церковний політик і оратор, Кирил швидко відчув “правий крен” 
Церкви, зберігши суб'єктивну прихильність до пам'яті та спадщини митрополита 
Никодима, не виступивши з його засудженням. З іншого боку, праві фунда-
менталісти становили значну, але все ж меншість серед єпископату, а Кирил, як 
прагматичний церковний політик і дипломат, робив ставку на більшість. З цієї 
причини обраний ним у 90-х дискурс мав досить консервативний, але не 
фундаменталістський характер. З тим же ентузіазмом, з яким він колись боровся 
за мир і закликав світову спільноту до діалогу, Кирил обрушився з критикою на 
лібералізм, глобалізацію і західну бездуховність. У промовах другої половини 
90-х років домінує заклик до перегляду сучасного розуміння прав людини, 
твердження про примат “духовних цінностей” над ліберальними уявленнями про 
верховенство права. Помітно, що градус риторики майбутнього патріарха вже не 
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залежав від держзамовлення, і він був вільний визначати той тон, який вважав за 
потрібне. 

Так, у статті “Норма віри як норма життя”, що датується 1999 роком, 
майбутній патріарх зазначає: “Життя сьогоднішнього суспільства, заснованого на 
засадах лібералізму, так влаштоване, що релігійні переконання постійно 
“виносяться за дужки” [6, с. 37]. Таке суспільство, на думку майбутнього 
патріарха, приречене на загибель. Але він так само зазначає: “Епоха моноетніч-
них і моноконфесійних держав на наших очах повільно відходить у минуле. 
Мусульманська присутність в Європі стала соціокультурним фактором, який 
неможливо ігнорувати. Світ став відкритим, дифузним, прозорим. Якою має бути 
відповідь окремої особистості і людських спільнот на цей виклик часу? 
Подолання проблеми домінування в сучасному світі єдиної системи цінностей, 
заснованої на ліберальних уявленнях про світ і людину, можливе тільки коли 
Західний світ зрозуміє значення традиції як нормотворчого фактору” [6, с. 26]. 
Відтак Кирил (Гундяєв) у 1999 році пропонує правову модель, яка через 
десятиліття стане нормою путінської “суверенної демократії”, для якої 
характерне зовнішнє збереження демократичних інститутів при внутрішньому 
орієнтуванні на “традиційний” авторитаризм: “Існування ліберальних інститутів 
в економіці, політиці, соціальному житті і міждержавних відносинах прийнятно, 
доцільно і морально виправдано тільки в тому випадку, коли водночас не 
насаджується принцип філософського лібералізму стосовно особистості та 
міжлюдським відносин” [6, с. 34]. 

Для кращого розуміння риторики майбутнього патріарха, важливо 
розглянути морально-етичне підґрунтя горезвісних “традиційних цінностей”, які 
він так активно проповідує. Весь збірник митрополита Кирила “Свобода і 
відповідальність: у пошуках гармонії” пронизаний роздумами майбутнього 
патріарха на теми моралі та етики. Здавалося б, що нового може запропонувати 
Православна церква у ХХ столітті, після колосального осмислення протестан-
тами і католиками ключових християнських наративів у призмі подій минулого 
століття, проте Кирил вважає інакше. На його думку, західна релігійна і 
філософська думка просто не чує православних, яким “є що сказати”. Так, 
наприклад, у статті “Норма віри як норма життя” майбутній патріарх стверджує, 
що західний лібералізм склався на основі язичницького антропоцентризму часів 
Відродження та увібрав у себе протестантське бачення християнства та елементи 
іудейської філософії [6, с. 26–27]. Останнє твердження виглядає особливо 
одіозно, враховуючи той факт, що протягом всієї книги Кирил повторює його як 
мінімум тричі: крім вищевказаної статті, ще в публікації “Обставини нового 
часу” за травень 1999-го та у промові “Немає свободи без моральної 
відповідальності” за 2005-й [6, с. 9, 100]. Такий латентний антисемітизм і 
конспірологічность мислення – характерні особливості риторики багатьох ієрар-
хів та рядових священнослужителів РПЦ того періоду. Виводячи виникнення 
західного лібералізму як наслідок певної антитрадиціоналістської дифузії, Кирил 
стверджує, що єдиним можливим порятунком від бездуховності сучасної 
цивілізації може бути тільки повернення до традиціоналізму. Шанс на 
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консервативне відродження він бачить у консолідації всіх традиційних сил старої 
Європи, в першу чергу, серед католиків і мусульман. Політичні заяви такого роду 
до певної міри випереджають свій час, тому що на думку багатьох дослідників, 
авторитарний режим Путіна консолідує навколо себе європейські право-
радикальні і фундаменталістські партії та громадські організації. 

Висновки. Еволюція риторики патріарха відбувалася паралельно зі зміною 
політичного курсу Церкви і залежно від відносин із державою. Залежна від 
державної ідеології та контрольована радянськими спецслужбами РПЦ в період 
пізнього СРСР розвивала риторику “церква за мир”. Будучи обумовленим 
спільним курсом Церкви, майбутній патріарх Кирил вибудовував свою риторику 
відповідно до держзамовлення як вибірково антизахідну. У свою чергу, як 
церковний адміністратор він дотримувався ліберального стилю управління, 
продовжуючи управлінську традицію свого вчителя, ленінградського митро-
полита Никодима (Ротова). Розпад радянської ідеологічної системи на початку 
90-х років і відсутність жорсткого контролю з боку державних структур вивіль-
нили у церковному середовищі праворадикальні наративи, внаслідок чого 
загальний курс церковної риторики почав змінюватися. Слідуючи загальному 
церковному вектору, митрополит Кирил в 90-ті роки посилив риторику, 
обрушившись з критикою на лібералізм і модернізм. Позиціонуючи себе як 
прихильника антиглобалізму і послідовного поборника збереження традиційної 
моралі, в риториці 90-х років Кирил приділяв багато уваги традиційним ціннос-
тям, питанням сім'ї та виховання, закликав до побудови багатополярного світу і 
діалогу цивілізацій. У низці виступів того періоду Кирил закликав будувати 
цивілізацію, в основі якої лежатимуть традиційні цінності, але буде дотриму-
ватися зовнішня прихильність сучасним правовим і технологічним стандартам. 
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ШЛЯХИ ЧУТТЄВОГО ОСЯГНЕННЯ БОГА 
У ГОРИЗОНТІ БОГОСЛОВСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ 

 
Одна з найвідоміших сучасних концепцій богословської естетики 

представлена у праці Джона Пантелеймона Мануссакіса „Бог після 
метафізики. Богословська естетика”. Дж. П. Мануссакіс – архімандрит 

Константинопольського Патріархату, професор філософії у Коледжі 
Святого Хреста. У своїй праці отець Джон здійснив феноменологічний аналіз 

Богоспілкування. 
 
Автор зауважує, що термін „естетика”, який він використовує у своєму 

дослідженні, не має нічого спільного з прекрасним, як його розглядає галузь 
філософії, що виникла у XVIII ст., яка вивчає поняття краси і прекрасного в 
мистецтві. Він звертається до первісного значення грецького дієслова 
айстономай: сприймати за допомогою відчуттів [2, c. 20]. Саме таке значення 
терміна „естетика” використовував І. Кант у „Критиці чистого розуму”. 

Ключове питання праці Мануссакіса – „Як можна мислити Бога після 
метафізики?” Слово „після” він використовує не у значенні „всупереч” чи „без”, 
а у сенсі послідовності – логічної, хронологічної чи слідування (наслідування, 
переслідування), що виражає як пошук, так і вимогу. Це означає, що те мислення 
про Бога, якого ми тут шукаємо, одночасно має слідувати за метафізичною 
традицією і все ж бути іншим відносно неї. Досягти цього можна лише висуваю-
чи претензії до звичного концептуального апарату атрибутів Божественного, 
таких як буття, всюдисуще, всемогутність, всевідання, актуальність і вічність. 

Автора цікавлять визначені топоси в історії філософії, поняття чи 
парадигми, яким зазвичай не приділяють належної уваги. Йдеться про мислення 
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про Бога особистісного, а не концептуального, про Бога, що співвідноситься з 
нами через ікону і просопон (обличчя, особистість); про Бога, що пізнається 
скоріше доксологічною мовою хвали і музикою піснеспівів, ніж систематичним 
логосом і теологією. І врешті, про Бога, Який дотикається до нас і запрошує 
дотикатися до Нього, – і в цьому перехресті дотику відкривається принципово 
новий вимір пізнання, у світлі якого безпомічно блідне прірва суб’єкт-об’єктного 
дуалізму, розрив між Собою та Іншим. 

Завданням праці Дж. П. Мануссакіса було представити певний ескіз 
богословської естетики, яка б відштовхувалася від події Втілення, тому він 
звертається до преамбули 1 Послання від Іоанна, яку можна вважати аксіомою 
Втілення: „Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, 
що розглядали і чого торкалися руки наші”. Тому в центрі уваги Мануссакіса – 
три основних відчуття, за допомогою яких ми можемо пізнавати Бога – зір, слух і 
дотик. Відповідно до кількості згаданих Іоанном відчуттів, праця Мануссакіса 
складається з трьох частин. 

Перша частина твору присвячена зору. Автор прагне відповісти на 
запитання, чи можливо помислити феномен Бога? На що може бути схожий 
такий феномен і як він може бути даний свідомості? Чи може Я взагалі пережити 
досвід Бога? Як зазначає Мануссакіс, такий досвід має задовольнити дві 
передумови: 1) досвід Бога можливий лише у тому випадку, якщо Бог буде 
сприйнятий моїми відчуттями; 2) будь-який досвід Бога, отриманий за 
допомогою моїх відчуттів, будь-який феномен, що опинився під владою мого 
розуму, вже став моїм, а тому вже не є Бог, – мені залишається лише ідол. 

Якщо Богу взагалі дано явитися, то це може бути тільки завдяки мені. 
Бог як суто релігійний феномен потребує людської істоти як тієї єдиної точки, де 
є місце Богу. Таким чином, кожна людська істота розглядається як священний 
топос Божественної епіфанії. 

Бог може вибирати із цілого репертуару епіфаній, від ідола до ікони, від 
сліду до насиченого феномена, однак ніщо з цього не дає нам цілий феномен 
Бога як такий. Відповідно до феноменологічної традиції, можливість як така 
обумовлена уявою. Можливість можливого явлення у межах інтенціонального 
горизонту моєї свідомості визначається модальністю „ніби”: тобто межі 
можливості збігаються з межами уяви суб’єкта. Саме тут локалізується 
проблематика феноменальності Бога. У випадку Бога, можливість Його явлення 
визначається межами горизонту, і цей горизонт – завжди мій, це горизонт Я, що 
створює значення. Все, що випадає з цього горизонту, є не просто немислимим і 
неможливим, але і безглуздим. 

Однак у цьому зв’язку постає питання принципової можливості 
людського досвіду Бога, сприйнятого Ж.-Л. Маріоном у контексті його 
Надлишкового феномена: чи залишиться щось, що можна бачити, відчувати і 
переживати після такої спустошеної сцени, надмірної у своїй повноті? У Святому 
Письмі читаємо: „Обличчя Мого не можна тобі побачити, тому що людина не 
може побачити Мене і залишитися у живих” (Вих., 33: 20). Відтак, якщо ми 
хочемо пережити досвід Бога, у нас залишається два варіанти: або Бог має бути 
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редукований до модальностей „ніби” і „якби”, визначених уявою і досвідом 
Суб’єкта (але тут ми ризикуємо обернути Бога в ідола), або Бог має явитися у 
нічим не обумовленій надмірності Своєї слави, – з ризиком для самого суб’єкта. 

Аналізуючи можливість досвіду Бога, Мануссакіс звертається до 
здійсненого Ж.-П. Сартром дослідження погляду, що перевертає фундаменталь-
ний принцип бачення. Згідно з Сартром, будь-який погляд взаємний: коли я бачу 
Іншого, завжди є можливість, що Інший бачить мене. Погляд Іншого змушує нас 
усвідомити себе. Саме тому ікона відмовляється бути об’єктом спостереження, 
це ми постаємо перед іконою, а не навпаки [2, c. 57]. 

Насправді ікона – лише один приклад того, як і де ми можемо відчувати 
погляд Бога. Його також можна відчувати у погляді будь-якої подібної до нас 
людини, яку ми зустрічаємо у щоденному житті. Зовсім Інший втілений у цьому 
Іншому. Його чи Її обличчя несе у собі авторитетність Божого погляду. 

У другій частині праці, присвяченій слуху, Дж. П. Мануссакіс зауважує, 
що у філософії є, по суті, лише два можливих підходи осягнути Бога: зведення 
Бога до іманентності мови (катафатичний шлях) чи вигнання Бога у 
трансцендентність мовчання (апофатичний шлях). Ці дві позиції не заперечують, 
але передбачають одна одну. Вибір між ними – це псевдодилема, оскільки вибір 
однієї з них автоматично передбачає й іншу [2, c. 191]. 

На основі текстів Л. Вітгенштейна і Ж. Деріда автор аналізує коливання 
мови між системою і мовчанням, відтак переходить до їх визначення у гімні з 
його зворотною акустикою, що доповнює зворотну перспективу, після чого 
твердить про нового „суб’єкта” мови, сприйнятого не як той, що говорить, а як 
той, кого закликають. Мануссакісу йдеться, передусім, про те, яким чином мова 
про Бога (бого-слів’я) може бути осмисленою. 

Згідно з Вітгенштейном, про те, якого роду об’єктом є дещо, дає знати 
граматика [1, с. 148]. Самі по собі слова не дають знати, як розуміти слова. 
Неокантіанець Вітгенштейн знав, що до феномена Бога як такого неможливо 
звернутися, його можна тільки описати. Цей опис обмежений механізмами 
(передусім, мовою), за посередництвом яких ми його пізнаємо. 

Значення слова, як і будь-якого знаку, не є вродженим, воно 
конституюється варіантами його функціонування в системі, у співвідношенні і в 
порівнянні з іншими словами та іншими знаками. Таким чином, слово має 
значення лише остільки, оскільки воно відрізняється. Мова – це „сума” 
(невичерпна, завжди неповна) цих численних розрізнень. Мова проявляє функції 
граматики тією мірою, якою можливі розрізнення між словами організуються в 
єдине ціле і утворюється простір для розгортання цих розрізнень. Таким є 
розуміння граматики: це сама можливість структури, яка уможливлює взаємодію 
між словами, розрізняє роди слів та категорії їх ужитку й визнає ці розрізнення. 
Слово „Бог” не є винятком, воно також набуває смислу тільки при використанні 
визначеною спільнотою за визначеними правилами. 

По суті, слово „Бог” є одним з перших слів, які ми дізнаємося. За віки його 
використання воно набуло надлишок смислу. Саме тому, як зауважує Мануссакіс, 
якщо ми не знаємо, що означає слово „Бог”, то це тому, що знаємо забагато про 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 156 - 

його значення. Це випадок полісемії, який Рікер описує як експансіоністський 
процес, що веде до перевантаження смислом, прикладом чого є деякі слова, які 
означають багато чого, а разом з тим не означають нічого [3, с. 69]. 

На думку Л. Вітгенштейна, значення слова „Бог” – нефіксоване і 
неоднозначне – відкривається в описах, що зберігаються в біблійній 
(текстуальній і наративній) пам’яті. 

Аналізуючи християнську апофатику, Дж. П. Мануссакіс звертається до 
вчень двох східних Отців – Григорія Ниського і Діонісія Ареопагіта. Зауважує, 
що апофатизм Григорія може уподібнитися Вітгенштейнівському, однак останній 
не міг піти далі встановлених відмінностей між світом, про який можна говорити, 
і тим, що лежить за його межами або всередині, – тим, що залишається 
невимовним. Його думка не знає перехрестя між двома сторонами онтологічної 
стіни, яке могло б їх об’єднати. Щоб говорити про таке переплетення, необхід-
ною є мова Втілення. Мова, яка стає можливою завдяки Втіленню і є, згідно з 
Мануссакісом, єдиною відповідною Богу мовою, – є мовою гімну [2, c. 250]. 

Саме мова прославлення, якою є гімн дозволяє зняти епістемологічну 
відмінність розуму і почуттів, між умоглядним і чуттєвим, а також руйнує 
відмінність між суб’єктом і об’єктом. Саме в літургійному прославленні 
„сповіщається Боже ім’я”. Ця інтуїція ніде не висловлена так живо, як у трактаті 
Діонісія „Про божественні імена”. У даному тексті пояснюється значення 
літургійної мови: методологічний підхід, який пов’язує прославлення з 
апофатизмом, і теоретичний виклад, що фокусується на функціонуванні гімну як 
такого (на противагу мові). Всупереч Вітгенштейну і Деріда, апофатизм Діонісія 
не веде до мовчання, але преображається у плодючість гімну. Мовчання тут є 
лише прелюдію гімну. 

Звертаючи увагу на зв’язок між богослов’ям і гімнодією, Дж. П. Манус-
сакіс, однак, підкреслює, якщо богослов’я може дати тільки відсторонене знання 
про Бога, то піснеспів дає значно більше – не знання, не мову про Бога, а 
прилучення до Бога [2, c. 280]. 

Третя частина дослідження Дж. П. Мануссакіса присвячена можливості 
чуттєвого осягнення Бога за посередництвом дотику. Якщо локалізацією органу зору 
є око, слуху – вухо, то особливістю дотику є залучення всієї нашої плоті як такої. 

Автор стверджує про протилежність відчуттів, які супроводжують дотик. 
З одного боку, дотик дає насолоду, але, з іншого боку, завдає болю. Звідси 
дуалізм прагнень бути доторкнутим, а водночас страх дотику чужого, 
невідомого, Іншого. Страх дотику Іншого, згідно з Мануссакісом, породжений 
порушенням визначених меж особистості. Близькість іншого тіла загрожує моїй 
суб’єктивності, відчуттю відособленості, означеної моїм тілом. Як не дивно, 
жест, який я сприймаю як загрозливий пролом у просторі, що визначає мене як 
„Я”, – це той самий рух, завдяки якому була встановлена моя суб’єктивність 
всупереч і на противагу Іншому. Саме тому завдяки рукоприкладству я вперше 
усвідомив себе як окрему та іншу істоту [2, c. 305]. 

Як відомо, розвиток мови людини пов’язаний з розвитком руки. 
Цитуючи М. Гайдеґґера, Дж. П. Мануссакіс зауважує, що тільки те суще, яке 
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„має” слово, також може і повинно „мати” руку. Таким чином, рука з’являється із 
слова і разом зі словом. 

Здійснене Аристотелем порівняння душі з рукою, згідно з Мануссакісом, 
багато може сказати про душу як таку, оскільки у „дотику” до речей, які вона 
прагне пізнати, душа-рука отримує у відповідь „дотик” оточуючого світу. Саме 
як „торкнута” в акті осягнення, душа починає усвідомлювати себе. 

Спробою тілесного наближення до Іншого шляхом постійного долання 
дистанції між нами є, на думку Дж. П. Мануссакіса, ласка. Однак руйнуючи 
подолану дистанцію, ласка лише „камуфлює” дистанцію як таку. Ласка передбачає 
визнання суб’єктивності Іншого, свідчить про його трансцендентність, трансцен-
дентність, яка виходить за межі всього, що я можу помацати руками. Ласка 
закликає іншість Іншого до присутності, точніше, до проявлення у тілі, доступ-
ному дотику. Таким чином, ласка втілює Іншого. При цьому відбувається, по суті, 
„подвійне взаємне втілення” [4, с. 508]. Я втілююсь, щоб реалізувати втілення 
Іншого, а ласка, реалізуючи втілення Іншого, відкриває мені власне втілення. 

В останній главі твору „Велика субота досвіду” Дж. П. Мануссакіс 
підкреслює особливість християнського осягнення Бога. Зокрема, порівнює 
екстатичний злет думки, представлений Августином у дев’ятій книзі його 
„Сповіді” та відоме сходження, описане Діотимою у „Бенкеті” Платона. На 
відміну від Сократа, Августину вдається вийти за межі творіння і торкнутися до 
недоторканого. „Бачення” Августина – це вже не просто видимість, воно 
перетворюється у досвід саме у момент дотику до того, що античний філософ 
може тільки споглядати. Традиційна (платонівська) ієрархія відчуттів тут 
перевернута. Те, що Платон описує як абсолютно чисте, не обтяжене людською 
плоттю, раптом виявляється відкритим дотику. Все це стає можливим завдяки 
події Втілення, що суперечить будь-якій логіці і міркуванню. Сам Бог у Своєму 
кенозисі рухається всупереч філософському анабазису і замість того, щоб 
віддалятися від смертної людської природи, як нас повчає філософ, йде назустріч 
нашій природі, завдяки прийнятому Ним у Втіленні людському тілу. Його тіло – 
це тіло, відкрите дотику і готове доторкнутися до нас. Саме у цьому пункті, 
зауважує Дж. П. Мануссакіс, християнство пориває з класичною античністю та 
іншими монотеїстичними релігіями, адже юдаїзм та іслам залишаються у світі, 
де, відповідно до людського розуміння, зіткнення між людським і божественним 
є неможливим [2, c. 351]. 
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СМИСЛОЖИТТЄВИЙ ВИМІР ДУХОВНИХ ПОШУКІВ ВІРУЮЧИХ 

ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ 
 

Анотація. У статті висвітлюється сутність екзистенційних шукань сучасних 
євангельських християн-баптистів, а також показано особливості процесу самоіденти-
фікації баптистів в умовах України 

Ключові слова: протестантизм, баптизм, соціальний простір, самовизначення, 
екзистенція, конфесія. 

 
Summary. The article highlights the essence of existential quest of modern Evangelical Christians 

Baptists, and shows features of the self-determination of Baptists in Ukraine 
Keywords: Protestantism, Baptists, social space, self-existence, confession 

 
Духовні процеси, що відбуваються в Україні, в умовах трансформації 

сучасного суспільства неможливо розглядати без знання місця сучасних 
протестантських, зокрема баптистських, церков. Ця конфесія має давню та багату 
історію, що знайшла прояв в освіті, культурі, пов’язана з поворотними моментами 
вітчизняної історії і відіграє значну роль у сьогоднішніх релігійних процесах, 
духовному житті країни. На зламі ХХ–ХХІ ст. вона зміцнила свої позиції, є однією 
з найдинамічніших християнських конфесій. Зазначене активізує проблему про 
роль баптистських церков у суспільстві і духовному житті в умовах сучасних 
соціальних трансформацій. Це питання залишається дискусійним. 

Місце ЄХБ в нашій історії і дотепер певною мірою не визнане. І тут 
насамперед недостатній рівень вивчення самої конфесії, зокрема, такого її 
виміру, як екзистенційно–смисложиттєвий. Для релігійних дисциплін 
(протестантизм, баптизм) вже давно є об’єктом уважного і прискіпливого 
вивчення, але слід зазначити, що й дотепер не створено цілісної концепції цього 
феномена. Виникнення, розвиток, інституалізація та останнім часом 
інкультурація баптизму в українському суспільстві – феномен і процеси, що 
заслуговують на спеціальне філософсько-релігієзнавче дослідження. 

Так, на порозі ХХІ ст. більшість із протестантських течій опинилась 
перед серйозними проблемами осмислення свого минулого й національного 
коріння, узагальнення набутого надбання, розробки власної доктринальної 
традиції. Процеси конфесійного становлення й пошуку самодостатнього місця в 
суспільно-духовному просторі країни активно здійснюються ЄХБ в сучасності. 
Ці процеси та рухи стали невід’ємним атрибутом українського сьогодення. 
Воднораз вони є складним релігійним та соціально-політичним феноменом. 
Зростання їхньої кількості та впливу ми можемо спостерігати у різноманітних 
процесах нашої держави [1, c. 95]. 

Зацікавившись розвитком цих явищ, ми у своєму виборі зупинились на 
євангельських християнах-баптистах, які досить поширені в сучасній Україні. 
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Рівно ж, за різноманітною статистикою, євангельські християни-баптисти є 
найбільшою за чисельністю структур протестантською спільнотою. Ознайомлення 
з об’єктивною історією баптизму особливо актуальне в наші дні у зв’язку з 
гарантованою державою релігійною свободою в Україні. У сучасних умовах 
християнство взагалі та євангельсько-баптистська деномінація зокрема нерозривно 
пов’язані з усім українським суспільством, його життям та проблемами. Набувають 
особливої актуальності розвідки смисложиттєвих цінностей і орієнтацій віруючих 
баптистських церков у контексті проблем сучасної трансформації суспільства. 

Відтак вивчення феномена баптизму в його граничних буттєвих і 
смисложиттєвих підвалинах у контексті трансформації сучасного українського 
суспільства залишається відкритою темою для дослідників, які прагнуть 
відшукати в ньому конфесійні витоки формування нового образу культури та 
ствердити її самобутній духовний лик, ґрунтований на християнсько-
протестантській традиції [5, c. 400]. 

Для сучасної епохи, яка у культурному відношенні визначається як 
перехідна від модерну до постмодерну, характерною є низка взаємопов’язаних 
релігійних і соціальних процесів. В їхній основі міститься комплекс соціокультурних 
трансформацій в умовах переходу до постіндустріального суспільства, які 
відбуваються у напрямі формування багатоманіття норм, цінностей та стилів життя. 
Внаслідок цього змінюється загальний характер суспільних суперечностей, який 
набуває більш екзистенціального, а не соціально-політичного характеру, що 
передбачає принципово інший спосіб розуміння зв’язків суспільства і особистості. 
Основним чинником, що зумовив механізм та загальний характер сучасних 
трансформацій, є феномен НТП та його глобальних наслідків, зокрема: урбанізація 
суспільного життя, трансформація традиційних сімейних структур і відносин, 
формування секулярно-раціоналізованої системи організації праці, що сприяло 
створенню мобільної атмосфери життя. Ці процеси мають глобальний характер і 
впливають на стан та динаміку всіх світових релігій і баптистських церков зокрема. 

До утвердження свободи совісті всі сили євангельських віруючих були 
спрямовані на збереження, консервацію віровчення, цінностей, практики 
церковного життя. Зараз з’явилась можливість вільно сповідувати свою віру, 
розповсюджувати свої переконання, брати активну участь у житті суспільства, 
тобто більш-менш вільно розвиватися. Але такий стан виявився незвичним. Він 
потребує від віруючих-баптистів значної інтелектуальної роботи з осмислення 
самих себе, свого місця в історії та в суспільстві, а також і екзистенційних 
пошуків. Це останнє питання може бути поставлене по-різному. Це може бути і 
філософська проблема “якою є ціль існування світу?”. Це може бути цілком 
буденне питання “Що я хочу? Чого я прагну в цьому житті?”. Але кожне з цих 
питань виводить за межі наявного буття, де майбутнє визначає теперішнє і 
минуле. Тому загальний настрій та стан віруючих-баптистів – це пошук нових 
форм церковного життя, нових ідей, нових служінь [4, c. 75]. 

Екзистенцій ні пошуки віруючих-баптистів пов’язані з особливостями 
ідентичності віруючої людини. Самоідентифікація баптистів в умовах України 
супроводжувалась зовнішньою категоризацією, яка мала місце на всіх етапах 
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життя людини, посилювала та підкріплювала процес самовизначення, сприяла 
формуванню більш стійкої системи ідентифікацій. 

Важливим аспектом для віруючих вважається і онтологічний аспект: 
віруючі-християни – соціальна група, до якої людина може належати протягом 
усього свого життя. Уже у віці немовляти батьки за традицією приносять 
новонароджених для знайомства з церквою та благословення; пізніше дитина 
починає відвідувати недільну школу, ще пізніше – молодіжні зібрання. Члени 
церкви не уявляють собі сімейного життя без попереднього церковного благосло-
вення та вінчання, без різних форм церковного життя, участь в якому продов-
жується до самої смерті. Таким чином, можливість знаходитись в одній і теж 
соціальній групі, яка вітає народження людини, супроводжує упродовж життєвого 
шляху і проводжає в останню путь, стабілізує та укріплює ідентичність віруючого. 

Відомий український вчений Павленко В. Н. на аналізі результатів 
міждисциплінарного дослідження, присвяченому вивченню життя й діяльності 
євангельських християн-баптистів, зазначає, що “главным смыслообразующим 
мотивом в иерархии их мотивов становилось служение Богу”. І надає таке свідчення: 
“Изменилось всё. Главное, появилась цель в жизни. Раньше зачем я жил? Дочь уже 
взрослая, семья устроена, опохмелиться – вот и вся цель. Пей, гуляй, завтра всё равно 
умрём – это был мой девиз жизни. А сейчас я как могу служу Богу. Теперь я ощущаю 
себя на своём месте. Главным было заполнить какую-то пустоту в душе. И это 
произошло” [4, c. 78]. 

У філософії є поняття екзистенційний вакуум, який якраз заповнюється у 
віруючих служінням Богу, що представляє собою триєдність – слово, діло, життя, 
і все для Бога. “Но самое главное – это наша жизнь – мы должны все заветы в ней 
воплощать, чтобы быть примером для других” [3, c. 78]. 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що смисложиттєві цінності 
баптизму відповідають напряму соціальної трансформації сучасного суспільства, 
які свідчать про становлення нової суспільно-економічної формації, сутністю 
якої є перехід від цінностей економічних до цінностей антропоцентричних, у 
контексті філософському це виглядає переорієнтацією від геоцентризму до 
антропоцентризму та космоцентризму в поєднанні з егоцентричними 
переживаннями людини. 
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СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ МОНАСТИРІВ  
У ПЕРІОД АТО НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 
Військове протистояння на сході України, що спалахнуло навесні 2014 

року, вплинуло на релігійне життя нашої держави. Релігійні організації так чи 
інакше реагують на події, що розгортаються на Донбасі та долучаються до 
суспільного руху навколо ліквідації наслідків східного конфлікту. Не 
залишаються осторонь того, що відбувається, і такі церковні формації, як 
монастирі. Ряд волинських монастирів і окремі представники сучасного 
волинського чернецтва встигли продемонструвати свідому позицію та прагнення 
зробити свій внесок у справу підтримки наших бійців у цей нелегкий для 
української держави час. Незважаючи на значну віддаленість Волині від театру 
бойових дій, вона є регіоном, з якого в антитерористичній операції чи сферами, з 
нею пов'язаними, задіяно чи не найбільше добровольців, і, як виявилося, не лише 
у власне військовій царині, але й у волонтерстві, благодійності, відродженні в 
Україні інституту військового капеланства. 

Однією з найвідчутніших потреб з початку війни на Донбасі є потреба в 
гуманітарній допомозі: продуктах, ліках і речах першої необхідності. Свято-
Миколаївський чоловічий монастир УПЦ КП, Свято-Варваринський жіночий 
монастир УПЦ КП (обидва м. Дубно) та низка парафій Української Православної 
Церкви Київського Патріархату Дубенщини взяли активну участь у зборі 
продуктів та речей першої необхідності, теплого одягу для воїнів, що відбувся з 1 
по 11 січня, про що повідомляється в спільноті Свято-Миколаївського чоловічого 
монастиря в соцмережі. Зібрані продукти, ліки та речі було передано бійцям 301 
батальйону, 14 розвідбатальйону, а також славнозвісному батальйону “Горинь” 
(30-му) та воїнам 51-ї бригади. 

7 березня 2016 року ігумен Меркурій (Бікіра), намісник Свято-
Миколаївського Дубенського чоловічого монастиря УПЦ КП, організував 
експедицію в зону АТО, аби передати українським військовослужбовцям 
гуманітарну допомогу - зібрані продукти та речі першої необхідності. Ігумен 
Меркурій, в миру – Василь Бікіра, вже не вперше допомагає українським 
військовикам. Незадовго до цього отець Меркурій разом зі своїм побратимом, 
отцем Тарасом Гордійчуком, настоятелем Свято-Параскевської парафії 
с. Понебель, провели в зоні АТО цілий місяць, вели діяльність військових 
капеланів [1]. Саме можливість проаналізувати стан українських військово-
службовців зсередини, поінформованість про те, що на передовій часом не 
вистачає найбільш необхідного, а також розуміння, наскільки бійцям потрібна 
їхня підтримка і духовна допомога, спонукає священників знову повертатися в 
зону АТО. Цього разу до збору продуктів, ініційованого ігуменом Меркурієм, 
долучилися численні парафіяльні громади Рівненщини і Дубенщини, а також 
окремі благодійники. Збір гуманітарної допомоги відбувався безпосередньо у 
Свято-Миколаївському монастирі УПЦ КП, що у м. Дубно, потім вона була 
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доставлена українськими військовикам в селище Рубіжне та місця дислокації 
українських військовослужбовців на Луганщині. За словами ігумена Меркурія, 
вони готові їздити на схід стільки, скільки українським бійцям буде потрібна їхня 
допомога і присутність.  

Дубенський Свято-Миколаївський монастир є далеко не єдиним 
прикладом, коли монастирі беруть на себе роль центрів збору допомоги для 
воїнів АТО. Посильну матеріальну допомогу намагаються надати і деякі інші 
осередки чернечого життя на Волині. Починаючи з 2014 року, Низкиницький 
Свято-Успенський чоловічий монастир УПЦ МП співпрацює з волонтерами, які 
займаються збором коштів для бійців АТО. З ініціативи громадської організації 
«Волинські патріоти» в храмі вищезгаданого монастиря встановлено скриньку 
для збору коштів, і силами парафіян та монахів було зібрано суму, необхідну для 
купівлі приладу нічного бачення [2], [3]. 

І хоча навесні минулого року трапився прикрий інцидент і скриньку з 
пожертвами було вкрадено, проте особу зловмисника було встановлено, а збір 
грошової допомоги на потреби воїнів АТО у Низкиницькому Свято- 
Успенському чоловічому монастирі продовжено [3]. 

Військове протистояння на Донбасі вплинуло на життя кожного з 
українців, але, без сумніву, найбільше від неї страждають діти з військово 
неблагополучних населених пунктів і районів Луганщини та Донеччини. Тому 
особливої уваги заслуговує практика Жидичинського Свято-Миколаївського 
монастиря УПЦ КП, в котрому ще з початку минулого року проводяться 
екскурсії та соціально-реабілітаційні заходи для дітей з охопленого війною 
Донбасу. Так, у різдвяні дні на початку 2015 року Жидичинський монастир 
відвідали школярі з міста Кремінна, що на Луганщині. В обителі діткам було 
запропоновано приготувати кутю та відкрити для себе українські традиції 
святкування Різдва[4]. Діти з Кремінної перебували на Волині в рамках програми 
гостинності, на яку зголосилися окремі волинські родини. В пасхальний період 
добру традицію було продовжено, і 14 квітня 2015 року діти з Волновахи були 
гостинно прийняті в Жидичинському монастирі. Настоятель монастиря 
ієромонах Никодим провів для школярів екскурсію по обителі, продемонстрував 
бібліотеку, а також відповів на всі запитання дітей, що стосувалися життя ченців 
і церковних звичаїв [4]. 

Продовжуючи тему Жидичинського монастиря, додамо, що від початку 
військових дій на сході в ньому час від часу проводяться різноманітні заходи, 
спрямовані на допомогу і підтримку в Україні захисників. На свято Покрови 
жидичинське чернецтво спільно з представниками Волинського козацького 
стрілецького братства провели акцію, на якій були присутні представники 
місцевої влади, мешканці селища Жидичин з дітьми. Під час заходу було підбито 
підсумки роботи волонтерів та всіх небайдужих, зусиллями яких з самого лише 
Жидичина на передову було відправлено 10 тонн гуманітарної допомоги. Також 
настоятель монастиря отець Никодим та ігумен Костянтин звершив заупокійну 
літургію за загиблими в АТО [5]. Молебні за бійців АТО також періодично 
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проводяться у Свято-Варваринському жіночому монастирі у м. Дубно, що дуже 
важливо для духовного стану наших воїнів [6]. 

До слова, жидичинське чернецтво не обмежується лише дистанційною 
молитовною підтримкою українського війська. Ієромонах Макарій (Дядюсь), 
насельник жидичинського монастиря та капелан Нацгвардіїї України, спільно з 
військовими священиками здійснили підготовку військових капеланів, які 
пройдуть ротацію в зоні АТО [7]. Підготовка відбулася в рамках першої 
міжнародної конференції «Організація духовної опіки, служба військового 
священика (капелана) в умовах збройного конфлікту», в якій були задіяні 
військові капелани країн – членів НАТО, а також представники різних конфесій 
України [7]. На конференції було обговорено аспекти впровадження інституту 
військового капеланства. Священнослужителіи та секретар Ради національної 
безпеки та оборони О.Турчинов обговорили такі невирішені питання, як 
відсутність соціальних гарантій для військового священства та невизначеність у 
сфері офіційної оплати їхньої діяльності. За словами отця Макарія, конференція 
стала відправною точкою для цілеспрямованої роботи з військовими капеланами, 
адже, як свідчить ситуація, в них є потреба у нашого війська [7]. 

Основна маса діючих монастирів на Волині характеризується конфесійним 
дуалізмом, а саме належністю до однієї з двох найбільших українських 
православних конфесій. Конфесійний фактор не став цілком визначальним 
відносно того, наскільки активно представники кожної конкретної обителі беруть 
участь у соціальному русі. Війна на сході дала змогу багатьом церковним 
одиницям проявити свій потенціал у сфері соціального служіння і, хоч це сумно 
констатувати, почасти загострила той комплекс протиріч, що давно існує між 
українськими православними конфесіями та їхніми парафіянами. 

Проте все ж юрисдикційна приналежність деяких монастирів від самого 
початку військової загрози стала мішенню для провокацій. Так, в серпні 2014 року 
в правоохоронні органи селища Старовижівського району Волинської області по 
телефону надійшла інформація, що в чоловічому Милецькому Свято-Миколаївсь-
кому монастирі УПЦ МП «переховуються тридцятеро до зубів озброєних 
терористів зі сходу України і вони збираються підірвати ковельський залізничний 
вокзал» [8]. Ця інформація, незважаючи на абсурдність і непідтвердженість, 
встигла викликати значний резонанс серед населення, і працівники Старови-
жівського райвідділу внутрішніх справ у присутності представників засобів 
масової інформації оглянули територію монастиря – два монастирських храми та 
готель для паломників. Нічого і нікого підозрілого на території Милецького 
чоловічого монастиря виявлено не було, більше того, за словами намісника, 
архімандрита Леонтія, «жодного насельника чи паломника з Донецької або 
Луганської областей в монастирі не було і немає» [8]. Також, за словами настоя-
теля, в усіх паломників перевіряють документи, а максимально допустимий термін 
перебування в милецькій обителі з паломницькою метою не перевищує трьох діб. 
Даний інцидент хоч і свідчить про нездорові настрої посеред суспільства, проте 
демонструє значну відкритість волинських обителей для паломників і бажання 
співпрацювати з соціумом навіть у таких непоказових ситуаціях. 
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Окремим явищем в умовах АТО постає ситуація навколо Почаївської 
лаври. В політичних умовах, що склалися, УПЦ МП через свою юрисдикційну 
приналежність до РПЦ все частіше займає оборонну позицію, причому навіть 
тоді, коли на неї ніхто не нападає. Один з найбільших чоловічий православний 
монастир України і найбільший православний монастир на Волині опинився в 
центрі скандалу, коли в лютому 2014 року в засобах масової інформації 
прокотилася хвиля публікацій, в яких стверджувалося, що на території 
Почаївської лаври переховуються сепаратисти, зберігається зброя та мешкають 
іноземні громадяни [9]. Хоча наведені факти було спростовано, наскільки взагалі 
можна спростувати прояви в ЗМІ явищ масової істерії навколо ймовірного 
переховування сепаратистів на території України, це ледве чи зменшило 
політичну напругу навколо і особливо всередині Почаївського лаври. Вже влітку 
2015 року намісник Свято Успенської Почаївської Лаври, митрополит 
Почаївський Володимир звернувся до Президента, голови СБУ та міністра 
внутрішніх справ із заявою здійснити перевірку на предмет масштабної 
провокації, «у тому числі шляхом завезення на територію монастиря 
вогнепальної зброї з маркуванням «ДНР», «ЛНР», яка у подальшому повинна 
бути виявлена провокаторами та використана задля обґрунтування заклику до 
захоплення. Крім того, планується здійснення силового захоплення монастиря 
великою кількістю людей, привезених автобусами у певний момент з 
одночасним підкріпленням цієї групи людей силовими підрозділами громадських 
організацій, які повинні спровокувати конфлікт, у тому числі шляхом 
насильницьких зіткнень» [9]. 

Дана заява також була оприлюднена на офіційному сайті Почаївської 
лаври, містила заклики “не допустити диверсії міжконфесійної ворожнечі та 
дестабілізації ситуації в країні з непередбачуваними наслідками” [9] і мала 
відчутний резонанс в українському суспільстві. 

Видається цілком очевидним, що дані колізії мають політичне походження 
і спровоковані рядом обставин, котрі сформувалися ще задовго до конфлікту на 
сході. Слави центру релігійного клерикалізму та українофобства Почаївська 
лавра зажила не тільки завдяки своїм виданням, зокрема, брошурі «Українська 
автокефальна церква: історичний нарис про церковний розкол» 1995 року 
видання, в якій мали місце деякі неточності та різночитання історичних фактів, 
котрі стосувалися не лише ідеї української автокефальної церкви, але й 
української державності. Певний відтінок проросійської заідеологізованості, що 
простежувався у виданнях, таких як “Почаївський листок” та в ставленні 
почаївської братії до представників інших українських православних церков, 
завжди знаходив опонентів в особі патріотично свідомих та релігійно 
заангажованих політиків. Так, у 2010 році Тернопільська облрада звернулася до 
уряду з проханням повернути Почаївську лавру, яка перебуває в користуванні 
Української Православної Церкви, до складу Кременецько-Почаївського 
заповідника, з якого вона була виведена в 2003 році [10]. За словами тодішнього 
голови Тернопільської облради О. Кайди, було б бажано, щоб в подальшому 
Лавра перейшла під юрисдикцію однієї з проукраїнських конфесій, будь то 
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УАПЦ, УПЦ МП ЧИ УГКЦ [10]. Втім, щасливі претенденти прийняти під свою 
зверхність славнозвісний Почаївський монастир продемонстрували хіба що 
легкий скепсис, і ці ініціативи тернопільських політиків так і завмерли на стадії 
суспільного обговорення. 

Влітку 2015 року ажіотаж навколо ймовірних провокацій і захоплення 
Лаври виник після того, як у Тернопільській обласній раді група політиків мала 
необережність зачепити питання п’ятирічної давнини відносно перетворення 
Почаївської Лаври на історико-культурний заповідник, - проект до негайної 
реалізації якого, власне, ніхто не збирався приступати, і тим більше до реалізації 
за силовим сценарієм. Головною ж причиною вищезгаданих подій став 
зростаючий рівень міжконфесійної напруги, спричинений конфліктом на 
Донбасі. В окремих єпархіях, до яких не входять волинські церковно-
адміністративні одиниці, ситуація набула незворотних рис і було зафіксовано 
випадки зміни юрисдикційної приналежності окремих релігійних організацій. 
Зокрема, Свято-Миколаївський чоловічий монастир (с. Чинадієво, Закарпаття), 
який значився за Українською Православною Церквою Московського 
Патріархату, перейшов у підпорядкування до Карпатської єпархії УАПЦ [11]. 

Щодо механізму здійснення такого переходу в прес-службі Карпатської 
єпархії УАПЦ повідомлялося, що справу відносно переходу монастиря, 
підзвітного Мукачівській єпархії Української Православної Церкви 
Московського Патріархату до Карпатської єпархії УАПЦ було розглянуто під час 
зустрічі намісника вищезгаданої обителі архімандрита Миколая Реківчака і 
єпископа Мукачівського і Карпатського Преосвященнійшого Віктора (УАПЦ): 
«Згідно з результатами зустрічі було прийнято архієрейське рішення про прийом 
Свято-Миколаївського чоловічого єпархіального монастиря в селищі Чинадієво 
(вулиця Санаторна, 89а; 89б) Мукачівського району Закарпатської області до 
Карпатської єпархії УАПЦ і видано відповідний указ про призначення 
намісником даного монастиря архімандрита Миколая Реківчака» [11]. Зрозуміло, 
ситуація навколо вищезгаданого закарпатського монастиря УПЦ сформувалася 
не за один день, тому можна припустити, що паралельне назрівання таких 
випадків всередині УПЦ МП не сприяло невимушеному сприйняттю 
почаївською братією заяв тернопільських депутатів. 

Таким чином, активність волинських монастирів, незважаючи на те, що 
вони є однією з найбільш закритих від соціуму частин українського релігійного 
простору, перебуває у помітній залежності від суспільно-політичної обстановки в 
Україні. В незалежній Україні відчутною стала тенденція широкого залучення 
релігійних організацій до громадянського діалогу та вирішення гострих 
соціальних питань. Це ми спостерігаємо на прикладі гуманітарних місій та 
заходів на підтримку воїнів АТО, котрі були організовані представниками 
волинського чернецтва. Ескалація військово-політичної ситуації на Донбасі 
продемонструвала як доволі низький імунітет монастирів Волині до політично 
зумовлених міжконфесійних проблем, так і зрілу та рішучу соціально 
спрямовану діяльність як відповідь на виклики АТО. 
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У ВІНОК ПАМ’ЯТІ ПАСТИРА-МУЧЕНИКА 
 

Немає нічого захованого, що не відкриється, 
а ні потаємного, що не виявиться. 

(Мт. 10.26) 
 
Ім’я світлої пам’яті священика-мученика, довголітнього настоятеля церкви 

Св. Івана Богослова в с. Штунь на Любомльщині о. Миколая Покровського, його 
родини і його добрих справ в ім’я Бога і України залишаються, на превеликий 
жаль, невідомі нашій історичній науці, історії рідної Церкви. Московсько-
більшовицька окупаційна влада робила все для того, щоб стерти в пам’яті 
народній імена наших мучеників і праведників, знищених ними або ж їхніми 
вірними слугами і виучениками-вбивцями, серед них замовчувалося й ім’я 
пастиря – мученика, вірного сина Української Православної Церкви, її довго-
літнього священнослужителя. Лише волинська діаспора на заході увіковічила 
ім’я о. Миколая Покровського надруком у “Літопису Волині” ч.5, Вінніпег, 
Канада, за 1961 рік [1, с. 113-119]. 

На рідній землі коротко в своїх працях згадав ім’я священика-мученика 
автор цих рядків, щоб хоч відтворити і повернути короткий життєпис 
душпастиря рідній Церкві і народу [2, с. 293-294]. 

Нововиявлені документальні та історичні джерела, наукова подорож до 
с. Штунь дали можливість найбільш повно відтворити життєпис священика-
мученика, його родини, історію села і парафії, де більше двох десятків років 
працював на духовній ниві о. Миколай Покровський, засівав на ній золоте зерно 
святого українського православ’я, рідною мовою парафіян проводив служби 
Божі в храмі Св. Івана Богослова в с. Штунь. 

Село Штунь Володимирського до 1921 р., а потому Любомльського повіту 
Бережецької волості знаходиться в долині річки Нерестниці при дорозі з 
Бережець до Любомля за 8 км на південь від княжого граду, нинішнього 
районного центру [3, с. 546]. Належить воно до давніх поселень Волинської 
землі, і його витоки, за речовими джерелами (кам’яні знаряддя праці, металеві 
наконечники до стріл і інше), сягають доби неоліту. Свою назву згідно з усними 
джерелами село Штунь веде з татарської мови, в перекладі на українську означає 
“укріплення” і було вже у ХІІІ ст. на історичній карті Волині. 

Церква Св. Івана Богослова, 1777 р., мурована, така ж дзвіниця, побудовані 
коштом української шляхтянки Садовської [4, с. 116-117]. Храм – важлива 
архітектурна пам’ятка пізнього волинського бароко, в якому органічно поєднано 
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злиття базиліки з центрально-купольною системою, яка дала новий різновид 
інтер’єру, а сам купол зовні підсилено чотирма декоративними головками, 
поставленими над вікном кожної грані зводу. 

Храм Св. Івана Богослова в с. Штунь за свою багатовікову історію мав 
багато настоятелів, а перед призначенням настоятелем о. Миколая Покровського 
служби Божі служив о. Володимир Вишневський. Дев’ятого червня 1922 року 
згідно з постановою єпархіальної влади єпископ Крем’янецький Діонисій 
Велединський, керуючий Волинсько-Крем’янецькою єпархією, нагородив 
священика с. Штунь Любомльського повіту Володимира Вишневського 
набедреником [ 6, с. 5]. 

Його замінив на парафії о. Миколай Покровський, який був призначений 
на місце о. Володимира Вишневського настоятелем і отримав указ про призна-
чення ще 10 жовтня 1920 року, але через низку непередбачених обставин прибув 
до с. Штунь в другій половині 1922 року [7, арк. 13]. 

Отець Миколай Покровський, син священика о. Олександра і його 
матушки Олександри з родини Смирно, народився 16 серпня 1895 року в 
с. Уткіно Карашівського повіту Орловської губернії. Закінчив Духовну семінарію 
в Орлі 1914 року і потрапив двадцятирічним юнаком у вир першої світової, 
національно-визвольної війни України. Під час війни закінчив курс військово-
фельдшерської школи. На фронті був тричі поранений, перебував у госпіталі, 
який знаходився в містечку Степань, і тут познайомився з донькою священика, 
вчителькою Марією Кужель. Учасник національно-визвольних змагань за волю і 
незалежність України, був старшиною армії УНР. У 1920 році одружується з 
донькою о. Івана Кужеля Марією і 22 квітня того ж року приймає священичу 
хіротонію в Крем’янці з рук єпископа Діонісія [8, арк. 7]. По священичій хіро-
тонії і практичній підготовці був направлений Консисторією до парафії с. Штунь. 

Парафія Cв. Івана Богослова на початок 1923 року нараховувала з 
приписними селами Замлиння, Чмикось, Вижгово, Бендюги 2521 вірний, в 
самому ж селі Штунь нараховувалось 652 душі, церкві ще на той час належало 
33 га землі, з них 18 га орної [9, арк. 235-236]. 

У своїх спогадах “Світлій пам’яті пастиря-мученика” прот. Ананій 
Теодорович писав: “В парафії віддається о. Миколай пастирській праці і щоб 
бути ближче до своєї пастви, основно вивчає українську мову. В 1925 році 
українізує Штунську парафію, першу на Любомльщині, переходячи у відправи 
богослужінь з церковнослов’янської мови на українську. Крім того, набуті ним у 
війську медично-фельдшерські знання і практику з успіхом застосовує в парафії. 
До хворих парафіян о. Миколай приходив не тільки як пастир, даючи їм духовно-
моральну поміч і релігійну обслугу, але і як тілесний лікар: ставив діагнози 
хвороби, приписував ліки і сам пильнував процес лікування. На початках 
повітовий лікар поляк заборонив йому лікарську практику і навіть поліційними 
доходженнями спричиняв о. Миколаю багато прикростей. Пізніше ж, переконав-
шись особисто в кількох випадках про лікарські здібності о. Миколая, його 
правильні окреслення хвороб і методи лікування, залишив у спокої, навіть дозво-
лив місцевій аптеці в Любомлі видавати ліки на його рецепти…” [ 10, с. 114]. 
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Отець Миколай Покровський завжди був готовий вдень і вночі прийти з 
допомогою потребуючим. В єпитрахилі із Св. Дарами на грудях та з сумкою 
лікарського приладдя і ліків поспішав до хворих на виклики. За медичну опіку 
ніколи не брав грошей, з багатших лише за ліки, щоб на ті кошти купити 
медикаменти для бідних. Тому здобув велику шану, повагу не лише у своїх 
парафіян, а й у навколишніх селах. 

Домашнє господарство вела працелюбна дружина, мати чотирьох дітей: 
син Іван, дочки Наталя, Олександра, Анна [11, арк. 7]. 

По українізації богослужінь, духовного життя в парафії о. Миколай 
накликав на себе велику неприхильність не лише польської окупаційної влади, а 
й місцевого декана прот. В.Давидовича, настоятеля церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в Любомлі, запеклого москвофіла, який, не перебираючи засобами, 
хотів усунути о. Миколая з с. Штунь і тим самим похоронити українізацію у 
місцевій парафії та звільнити деканат від “впливів українізації”. 
Прот. В.Давидович мав великі впливи в консисторії, а в митрополії прямий вхід 
до владики Діонисія у Варшаві. Але у Волинській Духовній консисторії в 
Крем’янці також були налякані поширенням польської проурядової “жондової 
унії східного обряду”, носії якої – польські ксьондзи і окупаційна адміністрація 
зручно використовували будь-які непорозуміння в парафіях, щоб перевести 
українських православних вірних до неоунії. 

- Очевидно, консисторія знала про авторитет о. Миколая в парафії і тому 
на домагання декана не звертала уваги, боячись дати приток для унійної 
пропаганди. Однак все ж таки ранньою весною 1929 року якимись кривими 
стежками вдалося йому вимогти в консисторії постанову про переміщення 
о. Миколая на іншу парафію і випадково замішати мене в ту неприємну історію. 
У кінці 1928 року я просив консисторію перенести мене на одну з вільних 
парафій на Володимирщині, й на підставі того чомусь консисторія знайшла мене 
відповідним кандидатом на с. Штунь, хоч село тоді не було на Володимирщині. 
До того часу я лише чув про парафію с. Штунь, а о. Миколая Покровського 
зовсім не знав, - писав о. Ананій Теодорович [12, с. 115-116]. 

Прот. Ананій Теодорович у свою першу зустріч у с. Штунь, куди його 
спровадив декан В.Давидович, описав так образ священика: 

- …Був у цивільному вбранні й вишиваній сорочці, стягнутій в комірі 
кольоровим шнурочком. Середнього росту, худощавий, коротко стрижений і з 
невеликими вусами. Привітався щиро доброю українською мовою… [13, с. 118]. 

Отець Ананій Теодорович був прямим свідком, як декан-москвофіл В. 
Давидович отримав облизня, чув слова протесту парафіян проти свавілля 
церковної влади, бачив крутійства декана-кривослова: 

- З того часу, як у нас почалися відправи в церкві по-українськи, - говорив 
до декана парафіянин Давидюк, - ви нас усе займаєте і не даєте спокою. Кілька 
разів викликали до себе нашого священика, наказували йому припинити 
українські служби, залякували його то тим, то сим, а ми сказали йому: не бійтеся, 
отче. Я сам багато разів був у вас, казав і тепер кажу, що ми, парафія, захотіли, 
щоб нам відправлялось по-українськи, і наш отець, зрозумівши наші духовні 
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потреби, пішов з нами. Тепер нам добре, ми всі розуміємо мову богослужінь, 
розуміють і наші діти. Тут наш отець ні при чому, винна парафія, а ви караєте 
отця… Ми як повномочні від громади, заявляємо вам, що нашого отця ми не 
відпустимо, а як би він сам захотів залишити нас, то нехай з Богом їде, але від вас 
уже священика не приймемо… [14, с. 117]. 

Так вірні відстояли вкотре свого настоятеля від переміщення на іншу 
парафію. Польська окупаційна влада, як до того і біла московська, покарою для 
священиків-патріотів застосовувала часті переміщення з парафії на парафію, щоб 
непокірний священик не вростався в національно-духовний грунт, який він 
закладав. 

Отець Ананій Теодорович став настоятелем сусідньої парафії в с. Береж-
цях над Бугом, і обидва священики часто зустрічалися, були однодумцями-
патріотами. 

Під впливом своєї дружини Марії, свідомої українки, української пастви 
о. Миколай Покровський духовно переродився, став свідомим і активним 
українським душпастирем і громадянином, виховував своїх дітей в українському 
дусі, національних обрядах і традиціях, українська мова була в його домі рідною; 
священик був дуже добрим проповідником, його проповіді в храмі торкали 
найчутливіші струни людської душі. 

Отець Миколай Покровський брав активну участь у громадському житті, 
підтримував всі його національні прояви в парафії. Польська поліція, яка пильно 
стежила за священиком в численних своїх доносах до вищих чиновників 
окупаційної влади, наголошувала про його патріотизм, нелояльне ставлення до 
Польщі. Одне з цих поліційних джерел процитуємо: 

- Ксьондз Миколай Покровський шкідливий для Панства Польського, 
допомагає українському рухові і є сам тої ж орієнтації. Серед населення має 
добру опінію, гарні стосунки з місцевою інтелігенцією, зичливий до парафіян, 
має на них вплив… [15, арк. 282]. 

Всі намагання польської окупаційної влади усунути з парафії о. Миколая 
натрапляли не лише на супротив парафіян, а самої постави священика, який був 
доброї освіти, високої культури поведінки, мав інтелігентне поводження з 
представниками тої ж таки цивільної і церковної влади. Прикладом того може 
бути відповідь священика декану В.Давидовичу, наведена о. Ананієм Теодоро-
вичем у своїх спогадах: 

- Я, - сказав священик, - два тижні тому одержав з консисторії указ про 
адміністративне переміщення мене на іншу парафію “для користі служби”. Про 
це нікому нічого ще не говорив і, правду сказавши, мало над тим сам думав.  
По-перше, переміщення священика на іншу парафію пов’язане з частими 
поїздками його і відлучкою з парафії, що в період Великого посту абсолютно 
недопустиме. Великий піст для священика є найтяжчий і найвідповідальніший 
час у його пастирській праці. По-друге, я хотів зберегти у Великому пості спокій 
в парафії, щоб уможливити кожному парафіянинові й кожній парафіянці належно 
виконати християнський обов’язок св. Сповіді і св. Причастя і проголошення ж 
про моє переміщення могло б викликати в парафії неспокій, хвилювання і 
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спротив, - явища зовсім небажані у Великому пості. Поза тим я нічого не маю 
проти мого переведення; церковна влада дала мені цю парафію, вона вправі 
забрати її від мене і дати іншу, де вважає мою працю більше доцільною і 
корисною для церкви. Я хотів би написати до консисторії оці думки і просити 
про стримання переміщення аж по Великодні… [16, с. 118-119] . 

Такі думки могли належати лише священику з високою обґрунтованою 
богословською думкою, справжньому душпастирю, який турбувався не лише 
фізичним, а й духовним здоров’ям своїх парафіян, розумів глибоке значення 
Великого посту в житті церкви, священика, парафіян. Думав не про чревоугодіє, 
при якому “отець” забуває про душу і духовність, а плекає своє тіло і тоді воно в 
нього вагою перевищує набагато необхідного своєї висоти. А худорлявість 
священика з вищезазначеного джерела переконує нас, що душпастир таки 
тримався постів, всіх церковних приписів Великого посту і тим самим давав 
гідний приклад своїм парафіянам… Всі ці та інші благородні чесноти і пориви о. 
Миколая Покровського висували його на чільне місце в тогочасному 
українському суспільстві на Волині, для багатьох було прикладом доброго 
пастиря і тому до нього тягнулися вірні, а вороги і недруги всіма способами 
намагалися вжалити, позбутись цього чесного, справедливого, високодостойного 
духівника - українського богослова, замінити його на щось безлике, 
меншовартісне, чревоугодне. 

Прихід у вересні 1939 року червоних московсько-більшовицьких 
“визволителів” приніс нові випробування для українського священика-патріота і 
його родини. Червоні московські кати своє “визволення” розпочали в Західній 
Україні з депортації, тюрем, концтаборів, заслань, до яких вони відправляли 
“визволених” від власного майна, землі, нерухомості й інше, щоб в ім’я 
“визволених” забрати ще і їх само життя. 

Над о. Миколаєм Покровським і його родиною навис червоний дамоклів 
меч “визволителів”, священик і його родина була на списку енкаведистів, які не 
могли забути і простити участь душпастиря в національно-визвольних змаганнях 
України 1917-1921 рр., українізацію богослужінь, української особливості душі. 
До послуг червоним катам були не лише місцеві комуністи, а й архіви польської 
поліції, які поляки зумисне залишили московським “визволителям” для розправи 
над українськими патріотами, в тому числі і православними священиками. 

Отець Миколай Покровський з родиною мав бути вивезений 
енкаведистами 25 червня 1941 року, але перешкодила здійсненню цього 
злочинного плану червоним катам війна між Гітлером і Сталіним. Московські 
червоні кати, втікаючи на схід від свого “вірного” союзника, залишили по 
тюрмах Волині, Західної України гори трупів ув’язнених українців, 
замордованих без суду, часто лише за доносами або підозрою. На Волинь, а до 
с. Штунь прийшли вже 22 червня 1941 року нові “визволителі” із заходу – 
нацисти, які мали перед собою добрих вчителів, саме вождь червоних москалів 
навчив вождя німців-нацистів, як “визволяти” чужі землі, окремі категорії 
небажаних, навіть цілі народи. Новий порядок, який проголошували нацисти на 
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завойованих землях, і в Україні насамперед, зводився до масового пограбування, 
терору, вивезення молоді на каторжні роботи до Німеччини. 

14 жовтня 1942 року постала УПА, до лав якої пішов цвіт української нації, і 
молоді зокрема. У підпіллі ОУН-УПА працювали і діти священика - син Іван в 
районному проводі та дочка Наталя у жіночій районній службі організації. УПА в 
1943 році нав’язано три фронти боротьби – проти московських більшовиків, 
нацистських окупантів, польських білих і комуно-шовіністичних банд, які 
наводнили Волинь і Полісся, а мали вихідні свої бази у польських колоніях на 
наших землях. Саме поляки на Волині служили із собачою вірністю одночасно 
двом панам: червоним московським і коричневим німецьким. Їхні білі і червоні 
банди нещадно винищували всіх свідомих українців на рідних наших землях. І що 
б там не старалися на своє виправдання писати сучасні як комуністичні, так і 
посткомуністичні польські шовіністичні псевдоісторики, такі як Йозеф 
Туровський, Владислав і Єва Сємашки та інші, про “геноцид поляків на Волині”, 
про “посвячені” о. Миколою Покровським у церкві св. Івана Богослова с. Штунь 
селянські ножі, коси, серпи, і сокири для вирізання “ляхів до ноги” [17, с. 125], все 
це й інші домисли, які послужили полякам приводом для розправи над 
українськими селами, селянами, душпастирем-патріотом зокрема, є надуманими 
авторами, щоб виправдати свої злочини на окупованій нашій землі. Польські 
псевдоісторики цих зловісних і кривавих подій, розв’язаних народовбивцями 
Москви і Берліна, ніяк не наважаться назвати Волинь українською землею, а вони, 
поляки, були на ній черговими окупантами! Прийшли на волинську землю, осіли 
на ній не по запрошенню автохтонного українського населення, а вели себе як 
запізнілі колонізатори, підігріті кривавою Москвою і таким же Берліном, на своєму 
злочинному шляху побудови Польщі “від можа до можа”. 

- Жителі с. Штуня, - знаходимо в історичному джерелі, - навколишніх сіл 
взагалі не пам’ятають традиції освячення сільськогосподарського знаряддя… [18, 
с. 210]. 

22 грудня 1943 року польські банди з Армії Крайової, які безчинствували 
на нашій землі, винищували українців замість того, щоб воювати проти нацистів 
на етнографічних польських територіях, напали на с. Вижгів, яке було приписане 
до парафії св. Івана Богослова с. Штунь. Саме у Вижгові переховувався з роди-
ною о. Миколай Покровський, від нацистів і поляків серед своїх вірних парафіян. 

- Поляки знищили Вижгів підступом, переодіті у вояків УПА. Це були 
бандити із загонів Казимира Філіповича «Корди» з колонії Римачі та Станіслава 
Вітамборського «Малого» з колонії Дубенки, вчинили підступний напад, під час 
якого закатували священика із с. Штунь о. Миколая Покровського, вбили його 
дочку Наталю і інших жителів с. Штунь, - читаємо в достовірному історичному 
джерелі [19, с. 210]. 

Як згадував син священика Іван, який пройшов московсько-більшовицькі 
концтабори і тюрми, повернувся на рідну землю, на Вижгові перебувало тоді 
багато людей з інших сіл, які переховувались від німців. “Кілька родин жило і в 
школі. Туди привели і мого батька, а пізніше і матір із сестрою Анною. Люди в 
школі були побиті, діти поколені багнетами в колисках. На печі лежав ще живий 
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чоловік. Він устиг розповісти, що тут катували священика і приспівували: “Не 
пора, не пора москалеві, ляхові служить” [20, с. 124]. Тут у школі було 
закатовано о. Миколая Покровського польськими звироднілими бандитами, і то 
не за те, що був він православний священик, насамперед за те, що був 
український православний душпастир. На 49-му році життя скінчилися земні 
дороги о. Миколая Покровського, на 21-му році доньки його Наталі, застреленою 
вбивцями на вулиці. Поховали їх у спільній могилі біля храму св. Івана 
Богослова в с. Штунь. Врятувались тоді не випадково, а з волі Всевишнього, 
матушка Марія із доньками Анною і Олександрою, щоб по новому червоно-
криваво-московському “визволенню” загинути на засланні в Архангельській 
області; донька Олександра похована в м. Ульяновську. Так польські, московські 
“старші брати” визволяли Україну, її синів і дочок від найціннішого – людського 
життя. Від їхніх злочинів загинули мільйони наших мучеників, серед них у 
переліку праведників і о. Миколай Покровський. 

По війні і черговому московсько-більшовицькому кривавому “визволенні” 
України, Волині зокрема, Москва та її місцеві слуги московського червоного 
імперіалізму замовчували власні нечувані в світі злочини проти українського 
народу: голодомор-геноцид, помордування в’язнів у тюрмах, концтаборах, 
депортації цілих народів і інші блага соціалізму і комунізму. Забуто було і ім’я 
о. Миколая Покровського, замовчувалися і злочини польської АК, тодішньої 
союзниці червоної Москви, на Волині, Любомльщині зокрема. Але як ми 
наводили вище євангельські слова: “Немає нічого захованого, що не відкриється, 
а ні потаємного, що не виявиться”. З постанням незалежної Української Держави 
відкрилася українська правдива історія, виявилися замовчувані криваві злочини 
наших “слов’янських братів”, які пролили ріки крові нашої на нашій землі, щоб 
зробити нас “польськими” чи “совєтськими” (читай московськими), але ми були, 
є і будемо українцями, бо того хоче Бог, а Його Волю не можуть заперечити 
жодні сатаністи - білі, червоні московські, польські. 

Документальні джерела ДАВО інформують нас, що настоятелями церкви 
св. Івана Богослова по війні були з 1945 по 1950 р. - о. Ананій Герасимчук, руко-
покладений 1945 р., переведений з с. Штунь до с. Велика Глуша Любешівського 
району [21, арк. 37]. 

Його замінив на парафії 4 липня 1950 року новий настоятель о. Іларіон 
Петрович [22, арк. 64-65]. І хоч священики на вимогу РПЦ, як і теперішні 
настоятелі, правили служби Божі на так званій церковнослов’янській мові, 
одначе українська душа, український дух, засіяний о. Миколаєм Покровським, 
місцевими вірними в 20-30-х рр. ХХ ст., продовжує витати в душах нинішніх 
вірних села, бо село Штунь і його жителі завжди, наперекір всім “визволенням і 
визволителям” були, є і будуть українцями, а в їхніх душах свято бережеться 
пам’ять про визначного душпастиря о. Миколая Покровського, а могилу, в якій 
похований священик з донькою Наталею, старанно доглядають і оберігають від 
новітніх московських сатаністів – п’ятої колони “Путінської Росеї”. Ця ж наукова 
розвідка про священика-праведника залишиться внеском автора у вінок пам’яті 
нашого пастиря-мученика. 
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БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І ОБОРОНЦІ НАШОЇ РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ІСТОРІЇ ПРОФ. ІВАНА ВЛАСОВСЬКОГО 
 
 Цього року “Альманах” газети “Свобода” відзначає 420–ліття від ство-

рення уніятської церкви в Україні на соборі в Бересті від 6 до 9 жовтня 1596 р. 
Три статті написані на цю тему: “Забутий ювілей” Олега Гірника, “Що і чому 
відбулося у Бересті” Бориса Тищика і “Боротьба за Українське Православ'я на 
межі 16–17 ст.” о. Олександра Спінула [1, с. 28–61]. Прочитання трьох статей 
спонукало мене розгорнути “Нарис Історії Української Православної Церкви” 
автора проф. Івана Власовського в чотирьох томах і відновити призабуті 
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інформації, щоб порівняти історичні дані, погляди, насвітлення з історією 
Православної Церкви з тим, що подали дописувачі в “Альманасі” газети 
“Свобода”. У статтях не вказується, де був вихований та здобув освіту єпископ 
Іпатій Потій та якою пошаною в Українській Православній Церкві користувався 
єпископ Луцький Кирил Терлецький. Не подається, чому ці два єпископи так 
завзято хотіли приєднати Українську Православну Церкву до західньої під 
керівництвом папи Римського. З прочитаних статей та поглядів авторів можна 
ствердити, що важко тепер греко–католикам (уніятам) зрозуміти, чи погодитися з 
тим, що в тих часах, під час сильної польської монархії та незаконного 
загарбання українських земель на Правобережжі було дуже важко працювати 
переслідуваній Українській Православній Церкві. Київські митрополити через 
татарські напади переселялися спочатку до Суздаля, а потім і до Москви. 
Забувають, що Москва також платила Золотій Орді кожного року великі суми 
грошей, щоб татари по 20 і 22 рази на рік нападали на Україну, щоб у той спосіб 
ослаблювати спочатку Литовську державу, а потім Польщу. Головне, в таких 
тяжких часах уніяти залишають свою рідну Церкву та вибирають другу, яка 
обіцяє багато, але вкінці доставила дуже мало. Можна порівняти з дітьми, щоб 
вони залишили бідних своїх батьків та вибрали других – багатих. 

 Після смерті Ягайла, що був одружений з малолітньою Ядвігою з 
благословення папи Римського, після багатьох з'їздів і королівських нащадків, 
також суперечок Польщі з Литовським Князівством, на Люблінській унії в 1569 
році Польща не визнала Великого Князівства Литовського з окремим королем як 
рівного Польщі. Цим порушила попередні домовленості. Литовські представники 
вийшли з нарад в Любліні під час засідань в Сеймі і не підписали угоди, а 
представники польської корони проголосили, що не було заперечень, бо всі 
розійшлися в мирі. Тому частина Білорусі та українські землі: Підляшшя, Волинь 
і Київщина опинились під польським володінням [2, с. 166]. 

  Переслідування Української Православної Церкви не тільки було 
польським Сеймом на чолі з королем Сигізмундом Третім, а йому допомагав 
нунцій – представник Риму у Варшаві та орден єзуїтів. Польща мала складатися з 
одного народу та одної віри, тому було потрібно приєднати всіх “нез’єдинених 
схизматиків”. Постійно проводилися кпини зі східного церковного обряду, мови, 
традицій, культури, а головне критики нашого духовенства. Наша шляхта не 
боронила нашу церкву, крім князя Костянтина Острозького, а всі інші дуже 
швидко польщилися та переходили не тільки в унію, а прямо в римо–католицьку 
віру. Селян ніхто не брав до уваги, вони мали тільки працювати на господарках 
великих землевласників (поміщиків) – до них ставилися як до рабів без жодного 
права голосу. 

  Наші єпископи під тиском короля Сигізмунда Третього, що знаний з 
історії як великий ненависник українського народу та нашої Церкви, а також під 
намовою ворожого до України польського монашого ордену єзуїтів, що 
послідовно провадили працю, давали розпорядження, щоб утискати український 
народ, не допускати делегатів та єпископів на засідання Сеймів, не дозволяти 
скликати Собори Православної Церкви. Переслідували всіх матеріально, навіть 
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змушували священиків по селах працювати на землях своїх поміщиків. По 
єзуїтських школах виховували синів нашої шляхти, що потім деякі ставали 
нашими єпископами, що хотіли мати такі самі права в польському Сеймі, як їхні 
польські “біскупи” (єпископи), а також боялися втратити своє особисте, церковне 
та монастирське майно. Вимагали однакового трактування з римо–католицькими 
єпископами. Жалілися, що до них не ставилися з повагою і християнською 
любов'ю. Догодити королеві Сигізмундові Третьому вони ніяк не могли, бо він 
не любив українського народу, він тільки любив нашу землю та своїми законами 
міцно використовував наше працьовите селянство. Отже, в наших єпископів, а їх 
було п'ять, які не працювали над упорядкуванням своїх єпархій, над освітою 
духовенства, над монастирськими школами, щоб не бракувало освічених 
священиків, а піддалися намові єзуїтів та двом єпископам, які мали приватні – 
особисті цілі, а не думали про свою Батьківщину, свій народ та свою рідну 
Українську Православну Церкву. 

 Засновниками приєднання нашої Церкви до Риму були в основному два 
єпископи: Кирил Терлецький (Луцький) та Іпатій Потій (Володимирський). Вони 
ще перед Берестейським Собором 24 вересня 1595 року поїхали до Риму та 
підписали грамоту про підпорядкування Української Православної Церкви 
папській владі. Внаслідок цього була видана в Римі монета, на одній стороні якої 
був зображений папа Клемент Восьмий, а на другій - стоячи на колінах, 
“навернені на католицизм” з написом “Ruthenis receptis" (прийняті Рутенці). У 
Римі, до літопису тодішнього кардинала Баронія, було вписано таке: “Повість 
про сяйво нового світла в краях північних”, а папа Клемент Восьмий в листі до 
Сигізмунда Третього датою 7 лютого 1596 р. повідомив, що вже довершений акт 
унії, дякував йому за його поміч. Просив взяти під свою опіку та охорону 
єпископів–уніятів і всю уніятську церкву. Також писав: “Ніщо нам так не мило, 
як здобувати душі для Христа і повертати до кошари, довірені нам, заблукані 
вівці” [3, с. 266-267]. 

 Історик Іван Власовський стверджував, що унія з Римом - це був акт: 
“Нечуваного насильства над свободою віри Українського Народу, довершений 
польською державною владою в союзі з Римом” [4, с. 275]. Наслідки такого 
беззаконня призвели до знищення релігійної єдности українського народу. Цей 
розподіл призвів до жорстокої боротьби, полемічної літератури, зради свого 
народу в дуже тяжких часах для Української Православної Церкви, коли 
залишилося тільки два єпископи: Львівській Гедеон Балабан і Перемиський 
Михаїл Копистенський. Україна втратила багато шляхти, навіть нащадки князя 
Костянтина Острозького, найбільшого оборонця Української Православної 
Церкви, відійшли в польський римо–католицизм, знущаючись над пам'яттю своїх 
предків, бо перехрещували їхні тлінні останки та жорстоко ставилися до нашого 
духовенства, змушуючи святкувати їх римо–католицького свята. Наступила 
повна полонізація Волинської шляхти і прийняття римо– католицизму та 
жорстоке ставлення до своїх земляків-селян, що на них працювали [5,  270-275]. 
Польська мова стала панівною, проти якої виступив священик Маркіян 
Шашкевич лишень в 1837 році. Будучи в музеї о. М. Шашкевича в Підлиссі, 
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читала його листування з батьком–священиком, коли не тільки батько, а також і 
консисторія уніятської церкви від нього відреклися, а він, не маючи парафії, з 
голоду і від туберкульозу помирав, боронячи українську мову своєю поезією, бо 
в уніятській церкві була заведена польська мова. 

 Польська держава не була вдоволена з уніятської церкви, бо в Сеймі в 
Кракові три рази обговорювали та видавали такі документи: “Проект на 
знищення Русі” в 1717 р. Другий “Проект на знищення Русі” в 1786 р., а третій 
“Проект на знищення Русі” в 1908 році [6, с. 146-167]. Ці проекти були для того, 
щоб якнайбільше знищити уніятське духовенство Русі, їхнє населення, 
економічний добробут та обмежити їхню освіту. Варто ці проекти тепер 
опублікувати в новому виданні, щоб уніятська церква зрозуміла, як їх шанували, 
а полякам пригадати їхнє ставлення до окупованого народу. 

 Дивує мене те, що провідна українська шляхта та політична еліта в той 
час, коли Кирил Терлецький і Іпатій Потій їздили до Риму, не знали про те, що 
римо–католицька церква дуже багато тратила на своєму престижі. В той час 
коїлися страшні події в Римській церкві. Йшли великі війни із західними 
державами Європи. Римо–католицька церква поборювала виступ монаха 
Мартина Лютера у Віртенберґу за велику критику продажі “індульгенцій”, що 
означало, за згодою папи Римського і Курії їхня церква продавала прощення 
гріхів, навіть смертельних гріхів (в римо–католицькій та уніятській вірі гріхи 
поділяються на звичайні та смертельні), за великі суми грошей на ціле життя. Це 
був початок великої боротьби монаха Мартіна Лютера з Римською церквою, що 
привело до створення Лютеранської – Протестантської віри та війни з пролиттям 
крови протестантських і католицьких військ. Ця війна тривала від 1517 по 1548 
рік та була названа “30–літньою війною” [7]. Престиж римо–католицької церкви 
падав з кожним роком, як протестантською вірою захопилися північні держави 
Європи, а потім ця віра посунулася до Чехії і Польщі, особливо до Кракова і 
також в Україну. Події в Іспанії, коли королева Ізабелла і король Філіп з 
допомогою монашого ордену єзуїтів започаткували смертельну “інквізицію” в 
своїй державі та Португалії. Вбивали всіх тих, хто не був католиком. Їм 
допомагав монаший орден єзуїтів, заснований в 1534 році Ігнатієм Лойолою, а 
потім заборонений папою Климентом Чотирнадцятим в 1773 р. за їхню 
жорстокість. Орден єзуїтів посунувся також і в Україну під назвою монашого 
чину Василя Великого, а в скороченні себе називали “Васильянами”, бо папська 
Курія дозволяла єзуїтам працювати в Східній Європі [8]. 

 Вищезгадані інформації всім були відомі, тільки ніхто не думав, що 
Іпатій Потій був вихований з планом, щоб він допоміг завести унію з Римом від 
раннього юнацького віку, а Кирил мав бути перевірений митр. Рогозою з Києва і 
Православним Церковним Судом у Києві на наказ патріарха Царгородського 
Єремії Другого, але розпорядження було викрадене єпископом Кирилом від 
патріаршого посла архієпископа Діонисія у Володимирі, тому і суду над 
Кирилом Терлецьким не відбулося [9, с. 254].  

  Єпископи Герман Полоцький, Іона Пінський і Діонисій Холмський були 
під сильним впливом чотирьох єзуїтів: Петра Скарги, Роба, Лятерна і Нагая – 
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великих ненависників Української Православної Церкви. Подає історик Іван 
Власовський, що центральним моментом уніятів було те, коли єпископ 
Полоцький Герман прочитав підписану унійну грамоту, передав її до папських і 
королівських послів у Бересті. Розцілувались католики і уніяти та разом 
перейшли до римо–католицького костелу св. Марії, проспівали всі гуртом “Te 
deum laudamus" (Тебе, Боже, хвалимо), а митр. Київський Рогоза дав 
розпорядження розвісити по Берестю акт унії [10, с. 274].  

  Було найлегше облишити Православну Церкву, знищену татарськими 
нападами, з браком священиків, єпископів, без Царгородської контролі та без 
Київського митрополита, а головне міцно обмеженою, переслідуваною 
Польською монархією, їхніми королями, єзуїтами. Було багато легше шукати для 
себе привілеїв, матеріальних вигод та престижу поміж чужими “біскупами”. 
Працювати з бідною, обкраденою Церквою, забраними монастирями, знищеними 
монастирськими школами, без своєї шляхти двом єпископам Львівському і 
Перемиському було дуже важко. Багато зазнали наруги, насміхання, образ, але 
витримали, і наша Українська Православна Церква під польським королівським 
законодавством, яка була залишена без жодних законів і прав, бо всі закони і 
права перейшли на уніятську церкву, вижила, міцніла, зуміла себе зберегти та 
міцно відродитися. Десять років не було єпископів до приїзду гетьмана 
Запорізької Січі Петра Конашевича Сагайдачного до Києва та після боротьби з 
уніятською церковною владою, що контролювала св. Софію і Видубицький 
монастир та після переговорів з польським урядом відбулося висвячення 20 
єпископів для Української Православної Церкви патріархом Феофаном 
Єрусалимським на уповноваження патріарха Царгородського [11, с. 35]. 

 Кому припала роля боронити нашу Православну Церкву під жорстоким 
пануванням польської монархії Речі Посполитої та уніятської церкви, єзуїтів під 
назвою “Васильян”, що провадили жорстоку політику до нашої Церкви. Коли 
наша церква виглядала зруйнованою, то несподівано заступилося козацтво з 
гетьманом Конашевичем Сагайдачним (Польщі була потрібна допомога у війні з 
Туреччиною), а також почала зростати сила братства, що вже з давніших часів 
були знані при церковному житті, допомагали при храмових святах, виливали 
свічки, допомагали сиротам і вдовам. Вони об'єднували нижчі середні верстви 
українського народу, міщанство, яке себе гуртувало при своїх церквах. Історик 
Іван Власовський вважає братство “як другу організаційну форму соборности 
нашої Церкви”. Братства спочатку брали приклад з робітничих цехів, що 
формувалися по своїх фахах, але під час розвитку церковного життя допомагали 
опікуватися школами, монастирями, сиротами та хворими. Під час пересліду-
вання Церкви почали ще більше працювати при своїх церквах, не тільки у 
більших містах, а також і в менших селищах. Носили назви своїх парафій, так як: 
Львівське Успенське, Віленське Свято–Духівське, Луцьке Чеснохресне, Київське 
Богоявленське, Замостське Миколаївське та багато менших відділів [12, с. 212]. 

 Треба згадати, що під час татарських нападів та браку сильної церковної 
влади братства виповнювали також і контролю над церковним життям по різних 
парафіях. Їхня сила зростала дуже швидко, мали вимоги до духовенства, чи 
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правлячих єпископів. Тому братства зверталися до Царгороду і просили опіки та 
заступства під час незгоди з єпископами. З візитацією патріархів Іоакима та 
Єремії Другого великі братства отримали “Ставропігію”, що означало вони 
тільки підпорядковувалися Патріархам Сходу. У такий спосіб вони не були 
залежні від місцевих єпископів і могли творити контроль над працею церкви, а 
часами і над єпископами. Уніятські церковні діячі критикували те, що братства 
підлягали Патріархам Сходу і мали велику силу над єпископами. Мовляв, це 
змусило єпископів шукати охорони в Римі. Був затяжний конфлікт поміж 
єпископом Львівським Гедеоном Балабаном та братством, що охоронило 
Львівську єпархію від унії майже на 100 років. Праця братств і ставропігія 
підкреслили західній церкві та уніятам, що в Україні все був “справжній характер 
традиційної старо–християнської соборности” [13, с. 217]. 

 Братства при церквах допомагали засновувати школи, будувати нові 
церкви, коли уніяти забирали наші церкви та монастирі. Волинська шляхта – 
інтелігенція покатоличилася та перейшла на польську мову, не було кому 
боронити, а братства організували міщанство і селянство, що допомагало збері-
гати нашу Церкву. Тому в таких тяжких часах, коли бракувало освіченого 
духовенства, єпископів, то наше церковне життя завдячує працьовитим братчи-
кам і сестрицям. Все так в історії нашого народу, що інтелігенція та багаті люди 
зраджують свій народ та радо пристають до наших ворогів. Коли наступив 
розподіл Польщі, то народ майже 176 років змагався, щоб зберігати свою Церкву 
від міцного уніятського і римо–католицького церковного наступу, нехристиянсь-
кої боротьби, але з труднощами зберегли свою Церкву та відновили своє 
церковне життя. Тільки на превеликий жаль Москва використала жалюгідний 
стан Української Церкви, що не було ієрархії, духовенства та присилала на 
Холмщину, Підляшшя і Волинь змосковщене духовенство, а наших українських 
єпископів та богословів забирали в свою темну Московщину. Тому наші 
богослови працювали над московською занедбаною церквою, а наша церква 
терпіла від москвофілів та чужої церковної ієрархії. 

 Читаючи перший і другий том історії проф. Івана Власовського вдруге, 
відновила розуміння, яку велику спадщину нам залишив своєю працею, виданою 
Православною Церквою США під керівництвом першого Патріарха України 
світлої пам'яті святішого Мстислава, в чотирьох томах, а четвертий том у двох 
окремих книгах під назвою “Нарис Історії Української Православної Церкви”. 
Історик жив у Торонто зі своєю дружиною у дуже малих достатках, без належної 
підтримки Церкви та православного суспільства. В дуже поважному віці були 
залишені самі на себе, на чужині, і поховані на тому самому цвинтарі, що вся моя 
родина. Вічна Йому Пам'ять, Слава і Подяка. 
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ТРАДИЦІЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОГО ДУХОВНО-ОСВІТНЬОГО 

ОСЕРЕДКУ НА РІВНЕНЩИНІ: ГОЩАНСЬКА ФІЛІЯ 
 
Для періоду XVII ст. характерна поява православних братств та духовних 

шкіл на території України. Так само у Вінницькому Вознесенському монастирі 
існувала братська школа, на базі якої стараннями святителя Петра Могили було 
відкрито першу філію Києво-Могилянської академії – Вінницький православний 
братський колегіум. Він же був опікуном навчального закладу, коли його наново 
відкрили вже в Гощі. 

Невідомо, скільки років діяв у Вінниці колегіум. Також існують різні 
думки про долю першого Вінницького колегіуму: одні автори стверджують, що 
його заборонили поляки, інші – що його перенесено до Гощі на Волині. 

Гаврило та Роман Гойські – дідичі Гощі, були особами православної віри, 
але сприяли аріанам. Збережене свідоцтво дає підставу стверджувати, що 
Гаврило полишив православ’я і став називатися Габріелем, утворив у Гощі 
общину і з ентузіазмом проповідував нове вчення серед навколишньої шляхти, 
своїх придворних та міщан. Незабаром тут засновується і школа. Маючи значні 
кошти, Габріель Гойський не шкодував коштів для аріанської школи. Перші 
відомості про неї сягають 1602 року, коли Отрепьєв (Лжедмитрій) приїхав до 
Гощі на навчання. 

За свідченням Гіжицького, аріанська школа в Гощі не мала такого 
розквіту, як, наприклад, кісельницька, але завше мала великий успіх, статут мала 
на зразок раковської і звідти отримувала підручники. Габріель користувався 
повагою поміж своїх послідовників. 

Посаду шкільного куратора в социніанській школі у Гощі займав Андрій 
Любенецький, найвидатніший социніанин Речі Посполитої. Походив із знатного 
шляхетського роду, здобув освіту в Паризькій академії, брав участь у Люблінсь-
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кому сеймі 1569 р., де ухвалювався акт унії Польського королівства та Великого 
Князівства Литовського. Служив при дворі короля Стефана Баторія. У 1577 році 
переходить в аріанство і покидає королівський двір. Нову віру переймають і його 
брати Станіслав та Криштоф, що також стають авторитетними діячами 
аріанського руху. Пізніше очолює социніанські громади у Сміглі та Хмільнику. З 
1600 року, на запрошення Габріеля Гойського, стає проповідником, а з часом 
очолює Гощанську общину. Працює тут до 1612 року, після чого переїздить до 
Ракова. Помер у Седлісках під Любліном 6 листопада 1623 року. З 1612 року 
общину очолював Самуель Несіцький, а на початку 40-х років – Кшиштоф 
Стоїнський, про якого В. Липинський засвідчить як про того, з ким «навіть Адам 
Кисіль охоче раду мав». З професорів школи в Гощі відомі: Теофіл Малітор, 
Даниїл Дуроссіус, Коперіус і доктор медицини Соломон Полідіус. 

У 1638 році помер аріанський покровитель Роман Гойський і містечко 
Гоща перейшло у спадок його дочці Раїні (Регіні, Ірині) Соломорецькій, 
каштелянці смоленській. Нова власниця виявилась гарячою прихильницею 
православ’я і не могла допустити подальшого процвітання тут аріанства. Для 
протидії вона заснувала монастир св. Михайла і заклала при ньому вищу 
православну школу. Його було засновано у період з другої половини 1635 до 
1639 року, однак визначити точну дату на підставі відомих свідчень неможливо. 
За задумом дідички Гощі, храм засновувався «для ченців древнього чину св. 
Василія, віри і церкви Східно-Грецької, що знаходиться під послухом святого 
отця Константинопольського патріарха і не перебувають в унії, при кам’яній 
церкві, там же, на передмісті Гощі збудованій на честь святого Христового 
Архангела Михайла для умовлення імені Божого і вправлення дітей 
шляхетського і простого походження у шкільних науках». 

Ім'я української православної шляхтянки Раїни Соломорецької з дому 
Гойських, на превеликий жаль, і дотепер залишається маловідомим в Україні. 

Академія в Гощі - філія Києво-Могилянської академії - була заснована з 
благословення митрополита Петра Могили, а її фундатором стала княгиня Раїна 
Соломорецька, яка в своєму маєтку заснувала монастир св. Михайла, а при ньому 
відкрила вищу школу, переведену з Вінниці. У цьому подільському місті Петро 
Могила 1634 року відкрив філію Києво-Братської колегії, але польський король 
Владислав IV негайно видав розпорядження про закриття філії. Проте Петро 
Могила на польському сеймі 1635 року зумів захистити українські вищі 
навчальні заклади, і філія у Вінниці існувала до 1639 року, коли він перевів її до 
Гощі. 

Першими власниками Гощі були Кирдеї, після яких містечком володіли 
Гойські, а серед них - Раїна Соломорецька-Гойська. 

„Оскільки Роман Гойський, - пише у монографії „Українська шляхта" 
Наталя Яковенко, - не залишив нащадків, останньою представницею роду була 
його тітка Раїна Соломорецька, котра підписала чималу частину величезної 
спадщини Гойських своїй дочці Доміцеллі, жінці князя Миколая 
Четвертинського. Опріч того, Раїна Соломорецька залишила частину великого 
спадку для монастиря св. Михаїла і академії в Гощі". 
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„Я, Ірина на Гощі княжна Миколаєва Соломорецька, каштелянова 
Смоленська, - читаємо у її заповіті, - оголошую цим моїм добровільним записом, 
про те знати повинні нині і завжди, що я, будучи спадкоємницею дідівщини 
маєтків, замку і міста Гощі, по особливій моїй до Господа Бога любові і для 
збільшення хвали Його святої, забезпечую сіє і записую волелюбному в Бога 
отцю Ігнатію Оксеновичу, ігумену і ректору Гощанського монастиря, всім 
ченцям релігії грецької і наступникам їх в послушництві святішого отця 
Патріярха Константинопольського, не бути в поєднанні з церквою Римською в 
монастирі Гощанському, мною заснованим в місті і передмісті Гощі, щоб там 
зручно і без всяких перепон аріянських і всяких єресей Богослужіння віри 
грецької в монастирі і церкві, мною побудованих, вічно перебувало і науки в 
школах там від мене уфундованих розповсюджувались". 

З подальшого тексту її запису бачимо, що княгиня зрікається права 
патронату над монастирем, викреслює його з-під управління Луцько-Острозьких 
владик, які могли перейти в унію, а безпосередньо підпорядковує митрополитові 
Петрові Могилі і собору Київського Братського монастиря. 

Раїна Соломорецька не тільки вибудувала храм св. Михайла, монастирські 
будівлі, в яких розмістилась філія-академія, а й подарувала ікону Божої Матері 
„Заставську" (храм знаходився за ставами), до якої відбувались величаві прощі. 

Першими ректорами в Гощі 1639 року був о. ігумен Ігнатій Оксенович-
Старушевич, о. Інокентій Гізель. Саме ці отці розбудували святу обитель та 
академію в Гощі, яка проіснувала тут до 1672 року. При монастирі в Гощі діяла й 
Братська школа, тому в записі Раїни Соломорецької слово „школи" написано в 
множині, опріч академічної школи малось на увазі і братську. 

Навчальний курс був тотожним з курсом Києво-Братської колегії. Вчились 
сім або вісім років. При грецькій, слов'янській і польській мовах вивчали й 
латину, щоб бути освіченими як в справах громадських, так і при відповідях, що 
торкаються правил віри. 

В замірах засновників і фундатора академії в Гощі, як і Києво-
Могилянської колегії, цей заклад повинен бути не тільки школою наук вільних, а 
й благочестя, живим прикладом і взірцем правдивого українського православно-
християнського життя, тобто бути і Духовним освітнім закладом. Більшість 
випускників ставали священнослужителями, духовними провідниками рідної 
Церкви. 

Академія в Гощі проводила й певну науково-видавничу працю - її ректори-
ігумени були відомими богословами і полемістами, їхні твори видавались в 
друкарнях по інших містах України. При вищій школі в Гощі була бібліотека, 
сліди якої ще простежувались в помонастирському храмі св. Михайла в середині 
XIX ст., а портрет фундаторки монастиря і академії княгині Раїни Соломорецької 
прикрашає й дотепер святиню, яку вона заснувала і своїм коштом вибудувала. 

Академія-філія в Гощі відігравала важливу роль в духовному, культурно-
освітньому, науковому житті історичної Волині, в її стінах плекались духовні 
кадри для наших монастирів і храмів, борці за рідну Церкву і нашу душу. 
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Відомий дослідник цієї теми історик-архівіст В. Рожко зазначає: 
«Віднайшовши в архівних документах повідомлення про те, що до Другої 
світової війни портрет засновниці монастиря св. Михайла і академії при ньому, 
великої українки Раїни Соломорецької-Гойської знаходився в монастирській 
церкві, кілька разів впродовж 12 років вирушав я до містечка Гощі над Горинню 
в пошуках цієї історичної і мистецької перлини. Пригадую перші відвідини на 
початку 90-х років, коли настоятелем помонастирського храму св. Михайла, який 
і дотепер разом з монастирем перебуває в руках Російської Церкви, був 
о. Миколай Галій (старший). Сам родом з недалекого села Симонів, звідти ж 
родом і настоятелька відновленого Свято-Покровського монастиря Ірина. Вона 
нині керує великим монастирським господарством, а їй допомагають в тому 30 
черниць і послушниць. Оглядаючи святиню, я побачив портрет засновниці 
академії княгині Раїни (Ірини) Соломорецької роботи невідомого автора. Портрет 
вражав своїм високомистецьким рівнем, мав всі ознаки українського портретного 
живопису і, без сумніву, був написаний кимсь із видатних художників - ченців зі 
святої обителі, заснованої українкою. Все це пригадав я собі, коли у червні 
нинішнього року вирушив в черговий раз в пошуках мистецької картини, яку в 
радянські часи жоден дослідник українського живопису не наважився б назвати. 
Виявилося, що після моїх перших відвідин монастиря св. Михайла в Гощі 12 
років тому портрет засновниці обителі зник. На запитання, куди подівся портрет, 
не могли дати відповіді ні в Рівненському краєзнавчому музеї, ні в єпархії УПЦ 
Московського патріярхату. Вирушив я до храму св. Михайла. Тут сталося багато 
змін: вимуровано фундамент під монастирські корпуси, завершено будівництво 
трапезної. В монастирському храмі св. Михайла служить настоятель о. Микола 
Галій (молодший) - випускник Одеської духовної семінарії і студент Київської 
духовної академії УПЦ МП. 

Розглядаю красу монументального твору волинських зодчих. Храм вражає 
довершеністю архітектурних ліній, мистецьким оздобленням. 

Є тут багатоярусний іконостас, створений волинськими митцями 
художньої обробки деревини XVII ст., ліворуч - благодатна ікона Божої Матері. 
Вірні й дотепер називають цей образ „Заставський", бо був він за ставами у 
Василіянському монастирі. 

Після Служби Божої знайомлюсь з молодим настоятелем, який дозволяє 
мені оглянути монастир і храм. В одному з покоїв я раптом бачу портрет княгині 
Раїни Соломорецької на стіні. Я його впізнав би серед тисячі інших портретів, бо 
багато моїх наукових думок і сподівань були всі ці роки біля нього. Знімаємо 
портрет зі стіни і я його фотографую, щоб показати видатну українку всьому 
православному світові. Великі і святі справи не здатна змити жодна течія віків. 

Від монастиря Покрови Божої Матері йду до православної церкви 
Київського Патріярхату. Громада вірних орендує під храм приміщення 
колишньої крамниці меблів за 100 гри. місячно. 

Настоятелем української церкви св. Василія є о. Ігор Войтович - випускник 
Львівської духовної семінарії, старостою - депутат Рівненської обласної ради 
Валерій Бейлах. Він же й голова селищної ради. Православні віруючі будують 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 184 - 

новий храм: вже є проєкт, кошторис і дещо з будівельних матеріялів. Усі 
сповнені надії на появу нової святині на землі, яка попри усі незгоди зберегла 
пам'ять про Раїну Соломорецьку.» [10] 

Про Гощанський колегіум відомості вкрай скупі. Наприклад, нічого не 
знаємо про структуру навчального закладу, не маємо точного переліку предметів, 
що вивчались. Тим не менше про все це можна говорити з великою вірогідністю, 
вивчивши інші подібні заклади. Православні колегіуми мали генетичний зв’язок 
із єзуїтськими колегіумами, який виявлявся у схожості організаційної структури, 
наборі таких же «класів» та послідовності їхнього проходження учнями. 
Навчання передбачало поетапне засвоєння матеріалу граматичних класів, класів 
поезії, риторики, філософії та теології. Змістове наповнення курсів, особливо у 
першій половині ХVІІІ ст., фактично орієнтувалося на єзуїтську програму «Ratio 
Studiorum». 

Гощанський колегіум дотримувався концепції тримовності. Цьому 
підтвердженням є наступне послання до духовенства, видане у Львові 1687 р.: 
«Можемо тут, у Гощі, вивчати як мову слов’янську, так і польську і латинське 
письмо». 

Після закінчення граматичних класів спудеї вивчали поетику і риторику. 
Велика увага надавалася працям Вергілія, Цицерона, Горація, Аристотеля, Езопа 
та ін. Також вивчалися діалектика та логіка. 

Оскільки були плани перетворення Гощанського колегіуму на академію, 
тому тут також викладалися філософія і теологія. Вчителі навчали студентів 
критикувати філологічні видання, порівнювати їх, знаходити підтасовку джерел, 
яка робилася в інтересах тих чи інших теологічних течій. 

Щороку у серпні відбувався добір нових викладачів, розподіл навчальних 
та адміністративних обов’язків. Ректором призначали ігумена монастиря, який 
встановлював навчальні плани і звіти, санкціонував перехід студентів у вищі 
класи, був виховним суддею, карав за провини, контролював і регулював 
навчальну систему. Він, як правило, завідував кафедрою теології. 

Навчальний рік у колегіумах був схожий до тих, що в сучасних вишах, він 
розпочинався 1 вересня і закінчувався в перших числах липня. Навчання було 
платним. Натомість система прийому учнів була демократичною, без вікових 
обмежень. Для немісцевих вихованців були бурси для проживання. Наглядав за 
порядком в них префект. 

Гощанський колегіум почав занепадати після пожежі 1672 р. в монастирі. 
В 1695 р. Луцький єпископ Діонізій Жабокрицький вживав заходів для 
відновлення колегіуму. Очевидно, що позитивного результату йому досягнути не 
вдалося. Пізніше Гощанський монастир став унійним, колегіум при ньому також. 
Матеріальну базу навчального закладу було перенесено до Кременця, де 1636 р. 
було закладено школу, яка в 1809 р. стала ліцеєм. 

Історія до нашого часу імена донесла ректорів Гощанського колегіуму. 
Ними були: Гнат Оксенович-Старушич, Інокентій Ґізель, Феофан Прокопович, 
Феофан Скулимович, монах Лаврентій, Лукаш Шептицький, Лазар Баранович, 
Сильвестр Головчиць. 
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У 1637 р. Гнат (Ігнацій) Оксенович-Старушич був висвячений 
митрополитом Київським, Галицьким і всієї Малої Росії Петром Могилою на 
священика церкви Успіння Богородиці Києво-Печерської лаври. Допомагав 
Петру Могилі відновлювати права української православної церкви, втрачені 
нею у зв’язку з наступом уніатської та католицької церков, і відбудовувати 
православні храми, зокрема, київську Трьохсвятительську та Воздвиженську 
церкви. У 1638 р. став ігуменом Гойського Михайлівського монастиря, а з 
лютого 1639 р. – ректором Гощанського колегіуму. У 1640 р. новим ректором 
колегіуму став Інокентій Ґізель, а Оксенович-Старушич переїхав до Києва, 
вірогідно, на виклик Петра Могили. 

Ректорство Інокентія Ґізеля не було тривалим, але воно стало хорошим 
трампліном на шляху його кар’єри. Подібно до Старушича, Ґізель повернувся з 
Волині до Києва та став ректором Київської колегії. 

Біографії інших ректорів фактично зовсім невідомі. Щодо викладацького 
складу Гощанського колегіуму, то відомо точно, що він був сформований з 
кращих професорів та студентів Київської колегії. 
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ПРЕПОДОБНИЙ ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ЯК ЗАХИСНИК 

ПРАВОСЛАВ'Я ТА ПОСЛІДОВНИК СВЯТООТЦІВСЬКОГО ДОСВІДУ 
«УМНОЇ МОЛИТВИ» 

 
Києво-Печерська Лавра, сонце землі Української, з якої вийшла велика 

кількість преподобних отців. Однак не кожна доба в церковній історії 
народжувала аскетів. Святість, яка через віки проймала всі сторони духовного і 
церковного життя нашої Батьківщини, поступово втрачалася. Та все ж 
Милостивий Господь не забував православний народ і посилав промені світла у 
вигляді подвижників, які підтримували цю духовну боротьбу. Саме таким 
променем став преподобний Паїсій у XVIII ст., старець, який завжди нагадував 
про своє походження із землі української. «Родимець полтавський», — саме так 
наголошував преподобний у розмові або ж підписував свої листи. Сучасний 
відновник чернечого і духовного життя у святій Русі був українцем більше, аніж 
його таким вважали. Корені його зміцнені не стільки на Афонських скелях, 
скільки на українському чорноземі, і беруть початок від традицій ХІ-ХІІ ст. у 
Київській Русі. 

Преподобний Паїсій народився 21 грудня 1722 року в Україні на 
Полтавщині, в сім’ї священика Івана Величковського та паніматки Ярини. Батько 
його був настоятелем Успенського собору, де і служили його дід і старший брат, 
а бабуся була настоятелькою Покровського жіночого монастиря. У той же 
монастир на схилі літ і пішла його мати, яка склала чернечі обітниці і прийняла 
постриг, і нарекли їй ім’я Юліанія. Його назвали Петром у честь пам’яті 
святителя Петра митрополита Київського і Галицького і всієї Русі, пам’ять якого 
вшановувалась у цей день. У сім’ї хлопчик був одним з найменших, а саме 
одинадцятою дитиною.   

Ще в юних роках маленького хлопчика спіткало лихо. Коли йому було 
чотири роки, помер його батько. З малих років він відрізнявся лагідністю і в той 
же час твердим і незалежним характером. Завжди допомагав людям і всі людські 
образи сприймав як свої. Коли юнакові виповнилося сім років, мати віддала його 
до соборної школи. Не задоволений навчанням хлопчик вирішив займатися 
самоосвітою. Навчившись грамоти, молодий Петро віддався ненаситному 
читанню книг. Окрім Святого Писання він прочитав твори Іоанна Золотоустого 
та преподобного Єфрема Сиріна. Найбільш його цікавила подвижницько-
аскетична література, в якій і знайшов суть свого життя. Коли йому виповнилося 
тринадцять років, помер його брат протоієрей Іван — настоятель Успенського 
собору. Тодішній митрополит Рафаїл (Заборовський) видав грамоту в Полтавську 
протопопію для Петра Величковського, але за умови закінчення ним Києво-
Могилянської Академії. 

Петро з радістю почав навчатися, не забуваючи при цьому про головне — 
про душу. Написавши для себе коротке правило, хлопчик прагнув неухильно 
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його дотримуватися: не засуджувати своїх братів навіть тоді, коли на власні очі 
бачив їхні гріхи, ніколи ні до кого не мати ненависті й від щирого серця прощати 
ближнім їхні провини. Життєвий шлях Паїсія Величковського був своєрідним, 
поступовим пошуком вічних цінностей, які він здобував шляхом духовного 
збагачення через власний саморозвиток. 

Студенти завжди захоплювалися його поглядами на життя. Вони, 
збираючись де-небудь у тихому місці Братського монастиря, проводили ночі в 
задушевних розмовах про чернецтво, присягаючи одне одному не постригатися і 
не жити в багатих монастирях, де не можна уподібнюватись «вбогості 
Христовій». Крім того, Петро почав відвідувати дуже багато київських святинь, 
особливо Печерську Лавру, і так, що ледь не запустив богословську науку в 
Академії. В Братському монастирі одухотворений Петро знайшов собі і свого 
першого духовного керівника ієросхимонаха Пахомія, який давав йому читати 
пустинножительну святоотцівську літературу. За розповідями старця, дедалі 
більше зростало у ньому бажання чернечого подвигу. Одного разу він був 
викликаний до Академічного священноначалія, де повідомили йому, що за 
неуспішність і пропуски занять він не може навчатися. Петро повертається 
додому в рідну Полтаву, де на колінах просить пробачення у матусі за те, що не 
став богословом, і просить її відпустити його в монастир. 

Мати не стала перечити бажанню сина так влаштувати своє життя, і 
незабаром промислом Божим Петро дістався до Любецького монастиря. Мудрий 
і досвідчений ігумен Никифор прийняв його до числа братії як послушника. Саме 
тут вперше Петро став із жадобою переписувати знамениту працю пре-
подобного Іоанна Ліствичника «Ліствиця». Невдовзі через скрутне становище 
монастиря і швидку зміну ігумена Петро опинився в наступному — не менш 
відомому — українському монастирі — Свято-Миколаївському Медведівському. 
Там Петро сподобився постригу в чернецтво з іменем Платон. 

Незабаром і цей давній козацький монастир був закритий, і монах Платон 
опинився у Києво-Печерській лаврі. Замість бідного пустинного перебування, 
якого з дитинства прагнула його душа, він оселився в найбагатшому і 
найгаласливішому монастирі України. Монаху Платону дали послух гравера і 
різчика в майстерні. Але й тут Платон довго не затримався. Зустрівши свого 
давнього знайомого з Академії, Платон разом із ним вирушає на пошуки 
одинокого, спокійного життя. Проживши деякий час у Трейстенському скиті у 
Румунії, а потім — у скиті Керкул, 24-річний монах улітку 1746 р. прибув на 
Афонську гору. Він обійшов її всю, але не знайшов для себе наставника і став 
подвизатися сам. Це був найтяжчий період в його чернечому житті. Платон 
боровся з гріховними помислами і пристрастями, молився зі слізьми, їв тільки 
раз на два дні сухий хліб і пив воду, день і ніч читав Священне Писання і твори 
святих отців, дістаючи їх у навколишніх болгарських і сербських афонських 
монастирях. На четвертий рік подвижництва до Афону приїхав молдавський 
старець Василій Поляномерульський, і на прохання Платона старець Василій 
постриг його в схиму з іменем Паїсій, а також порадив йому започаткувати 
монастир. Оскільки в цьому була воля Божа, то так і сталося. До Паїсія почали 
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приходити нові подвижники. Поступово вони всі разом стали звершувати 
богослужіння. Братія просили Паїсія бути в них священиком і духівником, але 
той категорично відмовлявся. Адже він прийшов на святу Афонську гору для 
того, щоб найперше самому знайти наставника. Та коли до прохань братії 
приєдналися і сусідні монастирі, оскільки вони дізналися про подвиги Паїсія, то 
у 1758 р. після 12-літнього перебування на Афоні Паїсій був рукопокладений в 
ієромонахи. Кількість подвижників монастиря збільшувалася. В основному вони 
були вихідцями з Молдавії, Румунії та України. Ієромонах Паїсій попросив в 
ігумена монастиря Пантократор стару церкву й келію і приступив до формування 
скиту. Так зростало і міцніло біля старця Паїсія чернече братство, слава про яке 
швидко розійшлася по святій горі Афон. 

А сам старець і надалі молився словами: "Господи Ісусе Христе, помилуй 
мене!”. Прекрасні слова молитви, які назавжди оселяються у серцях людей, котрі 
з вірою звертаються до Нього. «Стоїш чи сидиш, їси чи мандруєш, чи інше що 
робиш — постійно промовляй молитву цю, ревно спонукаючи себе до неї, бо 
вона вражає невидимих ворогів, наче воїн міцним списом». 

По праву старця Паїсія можна назвати співцем Ісусової молитви як 
найпалкішого звернення до Ісуса Христа. «Ті, хто бажають бути з’єднаними 
любов’ю із найсолодшим Ісусом, обплювавши усі принади світу цього, і всі 
насолоди його, і спокій тілесний, не захочуть мати в житті нічого іншого, аніж 
тільки постійно вправлятися у райському творенні цієї молитви», — сказано у 
п’ятій главі його трактату «Про молитву Ісусову». Іншу ж назву мала вона «Умна 
молитва». 

«Умна молитва» – це внутрішній сердечний зв’язок з Христом. Вона 
зародилася давно й мала багато форм. Звичайна її формах така: «Господи, Ісусе 
Христе, Боже наш, помилуй мене грішного». Церковнослов’янська назва «Умная 
молитва» незрозуміла, бо слово «умний» давно змінило своє первісне значення. 
Церковнослов’янське слово «умний» означає «духовний», або внутрішній, або й 
«сердечний». Отже, «Умна молитва» – це «Духовна молитва» – тиха сердечна та 
внутрішня молитва [3, с. 75]. Такі думки, ідеї про «умну молитву» сповідував 
Паїсій Величковський. «Старець Паїсій, – пише Митрополит Іларіон (І. Огієнко), 
– широко вславився тим, що він воскресив і зреалізував давню Святоотцівську 
науку про «умну молитву»... не тільки воскресив цю науку, але й зреалізував її в 
тих монастирях на Афоні, а головно в Молдавії, де він був настоятелем» 
[3, с. 75]. За допомогою «умної молитви» й благодаті, як переконував Паїсій 
Величковський, монахи-аскети досягають духовної досконалості. У їх серцях 
уже не має місця суєтному, тлінному, а є «несказанная» радість і духовний 
спокій. Проте духовно недосконала й непідготовлена людина не може самостійно 
приступати до творення «умної молитви». Ось як про це міркував Паїсій 
Величковський: «Если же кто дерзнетъ действовать эту молитву самочинно не по 
силе ученія святыхъ отцевъ, безъ вопрошенія и совета опытныхъ и будучи 
надмененъ, страстенъ и немощенъ живетъ безъ послушанія и повиновенія и къ 
тому же гоняется единственно за пустынножитіемъ, котораго за свое самочиніе, 
онъ и следа видеть не достоинъ» [4, с. 14]. Тому, на думку Паїсія 
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Величковського, людина повинна збагнути цю «умну молитву» під керівництвом 
досвідченого й розумного вчителя. «Художествомъ святые отци, какъ показано, 
называютъ эту святую молитву, думаю, потому, что какъ художеству человекъ не 
можетъ научится самъ собою безъ искусного художника: такъ и этому 
мысленному деланію молитвы, безъ искуснаго наставника навыкнуть 
невозможно» [4, с. 36]. 

Паїсій Величковський виступає апологетом «умної молитви». З цієї 
причини він написав два твори про «умну молитву». Перший з них називається 
«Об умной молитве», який був написаний у 1763 році в Драгомирному 
монастирі. Написання цього твору спричинила звістка про те, що в Україні в 
Мошногорському монастирі один монах дуже виступає проти «умної молитви», 
називає її єрессю та спокусою. На початку твору Паїсій Величковський зазначав, 
що брався за цю працю, «опасаясь, чтобы кто-нибудь изъ неутвержденныхъ въ 
разуме, слыша такія ихъ баснословія, не упалъ въ подобный имъ ровъ злохуленія 
и смертно согришилъ передъ Богомъ, похуливъ ученіе премногихъ Богоносныхъ 
отцевъ наших» [4, с. 6]. Інший твір про «умну молитву» – «Послание старца 
Паисия Величковского к братии Пояноворской обители (в Буковине) по поводу 
учения монаха Феопемпта, хулившего умную молитву», – був написаний у 1793 
році. 

Також старець роз’яснював істинність і правдивість «умної молитви» у 
формі запитань і відповідей, ставлячи на перше місце внутрішнє й духовне, а 
зовнішнє й тілесне підпорядковував першому. На основі цього він будував свої 
аргументи на захист «умної молитви»: «Какую благовидную причину изобрили 
вы, чтобы похулить эту пренепорочную и блаженнийшую вещь? Совершенно 
недоумиваю… Ум ли человеческій, которымъ действуется молитва, пороченъ? 
Но это невозможно. Ведь Богъ создалъ человека по образу Своему и по подобію: 
образъ же Божій и подобіе это – душа человека, которая по созданію Божію 
чиста и непорочна: значитъ и умъ, будучи начальнейшимъ душевнымъ 
чувствомъ какъ и въ тело зрениіе также непороченъ» [4, с. 11]. В іншому місці, 
захищаючи «умну молитву», мислитель відзначав: «Или не потому ли вы хулите 
и отвергаете умную молитву, что вамъ думается будто Богъ не слышитъ тайной 
въ сердце совершаемой молитвы, но слышитъ только ту, которая произносится 
устами? Но это хула на Бога: ведь Богъ сердцевидецъ и въ точности знает все 
самыя тончайшія сердечныя мысли, и даже будущія, и знаетъ все, какъ Богъ и 
Всевидецъ» [4, с. 12]. Як бачимо, без «умної молитви» людина не може 
досягнути духовної досконалості. Автор хотів підкреслити: «умна молитва» – 
невід’ємний елемент духовного зростання й наближення до Бога. 

Отже, про старця Паїсія варто згадувати не просто як відновника 
чернечого духу, а і як про відновника тієї справжньої, істинної святості, який 
перебував під впливом ісихазму й відроджував його традиції у ХVІІІ ст. у 
Молдавії та Україні. Ісихастичні ідеї Паїсія Величковського мають велике 
значення для духовного вдосконалення людини. На думку Паїсія 
Величковського, тільки аскетично-споглядальне життя та втеча від спокус цього 
мінливого світу можуть наблизити людину до стану духовної незалежності й 
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свободи, у чому їй, безперечно, може допомогти «умна молитва». Життя старця 
багато в чому нагадує труди і подвиги преподобного Антонія Києво-
Печерського, який подвизався на Афонській горі. Шукав на рідній землі 
справжнього монастиря і бажав усамітнення, заснувавши «Сонце землі Руської». 
Цієї святості духу чернецтва домігся старець Паїсій. 

Православна Церква змогла канонізувати старця Паїсія Величковського 
лише в 1988 р. Його пам’ять ми вшановуємо 28 листопада (15 листопада за ст. ст.). 
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ПОГЛЯДИ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО  
В КОНТЕКСТІ ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Іван Вишенський (Афонський) – видатний релігійний та літературний 

діяч України, богослов, полеміст. Народився на Галичині близько 1550 року. 
Достовірних відомостей про дату народження, рік смерті та його справжнє ім’я 
не збереглося. 

З-під його пера вийшло близько 16 (20) відомих полемічно-дидактичних 
доробків, у яких він гостро критикував тодішній релігійний та світський лад, а 
також боровся проти католицизму та унії. 

Іван Вишенський – майстер ораторсько-викривального стилю. Історія 
його життя, за браком документальних звісток домислюються на основі його 
творів. Він був людиною великого темпераменту, з невичерпною силою та 
енергією боровся за духовну і соціальну свободу народу, глибоко розумів його 
тяжкий тогочасний стан у підпорядкуванні польській шляхті. 

У 70-80-х роках ХVI ст. став ченцем Афонського монастиря, що був у ті 
часи центром православного чернецтва на Сході. 

Життя та творчість Івана Вишенського досліджували А. Кримський, 
М. Сумцов, М. Грушевський, М. Возняк, І. Франко та ін. 
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Народився Іван Вишенський в середині XVI століття у містечку Судова 
Вишня, що на Галичині. Ймовірні роки народження 30-40-і роки, за іншими 
відомостями – 1545-1550. Світське ім'я полеміста невідоме – до нас дійшло лише 
його чернече ім’я. Дослідники припускають, що прізвище взято за місцем 
народження. 

Він не мав базової освіти, про що відзначали сучасники полеміста. 
Певний час жив у Луцьку та містах Волині, Галичини та Поділля. За припу-
щенням дослідника В. Шевчука, переломним поштовхом саме до православ’я 
став конфлікт Вишенського з єзуїтами, що спонукав його відвернутись від 
католицизму. 

У 1570-1580-х роках він вирішує стати ченцем Афонського монастиря у 
Греції. Саме там митець розпочав свою літературну діяльність як письменник-
полеміст. Його листи, послання набували значного поширення на Україні, 
пробуджували в народі антифеодальні й антикатолицькі настрої. Він 
переконливо заявляв, що український народ ніколи не скориться кривавим 
гнобленням. Таким чином, свою літературну діяльність почав одночасно з 
острозькою групою полемістів. 

На Афоні письменник прожив більше сорока років: мешкав у кількох 
монастирях, потім осів у скиті — невеликому житлі ченців-самітників, 
розташованому віддалік від основних монастирських будівель. Заховавшись від 
усього світу, він дав обітницю мовчання, проте не дотримався її: відчувши тугу 
за рідною землею й зваживши на заклик Львівського українського братства на 
початку ХVІІ ст. (ймовірно, 1604 р.), він здійснив подорож на Україну. 
Прибувши до Львова, Вишенський бере участь у боротьбі з польсько-
шляхетським засиллям. Проте затримався у місті він ненадовго. За 
припущеннями – через те, що не зійшовся в поглядах з керівниками місцевого 
братства (зокрема, з Ю. Рогатинцем). 

Перебував в Унівському монастирі, звідки 1605 р. надіслав послання 
Домнікії, присвячене полеміці з впливовим членом львівського братства Юрієм 
Рогатинцем. Жив у Манявському скиті у Йова Княгиницького. І. Франко вважав, 
що саме Вишенський порадив Княгиницькому заснувати цей скит, щоб боротися 
проти католицької та уніатської реакції. 1606 р. чернець повернувся на Афон. 

Про подальше життя І. Вишенського на Афоні майже немає 
документальних звісток. Припускають, що аскетичне життя підірвало здоров’я 
письменника, туга за Батьківщиною не покидала його. У листі до І. Княги-
ницького (1610) він скаржився на «некия болезни телесныя», через які він не міг 
побувати ще раз у рідному краї. Вважають, що він помер у 20-х рр. ХVІІ ст. в 
одній з печер на Афоні. 

Письменницька діяльність Вишенського тривала понад 25 років. Його 
останній доробок датується 1615-1616 рр. - «Позорище мисленне». 

Публікацію творів Вишенського здійснювали історики, літературознавці, 
письменники, зокрема, М. Костомаров, С. Голубєв, І. Франко, Г. Житецький та 
ін. Вони ж і написали низку окремих досліджень про творчість письменника. 
Найціннішими серед них є праці І. Франка, зокрема, монографія «Іван 
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Вишенський і його твори» (Львів, 1895), в якій дано докладну характеристику 
літературної спадщини видатного письменника-полеміста. 

Іван Вишенський — автор багатьох трактатів і послань. Його діяльність 
була пов'язана з полемічним протистоянням між католицькою та православною 
церквами в Польській державі. Полеміка загострилася після Берестейської 
церковної унії, яку ухвалив православний церковний собор 1596 р. Деякі 
православні єпископи не визнали унії. Спираючись на підтримку православних 
братств, вони виступили за збереження попереднього статусу церкви. Церковний 
розкол і пов'язане з ним протистояння зумовили пожвавлення полемічного руху, 
де кожна сторона обґрунтовувала виправданість власної позиції. Полеміка мала 
значний суспільний резонанс, що нерідко виходив за межі релігійної та 
церковної проблематики. 

«Афонський анахорет [відлюдник], - пише дослідник В. Ваврик, - 
написав близько 20 яскравих послань, які відрізняються живим, образним, 
цікавим, своєрідним, патріотичним словом, сильним складом, дотепною 
діалектикою і глибоким болем за долю народу Південно-західної Русі. Папу з 
легіоном єзуїтів і домініканців він піддає гострій критиці у «Викритті диявола-
миродержця» відступників від віри предків немилосердно бичує в «Посланні до 
митрополита і єпископів, які прийняли унію». У посланнях Іоанна Вишенського 
переважає міцний склад, який справляв сильне враження на простий народ і 
нижче духовенство». 

Як аскет, Іван Вишенський не бачив порятунку, крім як у християнізації, 
тому осуджуючи феодальний лад Речі Посполитої, у проповідях закликав селян і 
ремісників не підкорятися єпископам і феодалам, що нав'язує унію. Як відомо, до 
свого чернецтва Вишенський мав спілкування із сановниками латинської церкви 
і ще більше зміцнився в правоті православ'я, що і дало йому натхнення навертати 
суспільство на вірний шлях спасіння. 

Творчість Івана Вишенського тісно пов'язана з церковним життям. У 
церковній полеміці він виступив як послідовний прихильник збереження давніх 
традицій українського православ'я. Серед його послань і трактатів особливою 
силою викривального пафосу відзначається «Послання до єпископів», в якому 
автор засуджує церковних владик, що виступили ініціаторами Берестейської унії. 
Полеміст звинувачує їх у нехтуванні євангельських заповідей та церковних 
традицій. Унія для Івана Вишенського — логічний наслідок моральної деградації 
церковних ієрархів, що поставили користолюбство вище за скарби духовного 
вдосконалення. Полеміст дає церковним владикам надзвичайно гострі негативні 
характеристики, застерігає їх від подальших непродуманих вчинків, закликає до 
покаяння й виправлення. 

Серед відомих доробків, згадки про які збереглися і до сьогодні, -
наступні твори (достеменно невідомо, скільки ж творів вийшло з-під пера ченця, 
проте дослідники простежують назви 15-20 доробків): 

• «Писание до всъх обще, в Лядской земли живущих» (1588) 
• «Извъщение краткое о латинских прелестях…» (1588–1589) 
• «Обличение диявола-миродержца…» (1599–1600) 
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• «Послання князю Василю Острозькому…» (1599–1600) 
• «Порада» (1599–1600) 
• «Писание к утекшим от православной въры єпископам» (1598) 
• «О єретиках» (1599–1600) 
• «Загадка философам латинским…» (1599–1600) 
• «Слъд к постижению и изучению художества…» («Слъд краткий») 

(1599–1600) 
• «Краткословный отвът Феодула… Петру Скарге» (1601) 
• «Послания Домнікії» (1605) 
• «Зачапка мудрого латынника з глупым русином» (1608–1609) 
• «Послання львівському братству» (1610) 
• «Послання Іову Княгиницькому» (1610) 
• «Позорище мысленное» (1615–1616). 

Для Івана Вишенського, аскета, який перебував на далекому Афоні, 
літературна творчість була найкращим засобом захисту свого поневоленого 
народу. Свої твори він надсилав на Україну. Не випадково найбільш улюбленою 
формою його творів були послання — своєрідні відкриті листи, які в той час 
вважалися найоперативнішим жанром полемічної літератури. 

Перші з них написані ще до Брестської унії і спрямовані насамперед 
проти католицької церкви і проти того духовенства, що схиляється до 
католицизму. Творчість І. Вишенського і до сьогодні не втратила ідейно-
художнього, пізнавального значення. Його послання — це немеркнучі 
літературні документи давноминулої епохи, що розкривають напружену 
боротьбу українського народу за свої соціальні права і національну незалежність. 

Іван Вишенський мав великий вплив на розвиток громадської думки і 
літератури як своєї епохи, так і багатьох наступних століть. З-поміж усіх 
письменників свого часу І. Вишенський найближче стояв до народу. Основним у 
світогляді ченця є його глибокий демократизм, любов до простого народу, 
готовність завжди обстоювати його життєві інтереси. Сповнений гарячої симпатії 
до покріпаченого селянства, Іван Вишенський з величезною силою висловив 
протест проти соціального поневолення. 

У дусі метафізичної філософії пояснює І. Вишенський, що таке правда і 
брехня. «Прелестию», або брехнею, він називає віровчення католицької церкви, 
яке суперечить догматам православ'я: завданням католицької теологічної науки є 
перекручувати істину, а замість неї проповідувати брехню. 

З гнівом письменник викриває дії, спрямовані на покатоличення 
українців. В «Извещении кратком» І. Вишенський правдиво змалював картину 
жорстокого терору, до якого вдалися єзуїти та світська влада напередодні унії. 
Творчість полеміста має релігійне забарвлення. Це було історично закономірним 
в умовах, коли церква виконувала функцію головної ідеологічної підпори 
феодального устрою. В центрі уваги письменника - викриття нижчого життя 
феодально-церковної верхівки, критика панів і владик з позицій первісно-
християнського гуманізму і демократії. Важливою проблемою було викриття 
католицизму й унії. Письменник розгортає полеміку з писаннями уніатів, 
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зокрема, з писанням єзуїта-публіциста Петра Скарги. Значне місце на сторінках 
послань Вишенського займають публіцистичні роздуми над питаннями культури, 
освіти і молодого покоління. 

Усі полемічні твори Івана Вишенського вражають силою духу, енергією 
слова та емоційною напругою. Їхній стиль образний і яскравий, позначений 
виразною печаткою авторської індивідуальності. 
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РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Актуальність обраної проблеми обумовлюється багатоплановістю змісту 

впливу релігійного чинника на політичні процеси у світі, зокрема в Україні. Хоча 
в нашій державі де-юре Церква відділена від держави, проте де-факто, 
безумовно, не може бути відчужена від політики, вона перебуває у діяльному 
єднанні та співпраці зі світським суспільством та державою. Адже взаємодія цих 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 195 - 

духовно-соціальних явищ обумовлена подібністю їхніх структурних елементів. 
Окрім того, без урахування світоглядних позицій багатомільйонного віруючого 
населення важко розраховувати на ефективність діяльності не лише політичних 
структур, а й суспільних рухів. 

Світова історія демонструє нам ступінь впливу релігійних інституцій на 
політичні процеси. Під релігійними гаслами здійснювалися національно-
визвольні і демократичні рухи (ґандизм – в Індії, боротьба з расизмом у США на 
чолі з Мартіном Лютером Кінгом і т. д.). Нині релігія стає серйозним чинником 
політичного життя не лише мусульманських країн, де іслам набирає обрису 
політичної доктрини, а й впливає на суспільно-політичні процеси Північної та 
Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи. Тому без 
урахування релігійних чинників неможливо розібратися в соціально-політичних 
реаліях і сучасної України. 

Дослідники зазначають, що в сучасній Україні релігія на політику 
впливає: як певна ідеологічна система, яка активно втручається в політичне 
життя шляхом впливу на політичні погляди віруючих; політичні діячі самі 
використовують релігію, її організацію у власних цілях, для того, щоб надати 
масовим соціально-політичним рухам відповідного характеру; через власні 
переконання віруючі беруть участь у масових соціальних рухах, звертаються до 
релігії як до ідеологічного підґрунтя своїх інтересів [4]. 

Серед складників релігійного комплексу, які покликані забезпечувати 
умови для одноосібного чи колективного задоволення релігійних потреб 
віруючих, насамперед взаємодіють із політикою релігійні інституції [3, с. 92]. Ця 
взаємодія залежить від низки факторів – особливостей цих інституцій, структури 
та механізму функціонування політичної системи, характеру політичних партій 
та суспільно-політичних рухів. Тому присутність релігійного фактора в полі-
тичному процесі України визначається зростаючою тенденцією використання 
релігійно-церковної інфраструктури для досягнення певної політичної мети. 

В умовах, коли Церква користується найбільшою довірою серед 
громадян України, політичні кола виявляють «підвищений» інтерес до співпраці 
з релігійними інституціями. Зокрема, ця тенденція стає очевидною під час 
виборчих кампаній. Усі передвиборчі компанії в Україні засвідчили, що учас-
ники перегонів прагнули розширити коло своїх виборців за рахунок воцерков-
леного електорату. Як зазначає український релігієзнавець В. Єленський, 
поступово викристалізовується модель поведінки кандидатів на виборні посади. 
Зокрема, – це демонстрування власної персони в храмових інтер’єрах, вияви 
побожності, насичення передвиборної риторики розмовами про духовність 
[2, с. 453]. З іншого боку, поліконфесійність України примушує політиків бути 
обережними щодо своїх офіційних релігійних поглядів, адже висловивши 
приналежність до однієї конфесії, політик наражається на небезпеку відвернути 
від себе електорат – вірян інших конфесій. 

Практика показує, що в Україні зберігається чітка тенденція «прихиль-
ності» вірних різних конфесій відповідно певним політичним партіям. Зокрема, 
починаючи з середини 1990-х років, вірні УПЦ МП частіше голосували за партії 
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«лівого спрямування»; УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ – за партії національного 
спрямування. Відтак релігійний простір України відчутно поляризувався. В 
результаті на одному полюсі опинилася УПЦ МП, а на другому – цілий спектр 
релігійних інституцій: УПЦ КП, УГКЦ, УЛЦ, РКЦ, Церква християн віри 
євангельської України, Українська євангельська церква та ін. 

Поряд з тим, зважаючи на інтерес громадян до релігійно-соціальних 
проблем, було створено політичні партії конфесійного спрямування: 
Християнсько-демократична партія України, Республіканська християнська 
партія України, Українська християнсько-демократична партія, Партія мусуль-
ман України та інші. Проте зазначимо, що протягом історії незалежної України 
жодна з цих політичних структур не зайняла провідної ніші в суспільно-політич-
ному житті України і не представляє реальної сили, здатної впливати на полі-
тичну ситуацію в країні. Здебільшого, політична участь громадян і одночасно 
мирян у політичних партіях здійснюється самостійно і не ідентифікується з 
позицією певної конфесії. 

Реалізація принципу відокремлення церкви від держави передбачає, що 
релігійні організації не виконують державних функцій, не беруть участі у 
діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової 
підтримки, не висувають кандидатів до цих органів. Таке відокремлення Церкви 
від держави зовсім не означає її відокремлення від суспільства. Окрім того, на 
відміну від церковних інституцій, їхня кадрова складова – священнослужителі і 
віруючі, як і будь-які громадяни, мають право на участь в усіх формах політич-
ного життя. 

За досить високого рівня релігійності в Україні немає домінуючої 
Церкви, що певною мірою ускладнює налагодження партнерських державно-
церковних відносин, полегшує державі маніпулювання суб’єктами релігійного 
життя, провокує патерналістське ставлення до Церкви. Влада намагається 
забезпечити політичну підтримку з боку Церкви як впливового суспільного 
інституту, використати її духовний авторитет у власних цілях. 

У цьому контексті однією з найбільших проблем залишається патрону-
вання органами влади певних релігійних організацій. Зокрема, таку відверту 
спробу було здійснено за часів президентства В. Януковича. «Правовірна» 
команда президента готувалася влаштувати в УПЦ МП справжній переворот, 
змістивши хворого, але міцного духом Блаженнішого Володимира на іншого, 
більш «комфортного» для неї предстоятеля. А надалі встановити за російськими 
стандартами «політичне православ’я» та перевести «оновлену» церкву на службу 
державі [1]. 

Своє намагання впливати на церковні процеси державна влада переважно 
обґрунтовує тим, що церковне питання відіграє значну роль у системі державних 
інтересів. Зрештою і сама Церква впливає на позиції національної безпеки 
України. Практика сьогодення показово демонструє, що Церква як суспільний 
інститут може відігравати важливу роль у державотворчому процесі або ж, 
навпаки, «підігрівати» сепаратистські настрої, давати можливість втручатися у 
внутрішні справи України зовнішніх сил через церковні канали. 
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Складні суспільно-політичні реалії останніх років (Майдан, анексія 
Криму, конфлікт на Донбасі) показують, що в сучасній Україні вплив Церкви як 
сталого інституту більш потужний, ніж вплив політичних партій. Адже для 
багатьох віруючих важливою і подеколи уявлялась єдино правильною позиція 
духовних наставників, яку останні декларували/утримувались від декларації 
щодо вищезгаданих подій. У цьому аспекті, на наш погляд, важливою є роль 
Патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка). Протягом кінця 2013 – початку 
2016 років Патріарх Філарет неодноразово заявляв і засвідчував: «Церква поза 
політикою, але коли стоїть питання підтримки думки народу, то Церква не може 
стояти осторонь і відступати від народу, коли справа в його виборі» [6]. 

Патріарх Філарет став одним із перших з-поміж церковних ієрархів, 
виступивши на підтримку Збройних сил України: «Як всі ми знаємо, зараз 
Україна переживає тяжкі часи, бо на неї звершена агресія. Росія відірвала від 
України Крим. Я думаю, що це не назавжди. Але Церква, яка завжди була, є і 
буде з народом, є також із нашими Збройними силами. Тому не випадково 
Церква за кожним богослужінням молиться не тільки за владу, а також і за 
Збройні сили. Тому що Збройні сили це є та сила, яка гарантує нам мир і спокій, 
недоторканність наших кордонів. І тому для того, щоб підняти дух в Збройних 
силах України, Церква не тільки молиться, а вона об’явила збір коштів на 
зміцнення української армії» [5]. Патріарх Філарет наголошує на чіткій позиції 
УПЦ КП щодо захисту миру і спокою в державі, її територіальної цілісності, 
таким чином відстоюючи непохитну позицію, спрямовану на захист державного 
суверенітету, прав і свобод українських громадян. 

Першоієрарх УПЦ КП уміло поєднує роль священнослужителя Церкви й 
політика. Він став не лише визначним церковним діячем, а й помітною 
політичною фігурою. Одним із найпереконливіших свідчень таких тенденцій є 
позиція Патріарха щодо підтримки (моральної й матеріальної) української армії, 
робота з демобілізованими воїнами, матеріальна і психологічна підтримка пора-
нених і скалічених, моральна, матеріальна підтримка внутрішньо переміщених 
осіб. 

В умовах нинішньої соціально-політичної нестабільності в Україні роль 
релігії в соціумі зростає. Адже протягом останніх років ми стаємо свідками 
посилення ролі Церкви в суспільно-політичному просторі України. Це пов’язано, 
на нашу думку, насамперед з тим, що у критичних ситуаціях Церква не може 
стояти осторонь гострих соціально-політичних проблем та займає діяльну 
позицію у співпраці зі світським суспільством. 
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Перед європейськими народами і країнами у ХХІ столітті постало завдання 

налагодження співжиття з мусульманами. Сьогодні іслам є однією з найбільш 
динамічних релігій, кількість прихильників якої постійно збільшується і на 
сьогодні перевищує мільярд. Мусульманський світ стає важливим політичним й 
економічним, міжнародним фактором для сучасної цивілізації. Окрім того, в 
умовах глобалізації контакти між християнським та мусульманським світами 
набули ще більш інтенсивного характеру. Для них характерним стало так зване 
«взаємопроникнення», коли християни в силу різних обставин (бізнес, робота, 
заміжжя тощо) опиняються на постійному місці проживання в мусульманських 
країнах, у той час як мусульмани, переважно шукаючи кращих умов життя, 
полишають свої рідні землі й опиняються в багатих країнах Західної Європи й 
Північної Америки. Разом з тим, сьогодні військові конфлікти в низці 
мусульманських країн породили потужну хвилю біженців до країн Західної 
Європи. 

Цей процес не оминув і Україну, де мусульманська спільнота стає чимраз 
активнішою, відбувається її швидка інтеграція в українське суспільство, адже тут 
мешкає понад мільйон прихильників ісламу. Вона нині стала другою за 
чисельністю після християн. 

Процес релігійно-духовного відродження, що розпочався у 90-х роках 
ХХ ст. у мусульманському середовищі України, інтенсивно триває дотепер, 
показуючи стабільно високу динаміку збільшення та поширення адептів ісламу. 
Це відбувається в рамках національно-культурного піднесення у період 
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незалежності України і є складовою духовно-етнічних процесів нашої держави. У 
цих умовах постає проблема інтеграції віруючих-мусульман у загально-
національний український контекст та взаємодія їх з представниками інших 
конфесій. Характерною рисою входження ісламу в конфесійну структуру 
України є те, що цей процес відбувається толерантно, адже протягом кінця ХХ - 
поч. ХХІ ст. не відбувалося жодного серйозного конфлікту на виключно 
релігійному ґрунті. З огляду на це, можна відзначити, що на території України 
іслам доволі толерантно співіснує з християнською культурою, яка притаманна 
українському народу, а також він може сприяти побудові сучасної демократичної 
правової держави. 

Історично так склалося, що Україна була межовою державою між 
європейським, здебільшого християнським, і мусульманським світами, тому 
налагодження стосунків між представниками даних релігій є надважливим. Так, 
муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов 
підкреслив: «Україні випала особлива доля: наша країна знаходиться на 
перехресті мусульманського та християнського світів, де зустрілися Схід і Захід, 
де християнська Європа та мусульманський Схід в країні дуже вдало поєдналися 
у традиціях, культурі, мові та історії, і це досягнення чудове» [5]. 

Питання мирного співіснування православних і мусульман є надзвичайно 
важливим, і саме цьому має сприяти діалог між представниками даних конфесій. 
Так, український релігієзнавець О.Саган зазначає, що «Зважаючи на гостре 
міжконфесійне протистояння, яке спостерігається сьогодні у світі між ісламом та 
іншими релігійними напрямами, вважаємо вивчення шляхів можливого 
встановлення і практичного сприяння релігійному діалогу між православ’ям та 
ісламом одним із пріоритетних для українського релігієзнавства» [4, c. 197]. Саме 
діалог має стати тією силою, що сприятиме подоланню помилкових упереджень 
між мусульманами і православними, дасть можливість поглибити пізнання та 
навчить чути один одного. З огляду на це, завдяки діалогу можна навчатися 
толерантності та спільного співжиття у демократичному суспільстві. Як 
правильно зауважує український релігієзнавець М.Кирюшко: «Разом легше буде 
розв’язувати складні питання, що їх пропонує життя: що робити з тероризмом, 
часто пов’язаним із мусульманським середовищем; як ставитися до глобалізації, 
до демократії, до можливості вільного релігійного вибору особи (зокрема, 
переходу з ісламу до іншої віри); чи узгоджується шаріат зі світськими 
демократичними законами тощо» [3, c. 189]. 

Разом з тим, необхідно зважати, що послідовники цих релігій погано 
поінформовані один про одного. Так, мусульмани часто стикаються з тим, що 
європейський світ (зокрема й християни) має обмаль точних знань про іслам. 
Суть ісламу на Заході часто перекручується, а мас-медіа зображують тут 
мусульман або карикатурно (Шарлі ебдо), або надмірно агресивними. Засоби 
масової інформації часто дискредитують положення ісламу: чи то поняття 
шаріату, який подається виключно як система обмеження людських прав, чи то 
джихаду, що його зазвичай тлумачать виключно як війну проти «невірних», чи то 
відносини чоловіка й жінки, які сприймаються як «ненормальні» і 
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«нецивілізовані», як «суцільний ланцюг насильств перших над останніми» тощо. 
Тому сьогодні мусульмани чекають від християнського оточення кращого 
розуміння. Однак і у мусульманському світі є чимало людей, які не розуміють 
фундаментальних основ демократії, прав людини, ідею рівності чоловіків та 
жінок, сприймаючи їх як відхилення від шаріату, як заперечення тих норм життя, 
до яких вони звикли. «Тільки досконало розуміючи один одного, можна 
навчитися жити разом. Ліквідовуючи хибні уявлення, ми об’єднуємо 
суспільство, вчимося жити в одному домі, а не просто поруч. Жити поруч, не 
помічаючи один одного, вже нікому не вдасться. Крім того, навчаючись розуміти 
іншого, бачити його таким, як він бачить сам себе, ми вчимося при цьому краще 
розуміти і самих себе» [3, c. 189]. 

Таким чином, для здійснення конструктивного діалогу необхідно, перш за 
все, виявити спільні духовні цінності для християн та мусульман. Окрім того, 
потрібно виходити також, що «в ісламському вченні закладений великий 
моральний потенціал, який збігається із ідеалом православного віруючого за 
своєю суттю - беззастережне служіння Богу. А тому у православно-ісламських 
відносинах існує значний змістовний базис, який не лише робить можливим 
діалог обох релігій, але й ставить іслам на дуже близькі позиції саме до 
православ’я. Принаймні прямих антихристиянських випадів, як це поширено в 
іудейському Талмуді, в ісламі немає. Це можна назвати "суперекуменізмом" [4, 
c. 199]. (Суперекуменізм — це особливий релігійний рух, головною метою якого 
є створення єдиного цілого з усіх існуючих у світі конфесій). 

Православно-мусульманський діалог може охоплювати доволі широкий 
спектр проблем. 

Наприклад, на доктринальному рівні, міжконфесійний діалог повинен 
базуватися на тих вихідних позиціях, що: 

- і мусульмани, і православні вірять в єдиного Бога, живого і сущого, 
милосердного і всемогутнього, в Його духовне воїнство, у вічне життя, яке буде 
після смерті й воскресіння. Мусульмани в принципі цілком погодяться зі 
словами св. апостола Павла до атенян: “Бог, що створив світ і все, що в ньому, 
бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах, рукою збудованих, і Він не 
вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає 
всім і життя, і дихання, і все” (Дн. 17, 24-25). 

Християнське і мусульманське віровчення виходять з положення, що Бог 
єдиний, живий і сущий. Так, у християнський Символі віри сказано: «Вірую в 
Єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі…»; а у Біблії: «Господь, 
Бог наш - Господь один!» (Втор. 6:4); «Один Господь, одна віра, одне хрещення» 
(Еф. 4:5-6) та ін. В ісламі шахада проголошує: «Немає Бога, окрім Аллаха і 
Мухаммад пророк його». Обидві релігії констатують, що Бог - Творець Неба і 
Землі (1; Бут. 1:1, 2; 2:159). 

Обидві релігії стверджують, що Бог послав на Землю пророків і передав 
через них своє Об’явлення (Священні книги). Лише визнання людиною цього 
Об’явлення і прийняття його як імператив власної поведінки є «праведним» 
шляхом, що веде до безсмертя. 
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У Корані неодноразово зустрічаються імена і події, які описані в Біблії: це і 
імена пророків, події із життя старозавітних народів. Пророк Мухаммад високо 
оцінював Біблію і посилався на неї як на авторитетне джерело: «О ті, котрі 
повірили! Віруйте в Аллаха, Його Посланця і Писання, яке Він послав Своєму 
Посланцю, иіПисання, яке Він послав раніше» (2; 4:136). В іншому місці: 
«Скажи: «О люди Писання! Ви не будете йти прямим шляхом, допоки не станете 
керуватися Тауратом (Торою), Інджилом (Євангелієм) і тим, що послано вам від 
вашого Господа» (2; 5:48-52). Пророк Мухаммад твердо вірив, що Старий Завіт і 
Євангелія Нового Завіту є справжнім Словом Божим. Але він також твердо 
вважав, що іудейсько-християнське Святе Письмо є свідченням істинності 
написаного в Корані. 

Іслам та православ’я мають також і спільний «аврамічний корінь» віри, адже 
Хаджар (Агар), дружина Ібрахима (Авраама) народила сина Ізмаїла, який є 
прабатьком мусульман. 

Так, Господь, промовляючи до Авраама, каже, що Він буде Богом для 
нього і його нащадків (Бут 17:7). Отже, сини Ісаака та Ісмаїла будуть синами 
Бога. І далі читаємо: «А щодо Ісмаїла, Я послухав тебе: Ось Я поблагословлю 
його, і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його» (Бут. 17:20). Це теж 
вказує на божественне походження ісламу, а, отже, Мухаммад- посланець Бога. 
Втім, за Кораном, Ібрахим (Авраам) не був ні юдеєм, ні християнином, а 
мусульманином (2, 3:67). На честь спасіння Богом Ібрахимового сина (вважають, 
що Ізмаїла) встановлено велике свято мусульман Курбан-Байрам. 

Як бачимо, на доктринальному рівні існує фундаментальна спільність 
основних віроповчальних цінностей, що проповідуються православ‘ям та 
ісламом. А тому існує основа для систематичного діалогу цих релігій. 
Діалог також повинен мати своє продовження і у спільних діях та акціях 
мусульман і православних, особливо це є надзвичайно актуальним перед 
викликами сьогодення. Так, яскравим прикладом співпраці православних громад 
Київського Патріархату та мусульман у окупованому Криму є те, що кримські 
татари навіть заявили, що нададуть мечеті для молитви християнським громадам, 
якщо буде потреба. 

Важливе значення у порозумінні між православними та мусульманами має 
проведення круглих столів, міжрелігійних зустрічей, у яких беруть участь 
провідні вчені, церковні та громадські діячі. 

Так, у Львові 10 грудня 2014 року відбувся Міжрелігійний круглий стіл 
присвячений християнсько-ісламському діалогу та кримським татарам. Висту-
паючи на ньому, владика Димитрій (Рудюк) митрополит Львівський і 
Сокальський УПЦ КП відзначив: «Під цим діалогом дуже часто розуміють 
політичний, економічний, соціокультурний, традиційний і релігійний характер. 
Діалог у спектрі цих стосунків між мусульманською і християнською цивіліза-
ціями існував завжди, але тільки у ХХ столітті цей спектр вибудував взаємо-
розуміння і повагу один до одного… Тому ми й надалі повинні продовжувати 
соціокультурний і релігійний діалог між християнами й мусульманами в Україні, 
особливо тут на Львівщині, куди вже приїхали і приїжджають кримські татари. 
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Якщо ми частіше будемо зустрічатися і спілкуватися, то вирішимо всі проблеми 
і знайдемо порозуміння. Наша біда в тому, що ми не знаємо одне одного. А без 
цього нам дуже важко скласти собі уяву про спільноту мусульман в Україні. І 
хоч ми й різні, але нас об’єднує прагнення єдності в Україні і боротьба за її 
незалежність» [5]. «Кінцевою метою християнсько-мусульманського діалогу 
завжди було питання спасіння» – переконаний митрополит [5]. 

25 лютого 2015 року в Українському католицькому університеті відбувся 
також круглий стіл «Актуальні питання християнсько-мусульманського діалогу в 
Україні: львівський аспект». Його метою є сприяння встановленню конструктив-
ного діалогу між представниками общини киримли (корінний народ Криму) та 
львівською громадою задля кращого взаєморозуміння й полегшення адаптації та 
інтеграції переселенців-кримців. Основним посилом було: «Україна – територія, 
яка поєднала мусульман та християн». 

У результaтi дiaлогу зaпочатковується симфонiя спiльних дій, спрямовaних 
нa утвердження миру, зaхисту прaв та гiдностi людини. Як зауважив голова 
мусульманської кримськотатарської релігійної спільноти “Їхсан” Ернест 
Абкелямов «Потрібно консолідуватися, бачити одне в одному українця, друга, 
брата. Ми є одна українська спільнота, яка нещодавно народилася. Ми будуємо 
нашу нову Україну, захищаємо її, ми всі є новою українською нацією» [5]. 

Таким чином, хоча православ’я та іслам є різними релігійними системами, 
проте спільноти, що їх сповідують нерозривно пов’язані життям. Православ’я й 
іслам і надалі залишатимуться самими собою; принципові розходження між ними 
збережуться. Діалог не змінюватиме релігій, але він навчатиме його учасників 
нового ставлення одне до одного. Адже цим релігіям нині нічого ділити перед 
загрозою викликів сучасного світу. 

 
Cписок використаних джерел та літератури 

1. Біблія. Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. Пер. Патріарха 
Філарета (Денисенка). – К., Видання Київської Патріархії Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, 2004. – 1416 с. 

2.  Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. – М., 2004. – 
800 с. 

3. Кирюшко М. Мусульмано-християнський діалог – потреба часу і фактор 
стабільності./ М.Кирюшко. /Актуальні питання соціально значущої діяльності церков 
і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів за заг. ред. В.Бондаренка, 
А.Колодного. – К., 2004. – С. 186-196. 

4.  Саган О. Православ’я й іслам: до проблеми богословського діалогу. // Українське 
релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2004, – №3-4. – С. 196-202. 

5.  Матеріали Міжрелігійного круглого стола, присвяченого християнсько-ісламському 
діалогу та кримським татарам. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.ecumenicalstudies.org. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 203 - 

Юрій Ліннік, 
аспірант 3-го курсу 

Рівненського державного 
гуманітарного університету 

 
ПАРАДИГМА МІЖКОНФЕСІЙНОГО КОНФЛІКТУ 

В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ'Ї 
 

Анотація. У статті досліджуються особливості перебігу міжконфесійного конфлікту 
в українському православ'ї. Автор намагається сформулювати причини протистояння між 
релігійними інституціями та визначає шляхи виходу з кризи, отримання українською 
православною церквою автокефалії та створення Єдиної Помісної Православної Церкви. 

 
Проблема, що досліджується в цій статті, є надзвичайно гострою та 

болючою. Протягом періоду незалежності релігійне середовище України 
періодично лихоманять міжконфесійні конфлікти, які деколи переходять всі 
допустимі межі духовного етикету. Як відомо, сучасне українське православ'я 
представлене трьома церквами: УПЦ МП (або УПЦ), УПЦ КП та УАПЦ. 

Так склалося, що міжправославний розкол на зорі незалежності став 
визначальною умовою існування українського православного простору. В 
часовому відрізку з 1991 по 2016 рік міжконфесійні конфлікти, що виникли на 
початку та в середині 90-х  рр., були частково врегульовані і перебували в 
латентному стані, проте, як правило, ніколи до кінця не вирішувалися. Тому 
сьогодні, після Революції Гідності, анексії Криму та на тлі неоголошеної війни на 
Донбасі, українське міжправославне протистояння стало демонструвати 
тенденції до загострення. 

Загалом, ми визначили дві форми міжправославного конфлікту: 
1. інформаційна; 
2. фізично-насильницька. 
Прояви першої форми міжправославного конфлікту розгортаються 

головним чином у ЗМІ (засобах масової інформації). Широкого суспільного 
розголосу та неоднозначних оцінок набув випадок, коли в УПЦ МП «не захотіли 
відспівувати солдата АТО», після чого на адресу УПЦ МП посипалися 
звинувачення, що вона є представником РПЦ і проводить політику останньої в 
Україні [1]. Також в ЗМІ неодноразово піднімалися політично зумовлені теми 
націоналістичного спрямування УПЦ КП, незрозумілості для пересічного 
українця церковнослов'янської мови, якою в УПЦ МП правиться літургія, тощо. 

Другою формою міжправославного конфлікту є боротьба православних 
конфесій за храмові приміщення, зокрема, на Тернопільщині (села Башуки, 
Колосова, Катеринівка) та Рівненщині (село Птича). Храм Птичі ще з 2014 року 
перебуває в центрі конфлікту. Коли конфліктуючі сторони вичерпали цивілізо-
вані методи, місцева влада закрила храм, щоб не допустити ескалації конфлікту. 

Хоча конфлікт в селі Птича є одним з небагатьох прецедентів, було 
зафіксовано подібні настрої й навколо інших релігійних об'єктів. У ЗМІ також 
неодноразово звучали заклики до зміни юрисдикції Києво-Печерської та 
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Почаївської лавр — головних духовних центрів УПЦ МП. Ще в 2014 році 
колишній очільник УНА-УНСО Дмитро Корчинський робив провокативні 
заклики захопити київську обитель, а представники Тернопільської обласної 
адміністрації - спроби перетворити Почаївську лавру на музей і шукають 
допомоги в Президента та прем'єр-міністра [1]. Є очевидним, що спроби 
реалізації вищезгаданих сценаріїв, до речі, запропонованих політиками, можуть 
призвести до розгортання справжньої релігійної війни в Україні. 

У світлі останніх подій, ключем до згладжування протистояння між 
православними конфесіями є дистанціювання представників церков від політики 
та виключення спроб вирішити церковні питання політичними та революційними 
методами. Українське релігійне законодавство не дає чіткої інструкції щодо 
процедури зміни юрисдикції, тобто переходу релігійних організацій з однієї 
конфесії в іншу. Закон свободи совісті лише визначає, якщо частина релігійної 
громади захотіла перейти в іншу конфесію, то юридично вона повинна її 
зареєструвати заново як окрему парафію конфесії, в яку планується перехід [2]. 

Загалом, як ми бачимо, проблема міжконфесійного конфлікту давно 
виходить за межі адміністративно-територіальних одиниць і, що особливо 
помітно, за межі міжцерковних відносин, яскраво простежуючись у суспільстві 
та політичному середовищі. Виходячи з цього, ми розглядаємо парадигму 
міжправославного протистояння на релігійному полотні України як явище, 
спричинене комплексом обставин. Оскільки характер протистояння зумовлений 
багатьма факторами, можна виділити чотири основні причини конфлікту, які 
описані нижче. 

По-перше, це відсутність єдиної православної помісної церкви. Розді-
леність українського православ'я на три деномінації не сприяє солідаризації 
суспільно-релігійних процесів в Україні. Ситуацію загострюють анексія Криму, 
війна на Донбасі та прецедент визнання УПЦ МП двох єпархій в Криму як таких, 
які підпорядковуються РПЦ, що може бути розцінено як визнання Автономної 
Республіки Крим частиною Російської Федерації. 

По-друге, активне втручання політиків всіх рівнів у церковні справи. 
Спроби політиків заручитися підтримкою тієї чи іншої церкви мають постійний 
характер, починаючи з періоду президентства Л. Кравчука. Задекларовані в 
Конституції України відділення церкви від держави та їх невтручання у справи 
одна одної не діють ні зараз, ні в далекому 1992 році. Підтримка УПЦ КП 
державною владою та радикально налаштованими представниками національно-
патріотичних організацій, так само як і проросійська група підтримки УПЦ МП 
надмірно політизують та викривлюють уявлення суспільства про ці дві право-
славні деномінації. 

По-третє, на шляху до створення "єдиної патріотичної церкви", 
неодноразово порушувався паритет відносно УАПЦ і їхніх переговорних вимог. 
Так, УПЦ КП та УПЦ МП концентрувалися головним чином на своїх 
суперечностях, зводячи роль УАПЦ до суто номінальної. 

І по-четверте, зміна керівництва УПЦ МП в Києві. Смерть митрополита 
Володимира (Сабодана) призвела до трансформації позиційності та ідентичності 
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УПЦ МП в Україні. Поміркована та проукраїнська позиція митрополита 
Володимира була широко відома в Україні навіть серед противників очолюваної 
ним церкви, він був відомий як щирий послідовник ідеї української автокефалії. 
Призначення Онуфрія (Березовського) та оцінка його в ЗМІ як "проросійського", 
"аскета", "впроваджувача проросійської лінії" зробили своє; ще одним штрихом 
до "проросійського" портрету предстоятеля став той факт, що він і ще двоє 
представників УПЦ на початку 90-х рр. відкликали свої підписи за автокефалію 
УПЦ. 

Таким чином, глибинна причина проблеми міжправославних конфліктів, а 
також їхнє вирішення криються у відсутності єдиної помісної православної 
церкви. А шлях до майбутнього об'єднання конфесій пролягає через порозуміння, 
взаємопрощення та богословський діалог. Не можна побудувати помісну церкву 
на тлі нетерпимої взаємної позиції церков, втручання у церковні справи третіх 
осіб. Богословський діалог, який би відкрив шлях до об'єднання ворогуючих 
конфесій та проголошення автокефалії, має стати виходом з розбрату, що довгі 
роки прогресував в українському православ'ї. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛУЖІННЯ 

У ПОЛЬСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 
(ДИСКУСІЯ Т. ТЕОДОРОВИЧА ТА П. ТАБІНСЬКОГО) 

 
Доктринальні основи Православної Церкви базуються на певному наборі 

догматів, які, як відомо, випливали з оросів Вселенських соборів IV-VIII стт., і до 
цих пір є непохитними істинами православної віри. Питання мови богослужіння 
не входить у коло догматичних (згадаємо засудження Церквою “тримовної 
єресі”), а тому є простір для варіацій. Кожна помісна Церква відпрацювала свої 
підходи до вирішення мовного питання. На сьогодні в українському православ’ї 
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відсутня уніфікована позиція щодо мови богослужіння. Українська Православна 
Церква Київського Патріархату та Українська Автокефальна Православна Церква 
богослужіння звершують переважно українською мовою, Українська Право-
славна Церква – переважно церковнослов’янською, яку значна більшість вірую-
чих вважають сакральною та сприймають як частину церковного передання. А 
тому ретроспективне занурення у цю проблему дасть змогу глибше зрозуміти 
сутність ґенези цієї проблематики та знайти адекватні шляхи її вирішення. 
Відтак, актуальним у цьому контексті є релігієзнавчий аналіз полеміки між двома 
православними інтелектуалами, яскравими богословами-мислителями: священи-
ками Терентієм Теодоровичем та Петром Табінським, яка мала місце наприкінці 
1926 – на початку 1927 років на сторінках потужних громадсько-церковних 
часописів Польщі: “За Свободу”, “Свет Истины” та “Воскресное чтение”. 

Як відомо, у 1924 р. православні єпархії Руської Православної Церкви на 
території новоствореної ІІ Речі Посполитої без згоди на те Московського 
патріарха Тихона отримали Томос на автокефальне існування від Константино-
польського патріархату. Ініціатором цих процесів був польський уряд, представ-
ники якого вели активні переговори з Фанаром і якому заплатили за цю авто-
кефалію 12 000 англійських фунтів стерлінгів [6]. Утворилась нова автокефальна 
одиниця – Польська Православна Церква, не визнана кіріархальною Церквою. 
Польська Церква мала низку невирішених проблем, однією з яких була проблема 
літургійного переходу на нецерковнослов’янські мови – польську, українську, 
білоруську, російську, чеську. Фактично ситуація полягала у наступному: 
православні прибічники традиції Руської Православної Церкви виступали за 
збереження status quo – церковнослов’янської мови богослужіння, націоналіс-
тично налаштована інтелігенція та деякі представники духовенства (І. Власовсь-
кий, А. Річинський, М. Кобрин, І. Огієнко) вимагали масової “українізації” 
Церкви, в тому числі й у літургійній царині. 

Цей курс на “українізацію” офіційно оформив себе ще у 1921 р. на 
Волинському єпархіальному з’їзді в Почаєві. Хоча варто зазначити, що рішення 
цього з’їзду приймалися далеко не одноголосно, а у відповідні моменти і сам 
з’їзд був на грані зриву [2, с. 16]. А, наприклад, Поліський єпархіальний з’їзд у 
своїй постанові, щодо українізації богослужіння, зазначив, щоб вона “зовсім не 
вводилась на Поліссі” [3, с. 248]. При цьому, у постанові Волинського єпархіаль-
ного зібрання 1935 р. уточнювалось: “…Не можна необережно проводити 
українізацію Служби Божої там, де нема згоди серед віруючих” [2, с. 95]. Та й 
самі переклади (в основному, проф. І. Огієнка), як зазначали сучасники (при 
чому, не лише православні, а й уніатські [12, с. 110]), завдавали “шкоди”, 
оскільки були “поспішними” [4]. Передсоборне зібрання 1930 р. виступило за 
припинення українізації церкви, а на другій сесії (1935 р.) українізація була 
взагалі названа “насильницькою”, велася дискусія щодо її призупинення [5, 
с. 396]. Тобто, як бачимо, ситуація була неоднозначною, і саме на цьому 
соціокультурному тлі відбувалась вищезазначена дискусія між двома шанова-
ними богословами. 
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Стаття Т. Теодоровича у “За Свободу” інтерпретувалась деякими 
українськими православними колами як “неофіційне роз’яснення офіційного 
погляду” на мовну проблему Польської Православної Церкви [10, с. 5]. 
П. Табінський надавав великого значення тезам Теодоровича, він писав, що 
відповісти на “положення… проти живої мови богослужіння”, які мають місце у 
вищезазначеній статті, “значить… відповісти взагалі на противникам українізації” 
[10, с. 5]. Передумовою написання статті слугувало звернення “Володимирських 
українців” до влади і громадськості щодо внутрішньоцерковного устрою [7, с. 12]. 
Сам Теодорович вважав, що основними тезами його публікації були: 
“Церковнослов’янська мова – символ об’єднання православних слов’ян, душа 
православного богослужіння; незрозумілість слов’янського богослужіння – 
відносна і незначна в цілому може бути, але не може бути замінена ніякою іншою 
живою слов’янською мовою її висота, глибина і… богодухновенність” [7, с. 12]. 
Деякі волинські православні діячі вважали, що на час 20-х рр. ХХ ст. українська 
мова ще не мала усталеного канону, вона ще у процесі становлення, більше того, 
“йде гостра боротьба між південноукраїнським та галицьким наріччям”. Таким 
чином, вважалося, що тогочасна українська мова ще не має адекватних форм 
вираження складних “церковно-релігійних понять” та літургійно-богословських 
категорій [1, с. 13]. Сам Т. Теодорович свідчив про потужний резонанс, 
викликаний цією його статтею серед волинського духовенства та мирян з 
позитивними відгуками та солідаризацією з думкою богослова [8, с. 8]. 

Якщо вивести фабулу текстів П. Табінського, то вона зводилась до 
аргументу повної незрозумілості церковнослов’янської мови прихожанами. 
Священик пише: “Незрозумілість слов’янських текстів залежить не від змісту їх, 
а також не від нерозбірливого читання або співу їх, але виключено від характеру 
перекладу, підбору слів, їх конструкції і граматики…” [11, с. 19]. Тобто корінь 
проблеми був у самій церковнослов’янській мові богослужіння. Звідси 
богословом висновувалось: якщо тексти богослужіння наново перекласти з мови 
оригіналу на національні мови, то зміст стародавніх текстів стане зрозумілий 
усім членам церковної общини, гіперболізуючи саме комунікативну функцію 
богослужбової мови. 

П. Табінський вважав позицію, що церковнослов’янська мова є “символом, 
що пов’язує всіх православних слов’ян”, на що вказував Теодорович, такою, яка 
не відповідає реаліям часу початку ХХ ст., “пустою агітаційною фразою”, 
оскільки і серби, і чехи практикували переклади з церковнослов’янської. 
Священик писав: “Людей об’єднують і зв’язують не слова, а почуття, настрої і 
думки, що породжують спільність у словах” [11, с. 18]. Хоча, як вказував 
Теодорович, наводячи конкретні історичні приклади, ні серби, ні чехи не 
відмовились повністю від церковнослов’янського богослужіння, а введення 
живих народних мов було дисперсним і носило, скоріше, місіонерсько-
педагогічний характер. Т. Теодорович вважав церковнослов’янську мову “душею 
православного богослужіння”, його ж опонент зазначав, що такі пасажі є 
богословськи невиправданими, нагадуючи: “Душею православного богослужіння 
є Сам Христос” [7, с. 11]. 
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Теодорович також вважав, що посилання Табінського на загальновизнаних 
у православних богословських колах науковців (професорів Є. Є. Голубінського, 
Г. О. Воскресенського, архієпископа Ніканора (Бровковича), митрополита 
Антонія (Храповицького) та ін.) щодо перекладу богослужінь некоректне, 
оскільки їхня позиція, стосовно саме перекладу з церковнослов’янської на інші 
слов’янські мови, була чітко негативною. А митрополит Антоній навіть написав 
позитивний відгук на вказану статтю Теодоровича, в якому повністю 
солідаризувався з ним [7, с. 13]. 

Протопресвітер Теодорович зазначає, що дуже часто рух проти церковно-
слов’янської мови богослужіння зароджувався у політико-націоналістичних 
українських колах і мав не стільки церковно-богословський та літургійний, 
скільки яскраво виражено політичний характер. Він вважає, що це питання 
виключно внутрішньоцерковного порядку і вирішуватися воно має також у 
церковній площині, людьми, які глибоко воцерковлені. Саме тому він відкидає 
звинувачення Табінського про свою, ніби, централізаторську позицію, наголо-
шуючи, що є “невиправним соборником”, а тому й шлях вирішення мовного 
питання має бути соборним, де і ієрархія, і миряни мають прийти до консенсусу 
[8, с. 15]. 

П. Табінський, посилаючись на авторитет згадуваного проф. Є. Голубінсь-
кого, зазначав, що сам Константин Філософ (св. Кирил) відстоював “право 
молитись на своїй мові, розмовляти на ній” і саме на цьому принципі й 
ґрунтується т. зв. “кирило-мефодіївська традиція”. Теодорович же вказує на 
хибність такої аргументації, оскільки ця механічна екстраполяція реалій ІХ ст. на 
ситуацію ХХ ст. історично некоректна30. Адже, – пише Теодорович, – “мова 
йшла про латинську мову, чужу для слов’янина”, що абсолютно не порівнянно з 
церковнослов’янською, при тому, що священик визнає деякі проблеми з 
розумінням церковнослов’янської мови мирянами. Теодорович вважає, що 
виходом з проблемної ситуації може бути церковно-соборне виправлення 
“недосконалостей церковнослов’янського перекладу”. Саме такий підхід дасть 
змогу зберегти внутрішньоцерковний мир, оскільки запити одної й іншої сторони 
конфлікту буде задовільнено: богослужіння стане більш зрозумілим при 
збереженні традиційності церковнослов’янського богослужіння [8, с. 15-16]. 
Якщо ж прибічники українізації богослужіння не приймають цієї логіки, то, 
вважає Теодорович, потрібно чесно визнати, що для них справа мови 
богослужіння має “інтерес виключно мирський, національно-політичний” і вони 
“байдужі до релігії й церкви” [8, с. 16]. Таким чином, зазначає протопресвітер, 
незрозуміло чому з боку прибічників українізації богослужіння захисникам 
церковнослов’янської традиції закидається “інтерес… національно-руський”, 
якщо самі українізатори з української інтелігенції переслідують свої 
національно-політичні інтереси? [8, с. 17] 

                                                 
30 Слід зазначити, що така позиція “ретроспективної історії” є класичною методою у парадигмі 
т. зв. національного наративу історіописання і, як вважають українські професори Г. Касьянов 
та О. Толочко, з точки зору класичної історичної науки є некоректною. 
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Табінський вказував, що соціальна база активу, який виступає проти 
українізації – колишні представники імперської бюрократії. Теодорович пише, 
що в цьому є своя правда, однак вона не вся, а тому й сам аргумент 
необ’єктивний. Справді, як зазначає протопресвітер, серед захисників 
церковнослов’янської мови багато колишніх чиновників, однак він додає, що ще 
на Соборі 1918 р., за свідченнями митрополита Антонія (Храповицького), до 
нього звертались численні представники від українських селян з “вимогою 
залишити, тобто зберегти богослужіння на церковнослов’янській мові” [9, с. 8]. 

Теодорович при цьому вказує на те, що він зовсім не протиставляє єдність 
Церкви та богослужбової мови для слов’ян з одного боку та присутність різних 
культур всередині Церкви. Богослов посилається на свою статтю 1924 р. у 
“Воскресном чтении”, де він солідаризується з деякими аспектами у поглядах 
проф. Л. Карсавіна щодо “індивідуалізації церковної по культурах і націях” (тут 
“нація” у Теодоровича скоріше тяжіє до категорії “народу” з його, перш за все, 
культурними особливостями). Теодорович навіть вживає термін “націоналізація 
церкви”, однак цю категорію і принцип церковного управління мислитель 
розглядає в опозиції, і як антипод, до еклезіологічної специфіки Римо-
католицької Церкви, де “все національне розчиняється і поглинається”. На думку 
богослова, саме церковнослов’янська мова богослужіння є одним з тих факторів, 
які “об’єднують племінні… церкви” [9, с. 10]. Зрештою, слід зазначити, що й сам 
П. Табінський засуджував позицію, коли люди “жертвують Православ’ям, 
відстоюючи свою культуру та самобутність”, називав це “великим гріхом”, 
оскільки все-таки пріоритет у цій колізії мав би бути за релігійним чинником, в 
силу її ціннісно-онтологічного характеру [11, с. 18]. 

Розійшлись у позиціях богослови й у розумінні мови різних рівнів 
молитви. Якщо Табінський говорить, що на вищих містичних рівнях молитви за 
визначенням неможливе використання “не рідної”, “архаїчної” мови, Теодорович 
вказує, що на рівнях “розумної” молитви, як особливої духовної форми 
спілкування особистості-людини і трансцендентної Особистості-Бога, вже не 
використовується те, що люди називають “мовою”. На такому рівні “наші 
молитвеники, – пише мислитель, – користувались… не прибігаючи ні до 
російської, ні до якої іншої “живої” мови”, оскільки такі висоти духовно-
містичного досвіду не передбачають ні звуків, ні букв-символів, ні слів. У такій 
молитві навіть самі молитовні правила, які дані Церквою як зразки молитви, 
втрачають свою актуальність, відходять на другий план і з’являється 
“імпровізована молитва” [9, с. 10-11]. 

У контексті дискусії, П. Табінський вказує також і на досвід інших гілок 
християнства – римо-католицтва та протестантизму, в яких принципово різний 
підхід до мовного питання у богослужінні. Богослов констатує, що римо-
католицький західний світ, з обов’язковою латиною, втрачає свій вплив на 
суспільство, в той час як протестантизм, який з самого початку наполягав на 
національних мовах богослужіння, має стійкі тенденції до зростання. На думку ж 
Теодоровича, такий підхід хибний як своїм редукціонізмом, так і схематизмом. 
По-перше, не можна зводити проблему втрати віри римо-католиками лише і 
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тільки до незрозумілої мови богослужіння (хоча цей фактор присутній), по-друге, 
постватиканський період і практика дозволу деяким місцевих Церквам 
(“Маріавіти”, “Народовий Костел”) богослужінь на “народних мовах” 
кардинально не виправили ситуацію. З іншого боку, Теодорович вказує на 
атомізацію та фрагментаризацію протестантського світу на “таку масу сект, які 
часто являють цілковитий ухил від історичного християнства…”, що призводить 
дорозмивання, або й повної втрати внутрішньої релігійної ідентифікації, тому, 
вважає богослов, навряд чи це вдалий приклад [9, с. 12]. При цьому, потрібно 
відзначити, що й сам Табінський, посилаючись на авторитет святителя Іринея 
Ліонського, вказував на неприпустимість “звертатися за аргументацією віри та 
обряду до інаковіруючих”, оскільки це, нібито, “неприпустима для богослова 
методологічна помилка” [12, с. 110]. 

Отже, обидва богослови у процесі полеміки показали високий філософсько-
богословський рівень знання предмета дискусії, однак виходили з різних позицій. 
П. Табінський, який виходив виключно з апеляції до історії, богослужбову мову 
розцінював у місіонерсько-прагматичному ключі, вважаючи її лише комунікацій-
ним засобом для передачі інформації. Т. Теодорович, не відкидаючи комуніка-
тивної функції мови богослужіння, наголошував на ширшому розумінні предмета, 
включаючи церковнослов’янську мову в контекст церковної культури та традиції, 
яка імпліцитно іманентна східно- і південнослов’янським народам, а тому 
розцінюється богословом як аксіологічно та сакрально навантажена. Т. Теодорович 
вважав, що відмова від церковнослов’янської мови як богослужбової призведе до 
незворотної втрати одного з глибинних пластів, у тому числі й української, 
культури. Можна виснувати, якщо священик Табінський дану проблему розглядав 
з історико-релігієзнавчих позицій, то протопресвітер Теодорович намагався 
показати її через призму феноменології релігії, а отже, диспутанти виходили з 
різних методологічних установок. 

Варто зазначити, що і П. Табінський, і Т. Теодорович у кінцевому рахунку 
залишились при своїх позиціях, однак полеміка їхня не була марною. Чітко 
викристалізувалися позиції, які репрезентували опоненти, були розставлені 
акценти у цій непростій внутрішньоцерковній проблемі, а тому широке коло 
читачів часописів, на сторінках яких відбувалась дискусія, могли визначитися зі 
своєю позицією перекладу богослужбових текстів чи збереження традиційної 
церковнослов’янської мови. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті визначаються місце і роль волонтерської діяльності християн-
ських конфесій в сучасній Україні. 

Ключові слова: волонтерство, соціальна діяльність, християнські конфесії. 
 

Роздумуючи над цивілізаційними процесами у сучасному світі та Україні, 
звертаємо увагу на те, що в обговоренні цієї теми сьогодні автори тим чи іншим 
чином торкатимуться релігійних засновків цивілізаційних спільнот. І це 
знаходить своє логічне пояснення сучасною актуалізацією релігійної складової 
суспільного поступу людства у майбутнє. 

Історичний процес підтвердив, що релігія здатна підтримувати певну 
систему суспільних цінностей, що об’єднують її віруючих, бо забезпечує 
світогляд прихильників їхнім метафізичним фундаментом, ступінь потреби, в 
якому “може значною мірою варіюватися залежно від культури чи індивіда, але 
схильність людини прагнути певного фактичного підґрунтя для своїх зобов’язань 
видається практично універсальною; один лише конвенціоналізм мало кого 
задовольняє в будь якій культурі” [2]. 
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Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально-психологічною, 
економічною нестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення, 
девальвацією моральних норм і цінностей у суспільстві, зростанням злочинності 
і насильством і головне - військовими діями на сході нашої держави. Соціально-
психологічні проблеми в Україні позначилися на психологічному самопочутті 
різних верств населення. Ще більш відчутно визначилася категорія людей, які 
потребують допомоги. Передусім це молоді люди без жодних занять, дорослі 
безробітні, діти, які не отримують потрібної уваги з боку батьків або не мають 
батьків, пенсіонери та учасники АТО та ін. 

Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у соціальній 
допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникла необхід-
ність у залученні до соціально-психологічної роботи з різними верствами насе-
лення добровільних помічників – волонтерів. Термін “волонтер” в перекладі з 
англійської мови означає “доброволець”. Волонтер – це людина, яка добровільно, 
не переслідуючи корисливих цілей, займається діяльністю на користь 
суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. 

У Законі України “Про волонтерський рух” визначено, що волонтер – це 
фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну неприбуткову та вмоти-
вовану діяльність, що має суспільно-корисний характер. Волонтерами можуть 
бути особи, які досягли 16 років або, як виняток (за згодою одного з батьків або 
особи яка, його заміняє), з 15 років. 

Волонтер – це передусім добра, милосердна людина, яка володіє 
неабиякими комунікативними навичками і приваблює до себе людей, розуміє 
проблеми навколишніх та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомогти 
вирішувати проблеми інших людей. До того ж волонтер характеризується 
порядністю, уважністю, відповідальністю, відвертістю зі своїми клієнтами [1]. 

Волонтерський рух – це рух з надання безкорисливої допомоги тим, хто її 
потребує. Під цим поняттям розуміють волонтерські дії, як на місцевому, так і на 
державному рівнях, і разом з цим як двосторонні та міжнародні програми. 
Волонтери відіграють різносторонню роль у розвитку та добробуті країн. 

Волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної 
плати, проте вони мають дещо інше – розвиток власних здібностей, моральне 
задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто потребує допомоги, 
відчуття, що вони приносять користь, отримують нові знання. Скільки в світі 
волонтерів, стільки і мотивів безкоштовної роботи. 

Серед всіх волонтерських організацій та рухів слід відзначити і діяльність 
християнських конфесій. На сьогодні релігійні групи задовольняють соціальні 
потреби, які, скажімо, державна бюрократія, політична чи економічна еліта 
залишає без уваги, нехтує ними. Церква (християнського ареалу зокрема) все 
більше займається розробкою своїх соціальних програм, звертає увагу на різні 
аспекти соціальної дійсності – праця, здоров’я, виховання, робота з проблемними 
групами населення, надання допомоги, в тому числі матеріальної, гуманітарної, 
освітньої, медичної чи й юридичної в різних складних ситуаціях залишеним за 
межею магістрального шляху виживання у сучасному світі верствам населення. 
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Розвитку такій ситуацій сприяє довіра суспільства до Церкви та 
християнських конфесій. Це підтверджують і соціологічні дослідження. За 
даними Київського міжнародного інституту соціології, найбільшою довірою 
серед українського населення користуються церква та волонтери, а найменшою – 
опозиція, уряд України, Верховна Рада України та російські ЗМІ (цим 
інституціям довіряє менше 10% українців) [3]. 

Церква утримує позиції лідера довіри українців. Їй більше довіряють люди 
старшого віку (68,5%), ніж молодше покоління (51%), а також ті, хто отримав 
середню освіту (Таблиця 1). 

 

 
 
Така висока довіра до релігійних інститутів знаходить своє коріння не 

лише у релігійній ідентичності, що має історичний характер, а й у тих викликах, 
що ставить перед нами життя та суспільно- політична нестабільність. 

Ще з перших днів Революції гідності християнські організації стали 
оплотом допомоги та підтримки майданівців, а в інших містах до храмів люди 
приносили харчі, теплі речі, медикаменти для протестувальників на столичному 
Майдані. З анексією Росією Кримського півострова і початком кремлівської 
воєнної агресії на Донбасі українці – вірні різних релігійних конфесій – ідуть до 
храмів за словом Божим і не з порожніми руками: потік допомоги вимушеним 
переселенцям та українським бійцям не припиняється. 

При київському Михайлівському Золотоверхому монастирі більше року 
працює пункт збору гуманітарної допомоги для бійців, які перебувають на 
передовій, і для жителів тих районів Донеччини і Луганщині, які перебувають під 
контролем України. Одна з постійних адрес – Донецька єпархія УПЦ Київського 
патріархату, яка нині розташована у Маріуполі. Там зібрану допомогу роздають 
волонтери, серед яких і владика Сергій (Горобцов). 

Парафії Української греко-католицької церкви по всій Україні активно 
підтримують і українських бійців, і родини переселенців, і сім’ї загиблих 
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військовослужбовців. Цими волонтерськими і благодійними акціями керують у 
Синоді Церкви, де створено відповідні департаменти. 

Серед найважливіших завдань, які стоять перед УГКЦ і кожною 
церковною парафією, її керівники називають духовну підтримку захисників 
України та їхніх рідних, моральну і матеріальну допомогу тим, хто постраждав 
унаслідок воєнної агресії Росії проти України. Крім того, під патронатом Папи 
Римського з українськими римо– і греко–католиками працюють міжнародні 
благодійні організації, такі як “Карітас”. 

“Карітас–Україна” працює у Києві і по всій Україні, вони з нами працюють 
у соціальній сфері, допомагають родинам. У нас у церкві є, наприклад, наглядова 
комісія, яка робить багато для військовослужбовців та їхніх родин. А ще 
працюють з військовими, які постраждали в АТО і мають посттравматичний 
синдром, – з ними наша комісія з питань здоров’я працює окремо, у нас таких 
проектів чимало”, – розповів Радіо Свобода отець Андрій з інформаційного 
центру УГКЦ [4]. 

Не стоять осторонь і представники інших християнських конфесій, серед 
них і окремі парафії УПЦ Московського патріархату, які допомагають 
переселенцям. Свою підтримку жителям Донеччини і Луганщини, які опинились 
у зоні бойових дій, надають вірні лютеранської і протестантської Церков. 

Таким чином, сьогодні волонтерство активно розвивається в церковному 
середовищі. Не можна сказати, що цей сегмент є неважливим, адже ситуація 
складається так, що саме волонтери вдягають і годують переселенців, при тому 
ще й встигають допомагати з ліками та медичним обладнанням для поранених 
української армії. 

Однак потрібно звернути увагу на те, що останнім часом на 
міжцерковному рівні волонтерська справа перетворилась в один із видів 
міжконфесійної “гонки”, в якій кожна з українських Церков намагається 
заробити для себе позитивні бали і здобути всенародну любов. 

Отже, суспільно-політична нестабільність, що панує в Україні на сьогодні, 
показала нездатність державних структур та інститутів справлятися з тими 
проблемами, що існують у соціальній сфері. Тому активно долучились інші 
соціальні угруповання і значну роль відіграють релігійні структури. Одними з 
найактивніших є християнські конфесії. Одним із ключових аспектів для 
вирішення проблем в соціальній сфері життя є волонтерська діяльність, якою 
активно займаються християнські організації. Але існує й інший бік цієї 
діяльності, а саме це стало й одним із способів здобуття всенародної любові і 
підсилює міжконфесійну боротьбу. Щоб запобігти подальшому погіршенню 
ситуації, християнським конфесіям потрібно об’єднатися й спільно діяти й 
забути про матеріальну вигоду, а керуватись виключно духовними та Божими 
настановами та заповідями. 
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СТАРООБРЯДЦІ-ПОПІВЦІ РПСЦ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  
МІЖ НАЦІОНАЛІЗМОМ І ПАТРІОТИЗМОМ 

 
Поняття патріотизму є одним з найбільш спекулятивних понять, що 

виникли за часів існування людства. Саме слово означає “батьківська земля”. 
Про патріотизм як систему мислення можна говорити стосовно новітніх часів, 
коли, з одного боку, громадянські відносини витісняють підданство монархам і 
династіям. а з іншого – родоплемінні й етнічні відносини трансформуються і 
перетворюються на вірність не родові чи племені, а Батьківщині, поняття якої 
включає не лише сукупність родичів, але й інші складові, зокрема, й землю, на 
якій живуть члени спільноти, мову, якою вони спілкуються, релігію, яку вони 
сповідують, і дух єдності, який між ними панує. Поряд з поняттям патріотизму 
актуальності набрало ще одне поняття, яке постійно буде з ним, так би мовити, 
“конкурувати” у суспільному дискурсі – це поняття націоналізму. 

В Україні патріотизм на профанному рівні здебільшого сприймався як 
щось настроєве, ситуативне, приналежне до рефлексій типу “вони напали – ми 
відповідаємо”. А націоналізмові, навпаки, віддавалось і віддається більш широке 
понятійне поле, і він вважається стрижневим і фундаментальним форматом, 
складовою національного буття. У Росії патріотизм більш дискурсивний, тому 
що там він асоціюється з імперським патріотизмом, що, зрозуміло, дозволяє 
будувати на його основі відчуття єдності великої наднаціональної Батьківщини – 
імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації. 

В Україні поняття патріотизму “вимушено” актуалізували у 2014 році, 
коли виявилося (без іронії, бо для декого це насправді було відкриттям), що від 
російської агресії Україну захищає не лише титульна нація, що серед захисників 
виявилися люди багатьох національностей: росіяни, євреї, білоруси та інші… У 
нас часто-густо під націоналізмом розуміють етнічну його різновидність, а з 
політичним націоналізмом у нас раніше не складалося. Відповідно, поняття 
патріотизму опинилось у переліку “другосортних”. Патріотизм став сприйматись 
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як “недозрілий націоналізм” і йому було відмовлено у самобутності та 
можливості самодостатнього існування. І це у той час, коли Захід, навпаки, 
сприймає патріотизм як “базовий формат” суспільства, відносячи націоналізм до 
особливих проявів самобутності. 

У контексті патріотизму старообрядців цікавою буде їхня позиція щодо 
існування розколу в українському православ’ї, яка відображена словами владики 
Корнилія: “В даний час в Україні утворилося кілька православних церков зі 
своїми патріархами, що може бути тільки на радість ворогам Хреста Господ-
нього. Це трапилося тому, що нас відвідав Господь гнівом своїм за вчинені нами 
гріхи тяжкі. Де розбрат і небудова, де немає миру і єднання, то потрібно знати, 
що тут перебуває гнів Божий. І якщо такий поділ у православ'ї стане посилю-
ватися, то є небезпека, що православна церква деградує в сектантство... Тут і 
українське православ'я Московського патріархату, і православ'я Київського 
патріархату, і православна автокефалія. Потім йдуть як ізгої старообрядці, мало 
кому відомі і незрозумілі, часто відлякують від себе цією незрозумілістю, завжди 
стверджують, що саме вони, їхня Руська Православна Старообрядницька 
Церква – є єдина спадкоємиця Святої Христової Апостольської Церкви з усіма її 
догматами, правилами і статутами, які прийняла Русь при хрещенні від Візантії. 

Чи є в даний час можливість призупинити цей негативний процес і 
відродити в нашій батьківщині єдину Православну Апостольську церкву, з 
єдиним патріархом? 

Необхідно розробити дорожню карту для підготовки проведення 
Київського Всеправославного Собору та інші заходи, що будуть сприяти новим 
перспективам становлення високодуховного і високоморального суспільства і 
держави. Для цього, на наш погляд, потрібно здійснити наступні кроки: 

Створити міжцерковну Комісію з відновлення єдності українського 
православ'я, така Комісія, враховуючи недопрацюівання попередньої одноймен-
ної комісії РПЦ, може звернутися до Патріарха РПЦ про скликання Собору УПЦ 
МП з наступних питань: 

• Скасування Акта відлучення від Церкви ченця Філарета (Денисенка) і 
відновлення його у всіх ступенях священства. 

• Скасування Акта про відлучення від Церкви всіх, хто мав з Філаретом 
(Денисенком) спілкування в молитвах. 

У зв'язку з цим вважати канонічно законними і благодатними всі 
посвячення, всі богослужбові дії, вчинені в УПЦ КП. Ініціювати скликання 
Київського Всеправославного Собору з питання “Про автокефалію Української 
Православної Церкви”. 

Підготувати та організувати обрання Патріарха автокефальної Української 
Православної Церкви (кандидатами можуть бути керівники РПЦ, УПЦ КП, 
Старообрядницької Церкви, греко-католики та ін.). 

Від імені УПЦ звернутися до Старообрядницької Церкви (Білокриницької 
згоди), прямої спадкоємиці традицій і обрядів Київської Русі, з пропозицією про 
обрядову єдність, возз'єднання і молитовне спілкування. Від імені УПЦ 
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звернутися до Української Греко-Католицької Церкви (3443 громади) про 
возз'єднання під главою нового українського Патріарха. 

Створити міжцерковну Комісію з обрядів і статутів, яка вивчить усі 
розбіжності між братніми Церквами та уніфікує обряди і церковні статути, згідно 
з правилами Св. Апостолів і Св. Отців. Створити міжцерковну Комісію зі 
складання реєстру церковної власності і майна, втраченого під час правління 
безбожної влади (1917–1991 рр.). Створити структури, що управляють власністю 
і майном нової УПЦ. 

Доцільний переговорний процес про скликання помісних християнських 
церков на Помісний (Вселенський) Собор, де обговорити питання відносин 
християнських церков з традиційними мусульманськими і іудейськими церквами 
(крім екстремістських сект), а також питання реституції та обрання Патріарха 
Української Помісної Православної Церкви. 

Таким чином, запропоновані дії сприятимуть подоланню історичних 
суперечностей між традиційними церквами, протиріччя Православної Церкви і 
вирішенню проблеми створення автокефальної Української Православної Церкви 
[4]. 

Майбутня Церква повинна бути незалежною у своєму духовному служінні 
і відділена від держави. Своїми молитвами і благословенням, благодійністю і 
порадою вона повинна всіляко допомагати державі і не втручатися в її справи. 
Також і держава повинна оберігати Церкву і всіляко допомагати їй у її устрої, а 
не диктувати свої умови за прикладом Петра I, і не залишати Церкву 
напризволяще, тоді в гармонійному єднанні церкви і держави відкриються 
горизонти у здійсненні намічених цілей – у політичних, економічних, духовних 
сферах – і особливо відродження благочестя і патріотизму в нашому суспільстві 
[3, c. 260]. 

З позитивного вирішення питання про підпорядкування парафій Руської 
Православної Старообрядницької Церкви (РПСЦ) на території Криму 
Митрополиту Московському і всієї Русі почав свою роботу щорічний Освячений 
Собор цієї Церкви, що проходив у московському Рогожському селищі 21-23 
жовтня. Торік Собор відмовив Митрополиту Корнилію у відповідному рішенні, 
оскільки воно пов'язане з виділенням півострова зі складу Київської єпархії 
РПСЦ, що охоплює всю територію України, що в нинішніх умовах сприймається 
як політично мотивоване рішення, яке не знайде розуміння в України. За 
міжсоборний період був змінений порядок формування делегатів Собору, 
завдяки чому миряни виявилися на ньому вперше за останні десятиліття в 
меншості. Єпископ Київський і всієї України Саватій участі в роботі Собору не 
брав. 

Третій день Собору розпочався з обговорення ситуації в Україні. З 
повідомленням виступив парафіянин Покровського старообрядницького 
кафедрального собору на Рогожському кладовищі Олександр Васильович 
Сидякін. Він розповів про свою поїздку на Луганщину: “Я був в Городищах, на 
території Луганської Народної Республіки, на самій лінії фронту, до позицій 
нацгвардію близько восьми кілометрів [5]. 
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Навколо всі села розбомблені, а в Городищах на дорогу падають снаряди, в 
городи, комусь снаряд в гараж потрапив, але люди і вдома поки в Городищах не 
постраждали, Бог милує. 

У Городищах живуть старообрядці, у храмі моляться близько ста чоловік, 
але, на жаль, в основному жінки. Священик о. Володимир щодня намагається 
звершувати літургію. Коли починається обстріл чи щось страшне, віруючі люди 
йдуть до храму, вважаючи, якщо доведеться загинути від снаряду, краще стояти 
перед Господом під час молитви в храмі, ніж загинути в будинку, погребі чи на 
вулиці [5]. 

Потім почалося обговорення загальної ситуації в Україні. 
О. Леонтій з Чернівців розповів, що старообрядців Чернівецької області 

закликають до участі в так званій антитерористичній операції (АТО), тобто на 
війну на Донбасі. Призову підлягають навіть священики. 

У той же час є серед старообрядницьких священиків такі, які 
благословляють українських військовослужбовців, що відправляються воювати 
на Донбас, так само є окремі старообрядці, які під впливом української 
націоналістичної пропаганди добровільно вступають в каральні батальйони, хоча 
більшість старообрядців ставляться до АТО негативно. 

У с. Грубна, де всі старообрядці, а також у с. Білоусівка, де половина 
жителів старообрядці, Сокирянського району Чернівецької області почалася 
мобілізація, але жінки обурилися і чоловіків не пустили. Голова сільради 
попередив наших християн, щоб ті нічого не підписували. А списки призовників 
подавати не став. У село приїжджав воєнком району і заступник губернатора, 
просив йти воювати на схід, але люди відмовилися [6]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що для старообрядців в Україні 
характерним є різноманіття поглядів на ситуацію в Україні, як для всього 
суспільства в нашій державі. Адже не всі українці стали активно підтримувати 
політику української влади, брати участь у АТО, допомагати волонтерам, тоді 
чому ми звинувачуємо в антидержавницькій діяльності лише старообрядців? 
Більше того, митрополит Саватій (Козка) в одному з інтерв’ю говорив про 
державницькі засади розбудови України (мажоритарні вибори, вибори одночасно 
органів місцевого самоврядування, ВРУ, Президента – мораторій на перевибори 
терміном 10 років, жорсткий авторитаризм заради досягнення економічного та 
політичного розвитку країни), але його не показали по загальнонаціональних 
телеканалах, навпаки, це інтерв’ю послужило основою для спекуляцій щодо 
можливого відлучення Саватія від церковного служіння. 
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РЕЛІГІЙНІ ЗВИЧАЇ ЯК ОСНОВИ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА В ПОЛЬЩІ  
В ПЕРІОД ДО XV ст. 

 
Право як сукупність загальнообов'язкових норм, правил поведінки людини 

в суспільстві може знайти свій вираз у двох основних формах, які називаються 
джерелами права, - звичай і закон. Звичай - це безпосередній прояв релігійної 
свідомості, норма, яка свідчить про своє існування самим фактом свого 
неухильного застосування. Закон - це свідоме і чітко сформульоване веління 
уповноваженого на це органу влади. З цих двох форм в історії кожного народу 
давнішим є звичай? і тривалий час усе право мало характер звичаєвого. Отже, 
народження закону в історії кожного народу є досить складним і важливим 
процесом пробудження соціальної думки, вступу на шлях свідомого й 
планомірного соціального будівництва. Рим у стародавній період своєї історії 
виявляє з цього погляду лише перші несміливі кроки. Організація державної влади 
та право справді ніколи в минулому не залишалися без впливу на них релігії, і чим 
давніша епоха, тим сильніший цей вплив. Навіть у пізніший період провести чітку 
лінію між правом світським і релігійним неможливо [2, c. 268-269]. 

З давніх-давен вздовж південного берега Балтійського моря, між Лабою 
(Ельбою) і Віслою, проживали численні слов’янські племена. Вони заснували 
нинішній Щецін і Колобжег, Любек і Магдебург (Девін). Від їхнього “Помор’я” 
виникла німецька назва всього району – Померанія. Слов’янські поселення 
розміщувались і там, де тепер Берлін: тут колись до свого знищення жили 
стодоряни [3, с. 45-47]. 

Основну масу населення становили вільні люди – смарди. Свої обов’язки 
і права вони вбачали в тому, щоб брати участь у народних зборах (віче), воювати, 
мстити за кровну образу. На збори вони з’являлися озброєними. Вище від смарда 
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стоїть знатна людина – князь, старійшина, княжий дружинник, а в містах 
Помор’я – купець, землевласник і старійшина одночасно, що розбагатіли на 
торгівлі. Нижче від смарда – напіввільний “десятник”, жертва “подачі” (так 
називалась у слов’янському Помор’ї боргова кабала) і раб. Ці обидві групи, 
близькі за своїм юридичним становищем, становили ядро залежного населення 
[4, с. 87-89]. 

Виникнення держави на польських землях належить до VІІ–ІХ ст. 
Першим безумовним свідченням цього є княжіння Мєшко І (960–992 рр.), якому 
вдалося об’єднати майже всі польські землі. При Мєшко І Польща приймає 
християнство за католицьким обрядом. У склад панівного класу вливається 
новий елемент – духовенство. У цей і наступний періоди завершується 
феодалізація польського суспільства. За рахунок селянських общинних земель 
виникають княжий домен і велике землеволодіння взагалі. Основна маса вільних 
селян стає залежною [3, с. 58-59]. 

Західноєвропейські й арабські джерела X ст. описують його державу як 
сильний і розгалужений організм. При великокнязівському дворі склалася 
система державних посад (канцлер, воєвода, скарбник, чашники, стольники, 
стаєнь та ін.). Глава округу, майбутній каштелян, за допомогою своїх підлеглих 
збирав податі, організовував дружину, вершив суд від імені князя. Після 
прийняття християнства Польщею в 966 р. поруч зі світською адміністрацією 
почала складатися і церковна [7, с. 65-67]. 

У Польщі відбувався процес феодалізації, тобто виникнення системи 
вотчинного землеволодіння й утворення двох основних соціальних груп 
середньовічного суспільства: залежного селянства і феодалів. Суть цього 
процесу була в тому, що держава передавала право використовувати частину 
централізованої ренти окремим представникам військово-дружинної верхівки, 
роздаючи в умовне тримання державні землі з сидячими на них селянами [3, с. 
67-68]. 

Процес феодалізації відбувався не знизу (шляхом соціальної диферен-
ціації громади і виникнення приватної власності на землю, на основі якої пізніше 
виростала держава), а зверху - через роздачу державних земель спочатку в 
умовну, а потім безумовну власність членів військово-феодальної дружинної 
корпорації. 

Першими недержавними феодальними вотчинами стали вотчини Церкви. 
Найбільшою з них була вотчина глави польської католицької Церкви Познансь-
кого (Гнезненського) архієпископа, яка, як видно з папської булли 1136 р., 
налічувала близько 150 поселень 1000 селянських господарств, понад 6 тис. 
селян. Зрозуміло, такий комплекс не міг скластися швидко, тому можна 
припускати, що церковні вотчини почали з'являтися вже незабаром після 
прийняття християнства Мешко I [4, с. 123-125]. 

Це не означає, що Церква відразу набула незалежну матеріальну базу. 
Навпаки, духовенство аж до XII ст. залишалося в такій же залежності від князя, як і 
його власні дружинники. Проте саме духовенство раніше за інших отримує статус 
стану, тобто наділяється низкою прав і привілеїв, які роблять його значною мірою 
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непідвладним князівській сваволі й незалежним від світської феодальної знаті. XI-
XII ст. стали часом формування духовенства як станової групи в соціальній 
структурі польського середньовічного суспільства [3, с. 98-99]. 

Починаючи з XI ст., розгорнувся процес осідання дружинників на землі в 
результаті князівських земельних пожалувань, що і створило передумови для 
феодальної роздробленості. З цього погляду зору X-XII ст. становлять 
перехідний період між феодальним і дофеодальний ладом. Польське селянство в 
X-XII ст. залишалося особисто-вільним, об'єднаним у традиційні громади, гміни 
[3, с. 99]. 

Період з середини XIV до кінця XV ст. прийнято виділяти як час 
існування в Польщі станової монархії, якій на зміну в XVI-XVIII ст. прийшов 
режим “шляхетської демократії, модель устрою держави, але з абсолютно 
особливими рисами, що дозволили протиставити її “нормальній” становій 
системі. 

Головною опорою королівської влади в провінції були старости, які 
прийшли на місце колишніх каштелянів. Вони виступали представниками короля 
на місцях і ніби заміняли його у всіх питаннях регіональної 
адміністрації. Старости управляли і майном короля на даній території. На ці 
посади дворян довічно призначав король [7, с. 90-92]. 

У XV ст. обмеження влади короля виразилося в тому, що в регіонах 
почало падати значення старост як королівських намісників. Посада старости 
розглядалася як довічна, переходила в руки місцевої знаті, втрачаючи тим самим 
тісний зв'язок з центральною адміністрацією. Поступово суд старости як 
представника центральної влади почав поступатися місцем земському суду, який 
ставав ще більш незалежним від волі королівських адміністраторів. Все це 
загрожувало централізації держави. Саме на цьому фундаменті  в XV-XVI ст. 
створюються базові інститути польської “шляхетської демократії” [2, с. 244-246]. 

Система “шляхетської демократії” спиралася на сейм, сеймики і роз-
галужене дерево земських посад. Загальнопольський вальний сейм, або парламент, 
з кінця XV ст. складався з двох частин: посольської палати (хати) і сенату. 

Таким чином, у XIV-XV ст. існували передумови для створення сильної 
централізованої державної машини. Це потребувало нового законодавства, 
заснованого не на релігійних звичаях. Однак з кінця XIV ст. (умовним кордоном 
можна вважати привілей 1374 р.) почався процес звуження прерогатив 
королівської влади за рахунок розширення прав і привілеїв шляхти [3, с. 140]. 

Отже, можна зробити висновок, що саме з релігійних звичаїв виходить 
основа майбутніх законів. І це є аксіома, яку не потрібно доводити, бо саме 
звичай є першоосновою законотворення. Тому в кожному законі потрібно 
шукати частку звичаю. 
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РЕЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Релігійність, як складний поліфункціональний і динамічний феномен, 
характеризується в Україні неоднорідністю, поліфункціональністю, багатоконфе-
сійністю (з вагомим переважанням християнської традиції), зазнаючи при цьому 
постійних трансформацій як на суспільному, так і на індивідуальному рівнях. 

Найбільш суттєві тенденції, які характеризують релігійний простір 
України кінця 1990-х – початку 2010-х років, наочно демонструють соціологічні 
опитування Центру Разумкова, що були проведені у 2013 році. Зокрема, вони 
показують інтенсивний релігійно-інституційний розвиток, який зміщується із 
західних областей країни з уже насиченою релігійною мережею в області Сходу і 
Півдня. Постійно зростаючі самодекларації релігійності поєднуються з одним із 
найнижчих у Центрально-Східноєвропейському регіоні рівнем реальної участі в 
діяльності релігійних організацій. Лише трохи більше 7% опитаних українців 
згідно з даними Центру Разумкова мають “тісні” і “дуже тісні зв’язки” з 
Церквою, порівняно з майже 30% громадян, які майже або повністю не 
пов’язують своє життя з Церквою. На першому місці серед критеріїв 
«християнськості» опинилася «віра в Бога», а згодом вже йшли: виконання 
заповідей, регулярні молитви, участь у богослужіннях і т.д. [2, с. 468-469]. 
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Хоча більшість населення України не відвідує церкву регулярно, проте 
схвалює послідовну воцерковлену модель поведінки. Державні діячі і політики, 
публічні персони так чи інакше легітимізують церковність. Неможливо назвати 
жодного помітного публічного діяча – політичного, науки і мистецтва тощо, який 
би відкрито маніфестував свій атеїзм. Всі президенти України, прем’єр-міністри 
так чи інакше, більшою або меншою мірою демонстрували свою приязнь до 
релігії та релігійних інституцій. 

Знов-таки, неактивне церковне життя і низький рівень залученості у 
справи релігійної громади дивним чином поєднуються з дуже високим рівнем 
довіри Церкві як такій, інституції, яка не несе відповідальності за суспільні 
виразки і сприймається як своєрідний ідеальний тип. Всі дослідження незмінно 
свідчать про високий рівень довіри Церкві. За даними Центру Разумкова, який 
здійснював відповідні дослідження, починаючи з 2000 р., рівень повної довіри до 
Церкви не опускався нижче 22-33%, тоді як для громадських організацій та 
профспілок цей показник становив 4-7%; до засобів масової інформації України - 
10-14% [2, с. 477]. Причому міжцерковні конфлікти, скандали у церковному 
просторі, випадки негідної поведінки священнослужителів, викриття фінансових 
зловживань тощо істотно не вплинули на суспільну довіру Церкві. 

Число тих, хто високо оцінює її суспільну місію, на початку третього 
тисячоліття ще більше зросло. Близько чверті опитаних вважають, що “більшість 
священнослужителів – глибоко моральні й духовні особи”, а ще 44% – що 
“священнослужителі такі самі, як більшість з нас – з усіма достоїнствами і 
гріхами”. Довіра Церкві і війську після падіння тоталітаризму виявилася 
несподіваною навіть для багатьох фахівців. Десять років тому цим інституціям 
найбільше довіряли опитані 6 з опитаних у 9 посткомуністичних країнах. 

Цей рівень довіри корелюється з темпами, глибиною і соціальною 
виправданістю посткомуністичних реформ. Там, де вони мають поверховий 
характер і здійснюються в інтересах окремих суспільних верств, де спостерігається 
падіння життєвого рівня населення і, з іншого боку, зростання рівня тривожності, 
непевності та орієнтаційної розгубленості, і Церква, і військо розглядаються як 
своєрідні “ідеальні типи”. Приналежність до кожної з цих інституцій так чи інакше 
могла усвідомити чи не кожна родина, причому рівень їхньої відчуженості від 
“простої людини”, звісно, є меншим порівняно з власними структурами різних 
рівнів. У міру посткомуністичних перетворень зростав рівень довіри політичним і 
громадянським інститутам; причому довіра ця ґрунтувалася вже на раціональних 
підвалинах. Іншими словами, найбільший рівень довіри Церкві означає ще й 
недорозвинутість структур громадянського суспільства та неефективність і 
корумпованість державних, політичних інституцій. 

Іншою проблемою, яка випливає з результатів досліджень релігійності в 
Україні, є очевидна відсутність кореляцій між бурхливим зростанням релігійних 
декларацій і станом суспільної моралі. Зростання декларацій релігійності не 
супроводжується піднесенням такої моралі – скоріше навпаки, наскільки про це 
можна судити з рівня злочинності, числа покинутих дітей, полишених 
напризволяще престарілих батьків, стану ділової етики тощо. 
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Певною мірою “випереджаючу” інтерпретацію цього феномена можна 
знайти у теорії позитивної/негативної релігійної та моральної поляризації 
П.Сорокіна. Дослідження впливу національних, соціальних і політичних катастроф 
на релігійне і моральне життя індивідів і суспільств дозволило йому зробити 
висновки, що цей вплив полягає не у відродженні релігійності і не в моральному 
піднесенні, а також не в простому зростанні нерелігійності й занепаді моралі, а 
радше в етично-релігійній диференціації та поляризації відповідних популяцій. 
Обидві ці тенденції, за П. Сорокіним, співіснують і багаторазово посилюються в 
кризові часи за рахунок поверхової, звично-рутинної релігійності й моральності 
більшості, яка (більшість) за “нормальних умов” не є надто гріховною і не 
нерелігійною, але й не дуже святою і побожною. У ході трансформацій і 
радикальних змін ця більшість має тенденцію до поляризації, яка відбувалася 
фактично завжди. Як правило, на думку дослідника, негативна поляризація 
превалює над позитивною на початковому етапі “лихих часів”, у той час як 
позитивна поляризація стає домінантною на останньому етапі критичного періоду 
та після його завершення (за умови, додавав соціолог у розпалі “холодної війни”, 
якщо суспільство, про яке йдеться, не гине при цьому в катастрофі). 

Отже, розглядаючи питання релігійності сучасної України, ми можемо 
дійти висновків, що тривалий вплив радянської держави здійснив непоправний 
вплив на ставлення населення до релігії і релігійної ідентифікації громадян. 
Детермінантами сучасної релігійності, зумовленої змінами в українському 
соціумі, є: криза радянської системи цінностей, трансформація механізмів 
традиційного відтворення релігійності, ринкова економіка, утвердження нового 
типу політичної системи (демократія), наявність міжконфесійних суперечностей. 
Відтак сьогодні Церква намагається повернути/втримати довіру громадян. Перед 
сучасною Україною стоїть дуже важливе завдання, а саме переформатувати 
систему цінностей, розвивати власну систему світогляду і культури, повертаю-
чись до традицій українського народу, розвиваючи, можливо, дещо призабуті, 
проте не втрачені особливості. Цей процес, на нашу думку, пришвидшує 
розуміння новим поколінням потреби формування нової української свідомості. 
А формувати її можна лише на сильній основі, яка в українців була, є і буде – той 
дух, який не вдалося знищити в часи комуністичного панування, який 
ґрунтується насамперед на християнських цінностях. 
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РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ КНИЖКИ ОЛЕКСІЯ ДОБОША 

“РОЗКОЛ: ПАТРІОТИЗМ ЧИ ЗЛОЧИН?” 
 
Загальні відомості про видання і його розповсюдження 
Книжка протоієрея Олексія Добоша “Розкол: патріотизм чи злочин?” є 

широко розповсюджуваним виданням Почаївської Лаври. Наприклад, існує 
видання Розкол - патріотизм чи злочин? [Текст] / О. Добош. - Почаїв : Свято-
Успенська Почаївська Лавра, [2004]. - 64 с. Також окремі фрагменти цієї книги 
використовуються у виданій масовими тиражами книжці: “Українська право-
славна церква Київський патріархат (філаретівський розкол) в Україні” (видання 
Почаїв : Свято-Успенська Почаївська Лавра, 2004 та ін. роки). В останньому 
варіанті матеріали О.Добоша поєднані з книгою Олександра Драбинка “Чому 
розкольницькі угрупування в Україні називаються неканонічними”. 

 
Загальний контекст 
Серед численної літератури, полемічно спрямованої проти УПЦ КП, книга 

О.Добоша ще є доволі поміркованою. Значно радикальніші висловлювання на 
адресу УПЦ КП допускали колеги О.Добоша по Київській духовній академії – 
професори А.Чернишов (відкрито підтримував сепаратизм, ДНР, ЛНР, проклинав 
сучасну владу як фашистів), Т.Борозенець (як апологет русміра). Сам О.Добош 
на фоні відвертих україноненависників є поміркованим українофілом, завжди 
читає лекції та проповіді українською, на місці власного священицького 
служіння відстоює інтереси українського населення і сприяє толерантним 
відносинам із поляками, які ходять до Римо-католицької церкви. Основне 
спрямування своєї діяльності бачить у критиці уніатства (займається історією 
УГКЦ), і тут часто допускає нетолерантні висловлювання про Андрея 
Шептицького, Йосифа Сліпого та інших греко-католицьких діячів минулого 
століття. Але і тут його книги і статті є більш науковими і неупередженими, ніж 
книга про уніатство митрополита Августина (колишнього Львівського, нині 
Білоцерківського). 

 
Загальна оцінка книги О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?” 
Книга О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?” має ознаки пропа-

ганди релігійної ворожнечі. Відповідний пропагандистський ефект досягається 
перш за все за рахунок однобічного маніпулятивного подання відомостей про 
УПЦ КП та патріарха Філарета, низка фактів та висловлювань умисно 
замовчуються – наприклад, рішення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 року про 
необхідність автокефалії, приписування вірним УПЦ КП та патріарху Філарету 
злочинних намірів та мотивів, які не є і не можуть бути доведеними. По-друге, у 
брошурі неодноразово принижується гідність українців, української мови, 
подаються неправдиві відомості про те, що в УПЦ не служать літургію 
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українською (хоча такі служіння мають місце), ображається честь і гідність 
вірних УПЦ КП, а також вірних УГКЦ. 

Варто зауважити, що ставлення до вірних УПЦ КП, яке культивується в 
книзі О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?”, оцінка подій, що привели до 
виникнення УАПЦ, УПЦ КП, оцінка УГКЦ, оцінка України, українського 
політичного керівництва, української мови різко відрізняється у негативний бік 
порівняно з рішеннями Соборів та Синодів УПЦ, доповідями та інтерв’ю 
покійного предстоятеля УПЦ митрополита Володимира (Сабодана). 

Розповсюдження такого роду літератури в часи сучасної кризи та агресії не 
може мати місце не лише з точку зору світського законодавства, але і букви 
рішень церковного керівництва УПЦ. Якщо ж така література розповсюджується 
і єпархіальні архієреї не покарані, то це означає, що УПЦ лише на словах 
підтримує Україну, а насправді має антиукраїнську позицію і сприяє 
розпалюванню релігійної ворожнечі. За цих умов держава має ставити питання 
про відповідальність церкви, керівний центр якої знаходиться на території 
держави-агресора, про заборону друкувати і розповсюджувати літературу, в якій 
розпалюється (свідомо чи несвідомо) релігійна ворожнеча. 

 
Конкретні маніпулятивні технології, застосовані у книзі О. Добоша 

“Розкол - патріотизм чи злочин?” 
На початку книги (с. 3-19) присутнє намагання довести, що УПЦ КП є 

правонаступницею УАПЦ 1921 та 1942 років, причому обидва останні утворення 
були “самосвятними” і “неканонічними”. Насправді УПЦ КП має власне 
походження від трьох архієреїв УПЦ – митрополита Філарета, Якова Панчука і 
Андрія Горака. Усі архієреї УПЦ КП рукопокладені саме ними, а хто не мав 
такого рукопокладення (архієреї з УАПЦ, об’єднання з якою відбулося 1992 
року), таке рукопокладення отримали – причому за повним чином. Ці факти 
прекрасно відомі автору брошури, але він їх замовчує. Так само, як відомо, що 
самосвятною була лише ієрархія УАПЦ 1921 року, а свячення 1942 року були 
законі. Аргументи, які наводяться у брошурі – прийнявши до спілкування 
самосвятних ієрархів чи священиків, самі ієрархи УАПЦ 1942 року стали 
такими – це свідоме введення читачів в оману, оскільки канони дозволяють і 
вітають такі дії (прийняття розкольників чи осіб із сумнівними свяченнями – за 
Василієм Великим відповідну благодать такі особи набувають завдяки 
загальному входженню в Церкву, а не завдяки окремим спеціальним діям). 

У книзі (наприклад, с. 25) є другий маніпулятивний аргумент. Читачам 
нав’язується думка, що УПЦ КП створена не заради збереження і захисту 
українського православ’я, а заради приєднання до УГКЦ. Цілком дозволені дії – 
як то почергове звершення молебнів (в якому бере участь і УПЦ – наприклад, у 
Львові на освяченні води в день Хрещення Господнього чи при державних 
торжествах як інавгурація Президента тощо) у книзі трактуються як зрада 
православ’я і поєднання УПЦ КП із УГКЦ. Такі твердження є грубими 
свідомими маніпуляціями та спрямовані на розпалювання ворожнечі щодо УПЦ 
КП. На жаль, начитавшись таких книжок, деякі вірні УПЦ потім керівництво 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 227 - 

УПЦ теж звинувачують у відступництві, а спасіння бачать лише в єдності з 
Росією в рядах сепаратистів і терористів. Таким чином, наклепи проти УПЦ КП 
розпалюють релігійну ворожнечу і в самій УПЦ, налаштовуючи церковні “низи” 
проти керівництва УПЦ. 

Третя велика маніпуляція у тексті має місце при описі подій, які привели 
до виникнення УПЦ КП. Автор книги безпідставно говорить про те, що вже 1991 
року тодішній митрополит Київський Філарет як предстоятель УПЦ мав таємні 
переговори з ієрархами УАПЦ і бажав стати патріархом Київським над єдиною 
Православною церквою в Україні. Такі відомості розповідаються як факт, хоча 
насправді тодішній митрополит Філарет почав переговори з УАПЦ лише влітку 
1992-го. Щодо намірів “стати патріархом” немає жодних свідчень, і відповідне 
видавання домислів за факти є відверто маніпулятивним. 

Четверта і дуже важлива маніпуляція має місце в наступній фразі на с. 19: 
“Філарет, зібравши наприкінці 1991 р. єпископів УПЦ, змусив їх підписати 
прохання Московському Патріарху і Синоду про надання УПЦ повної 
незалежності”. Насправді у Києві відбувалося не зібрання єпископів УПЦ, а 
Собор УПЦ (1-3 листопада 1991 року), на якому були усі єпископи, 
представники священства і мирян, канонічно обрані від єпархій. На соборі усі 
його учасники одностайно підтримали прохання до керівництва РПЦ про 
дарування УПЦ автокефалії. Перед собором УПЦ 1-3 листопада у жовтні 1991 
року відбувалися збори всього духовенства і активних мирян по єпархіях, які 
обговорювали майбутнє прохання про автокефалію. Голоси проти автокефалії чи 
про її несвоєчасність становили не більше 1% від священиків та мирян. 
Єпископат УПЦ не ставив під сумнів законність рішення щодо прохання Собору 
1-3 листопада 1991 року про автокефалію, і це прохання формально залишається 
в силі, бо 2009 року УПЦ прийняла рішення про несвоєчасність розгляду цього 
питання. Але від рішень архієрейського Собору 27 травня 1992 року, яким в УПЦ 
було знято митрополита Філарета, і до останніх документів УПЦ та заяв її 
керівництва підкреслювалося, що автокефалія є бажаним у майбутньому устроєм 
для українського православ’я, особливо якщо “розкол буде подолано”.  

Таким чином, в аналізованій книзі подаються повністю неправдиві 
відомості про Собор 1-3 листопада 1991 року. Це не випадково, адже патріарх 
Філарет усі свої дії виправдовує вірністю рішенням Собору УПЦ 1-3 листопада 
1991 року. І якщо керівництво УПЦ намагається полемізувати щодо 
несвоєчасності втілення цих рішень, автор книги повністю замовчує правду. 
Натомість він говорить про те, що тодішній митрополит Філарет змусив 
єпископат УПЦ написати прохання про автокефалію. Факту примушування не 
було, так само як і не було значних розбіжностей у думках серед священства і 
мирян, що засвідчили єпархіальні збори, проведені по всій УПЦ в жовтні 1991 
року. Щоб підірвати підтримку ідей автокефалії, дискредитувати саму концепцію 
автокефалії українського православ’я і особисто тодішнього митрополита 
Філарета, знадобилась величезна агітаційна кампанія, яку на замовлення Москви 
проводив наприкінці 1991 – на початку 1992 років єпископ на спокої Йонафан 
(Єлецький), який видав мемуари про цю брудну кампанію. 
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Хотілося б відзначити, що можна описувати події 1991-1992 років з точки 
зору засудження дій тодішнього митрополита Філарета і виправдання дій його 
опонентів, уникаючи брехні і свідомих маніпуляцій. Прикладом такого опису 
подій може бути доповідь митрополита Володимира “УПЦ на межі тисячоліть” 
на однойменній конференції, присвяченій 20-річчю Харківського собору 
(відбувалася 28 травня 2012 року в Українському домі, Київ). Натомість у книзі 
О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?” при описі подій 1991 року 
зустрічаємо: 1) постійне замовчування фактів чи документів; 2) опис як фактів 
намірів головних діячів, причому тодішній патріарх Філарет та інші ініціатори 
утворення УПЦ КП змальовані як втілення зла, люди неправославні і нецерковні. 

По всій книзі церковні діячі УПЦ КП і їхні симпатики в українському 
політикумі описуються публіцистично-брутально, з приниженням їхньої гідності. 
У читача має скластися враження, що для того, щоб стати на бік УПЦ КП, треба 
бути позбавленим розуму і здорових почуттів, християнської совісті та 
громадянської свідомості. Наприклад, слова “Діяльність українських розколь-
ників - це крайня ступінь особистої гріховності їх лідерів помножена на 
лженаціональний мессіонізм релігійно безграмотних та духовно бідних мас” 
(с. 30) принижують гідність не лише керівників УПЦ КП, а і всього українського 
народу. І такі висловлювання – постійні. В УПЦ КП “готові навіть престоли 
розфарбувати у жовто-синій колір, щоб мати “свою” церкву” (с. 26), що є 
відвертою маніпуляцією. Використовується лайлива лексика радянських часів: “у 
противагу журналістським побрехенькам та вузьколобому нацменству розколь-
ників нам, православним християнам, необхідно мати чітке усвідомлення суті 
проблеми із позицій самого Православія” (с. 26). “Діяльність українських 
розкольників – це зловонна суміш гордості та прелесті, прикрита ідеологічною 
ширмочкою боротьби за незалежність” (с. 29-30). Вірні УГКЦ та УПЦ КП, а 
також “розкольники” і “уніати” минулих поколінь, “бандерівці” і “націоналісти” 
зображаються як втілення зла і сил темряви (“озвірілі натовпи уніатів”, “безликі 
націоналісти” тощо). 

У книзі О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?” внутрішнє життя 
УПЦ КП та УАПЦ описується як суцільне зло і хаос, позбавлене будь-якого 
позитиву. Таке бачення є маніпулятивним і відверто неправдивим. На с. 26 
допускаються вислови з образою національної гідності українців, патріотичних 
почуттів і релігійних почуттів вірних УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. 

На с. 27 автор говорить про те, що автокефалія надається лише матір’ю-
Церквою. Під нею для Києва автор мислить Москву як спадкоємницю єдиної 
Руської митрополії. При цьому замовчується те, що автокефалію може надати 
Всеправославний Собор (як це було у випадку з Кіпрською церквою). 
Замовчується, що автокефалію може надавати Константинопольська патріархія 
як взагалі - у перервах між вселенськими соборами як вища апеляційна влада у 
церкві, так і тому, що Київ може вважатися канонічною територією Константино-
польського патріархату: умови 1686 року, на яких Київська митрополія 
приєднана до РПЦ, не виконувалися, 1924 року Константинопольська патріархія 
заявила про незаконність акту передачі Київської митрополії до РПЦ (у томосі 
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про автокефалію Польської церкви). Також замовчується той факт, що усі 
православні церкви автокефалію виборювали, у тому числі – через розкол, а не 
здобували її за ідеальних канонічних умов, описаних на с. 27. Таким чином, 
маніпуляції свідомістю читачів відбуваються за рахунок свідомого замовчування 
норм канонів, існуючих різних тлумачень цих норм, історичних фактів про 
непростий історичний досвід здобуття автокефалії. 

Особливе здивування у книжці О. Добоша “Розкол – патріотизм чи 
злочин?” викликає розділ “Чому потрібна нам церковнослов’янська мова?” (с. 37-
49). В УПЦ служіння українською мовою може відбуватися у будь-якій парафії 
за рішенням двох третин громади. Служіння українською не є чимось новим, у 
Києві відповідні літургії та інші богослужіння відбувалися після другої світової 
війни протягом десятиліть у стилобаті Хрестовоздвиженського храму на Подолі. 
Усі розповіді про те, що Біблію чи богослужбові тексти не можна адекватно 
перекласти на сучасну літературну мову, є антинауковими, брехливими. Існує 
великий корпус відповідних перекладів, найбільш вдалі використовуються в 
УПЦ без жодних проблем. При цьому існує як практика більшого використання 
слов’янізмів для передачі особливостей давнього грецького оригіналу, так і 
практика намагання обійтися ресурсами чистої літературної мови. У сучасних 
перекладах УПЦ, УПЦ КП і УГКЦ повністю відсутні будь-які суттєві недоліки, в 
основному завдяки великому досвіду використання слов’янізмів, пропагування 
яких було справою рук Андрія Содомори та його школи. Українські церковники 
не бачать у слов’янізмах “русизмів”, а тому і не бояться їх. Використання ж на 
сторінках 37-49 книги О. Добоша “Розкол - патріотизм чи злочин?” всякого роду 
аргументів далеке від сьогоднішнього стану справ із теорією і практикою 
перекладів Біблії чи богослужбових текстів, ображає релігійні почуття українців, 
є образою їхньої національної гідності та їхньої релігійної культури, є свідомим 
чи несвідомим розпалюванням релігійної ворожнечі, культивування різко 
негативного ставлення вірних УПЦ до всього українського. Також О.Добош не 
може не знати, що церковнослов’янська, яка використовується в УПЦ – 
русифікована. Українізована вимова, яка використовується УПЦ на Волині, 
чомусь стає предметом насмішок для О.Добоша, хоча ця вимова за свідченням 
вчених є давнішою за російську і існувала вже у часи Київської Русі: при чому 
берестяні грамоти свідчать, що така вимова була розповсюджена на території не 
лише сучасної України, а і Новгородщини та Псковщини. Намагання нав’язати 
читачеві думку, що українізована вимова церковнослов’янської є справою рук 
вірних УГКЦ і УПЦ КП – не відповідають дійсності, породжують ґрунт для 
релігійної ворожнечі.Також О.Добош не може не знати, що православ’я засуджує 
ще з візантійських часів сакралізацію будь-яких мов і вчить, що будь-яка мова, 
навіть бідна лексикою мова малих народів Півночі є такою, на яку потрібно 
перекладати Біблію і богослужбові тексти. З точки зору класичної візантійської 
православної догматики, вчення О.Добоша про особливу святу церковно-
слов’янську мову і протиставлення її українській – це єресь, засуджена Право-
славною церквою під час процесу щодо місії святих Кирила і Мефодія. 
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На с. 50-63 системно критикується вислів “незалежній державі – незалежну 
церкву”, хоча ці слова Л.Кравчука є лише переказом змісту кількох канонів 
православної церкви, згідно з якими “церковні кордони мають повторювати 
державні”, у самостійній державі чи автономній області має бути помісна церква із 
своїм церковним предстоятелем та собором єпископів. Принаймні усі країни з 
давньою православною традицією - які мають православні церкви з численним 
єпископатом, священством і вірними, і можуть існувати самостійно – мають право 
на існування автокефальних православних церков. Більше того, існування таких 
церков є нормою, а відхилення від такої норми – не пояснюваною з точки зору 
канонів аномалією. О.Добош, однак, намагається довести, що може існувати 
єдність РПЦ при самостійності української держави, тому що церква в Росії та 
Україні від держави відділена, і немає тієї тісної співпраці, яка була за царату. 
Подібні судження є спекулятивними теоретизуваннями, що спростовуються 
суспільною практикою. У Російські Федерації РПЦ має особливі відносини з 
державою у цілому, з міністерством зовнішніх справ, із силовими відомствами. Ці 
відносини задокументовані у сотнях і тисячах документів. РПЦ ці відносини не 
приховує, а навпаки – ними вихваляється. За часів покійного патріарха Алексія 
РПЦ намагалася довести, що в Україні вона може бути “над державою” і “над 
політикою”, “над національними особливостями” і “над суспільством”, будучи при 
цьому в Росії втягнутою в особливі відносини з державою і будучи в Росії 
національною Церквою. На сьогодні, якщо УПЦ хоче бути “над політикою”, як це 
описано у О.Добоша на с. 50-63 його книги, УПЦ повинна не мати канонічного 
зв’язку із РПЦ. Оскільки такий зв'язок зберігається, то відповідні заяви про те, що 
Церква “поза політикою”, “над державою”, є брехливими – оскільки РПЦ в РФ 
притримується офіційно і неофіційно іншої позиції. Весь нейтралітет УПЦ 
відносно України, описаний на с. 50-63 як ідеал, є, як мінімум, нейтралітетом, 
сприятливим для Росії. Як максимум – це проповідь державної зради як нібито 
норми життя для віруючих УПЦ. На с. 50-63 звичайні для православних церков 
Росії, Греції, Болгарії, Румунії партнерські відносини церкви і держави, церкви і 
суспільства, а також патріотизм церков, практично скрізь яскраво виражений у 
православних грецьких і слов’янських церквах, називається “безоднею лже-
українського месіанізму” (с. 63). Таким чином, те, що є нормою життя право-
славних народів, для українського народу характеризується О.Добошем як 
ідеологічне безумство, політизація життя церкви розкольниками і т.д. 

Суспільна практика спростувала одну з важливих тез книги О.Добоша: 
нібито УПЦ КП тримається лише підтримкою державної влади. Коли такої 
підтримки не було, УПЦ КП, оперта на підтримку своїх вірних і громадянського 
суспільства, витримала усі намагання її ліквідувати (наприклад, у 2010 році). 
Тому заяви про штучний характер УПЦ КП, про її існування виключно завдяки 
політичній підтримці – є свідомим неправдивим очорненням релігійного 
конкурента, що має викликати релігійну ворожнечу. Читачу нав’язується думка, 
що вірних УПЦ в Україні – 30 млн., “розкольників” до 3 млн., уніатів до 4 млн., і 
меншість має прогнутися перед більшістю. Такі заяви суперечать іншим словам 
із книжки О.Добоша про “релігійно неграмотну більшість народу” (с. 26). 
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Висновки 
В книзі О.Добоша присутні маніпуляції з фактами, необ’єктивні оцінки, 

замовчування важливих фактів, маніпуляції з критеріями оцінок фактів та дій. 
Свідомо чи несвідомо, але книга “Розкол: патріотизм чи злочин?” розпалює 
релігійну ворожнечу, принижує національну і релігійну гідність українців, 
формує у читачів з числа православних віруючих негативне ставлення не лише 
до УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, але і до України, українського національного 
відродження, української мови. Також книга містить неправдиві відомості про 
державно-церковні відносини в Росії, свідомо замовчує про важливі норми 
канонів, факти історії православ’я взагалі та українського православ’я зокрема. 

Книга О.Добоша “Розкол: патріотизм чи злочин?” не містить пропаганди 
сепаратизму, не містить закликів до протиправних дій, насильницької зміни 
конституційного ладу. Такого роду заклики, натомість, містилися в інших 
матеріалах – наприклад, у газеті “Родительский комитет” (видавалась 
священиками Харківської єпархії УПЦ, гол. ред. свящ. Александр Каневский), 
що донедавна масово і систематично завозилася проросійськими православними 
активістами у велику кількість храмів УПЦ, журналі “Спасітє наші душі” 
(Дніпропетровська єпархія) та інших виданнях. Аналіз цілого пласту відповідної 
літератури – книжок, журналів, газет, мав би бути здійсненим державою хоча б 
тому, що видання і розповсюдження по всій Україні газети “Родительский 
комітет” мало усі ознаки спецоперації РФ, спрямованої на дискредитацію 
України, її євроінтеграційного курсу, розпалювання сепаратизму, релігійної 
ворожнечі, тощо. Так само, цілий ряд видань колег О.Добоша по Київській 
духовній академії були спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі, в якій 
би, з одного боку, були прихильники “русміра”, а з іншого – “розкольники”, 
“уніати”, “сектанти”. І якщо такі люди як О.Добош ще можуть відмовитися від 
своїх помилок минулого і бути цілком лояльними щодо України та українського 
православ’я, то інші пропагандисти релігійної ворожнечі не відмовляться від 
своїх антиукраїнських поглядів. Відповідно, необхідно як реагувати на конкретні 
порушення карного кодексу, так і в цілому проводити системну роботу з тими 
священиками УПЦ, які піддаються на перевиховання. 

Щодо конкретної книги, то її подальший друк необхідно заборонити (у разі 
небажання Почаївської лаври виконати ці рекомендації доцільно взагалі 
зупинити їхню друкарську діяльність); заборонити її розповсюдження у храмах; 
негайно здійснити систематичний моніторинг аналогічних видань по всій Україні 
і застосувати адекватні заходи як профілактичного, так і карного характеру. 

Розпалювання релігійної ворожнечі в часи сучасної кризи є абсолютно 
недопустимим як саме по собі, так і тому, що легко стає підґрунтям для більш 
радикальних антиукраїнських ідей та дій, які підпадають під різні статті карного 
кодексу. 

Особливо слід звернути увагу на таке: 1. Часто неефективною є 
контрпропаганда УПЦ КП чи патріотичних публіцистів, коли вона є професійно 
неграмотною і розпалює релігійну ворожнечу у відповідь – а цього якраз і бажала 
б верхівка РФ. 2. Як правило, неефективними є дії, коли священнослужителі, що 
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відкрито закликали до зриву мобілізації, виступали проти України, її 
конституційного ладу не несуть відповідальності, а натомість ті, хто не вчинили 
тяжких злочинів, зазнають переслідувань чи їхнє ім’я дискредитується у ЗМІ, а в 
результаті Україна втрачає у рядах УПЦ тих, хто міг би бути її свідомим 
симпатиком при мінімальній оперативній роботі. Особливо трагічна ситуація 
склалася в УПЦ після виборів предстоятелем митрополита Онуфрія, який 
свідомо здійснив вибір на дистанціювання цієї церковної юрисдикції від України 
та найтісніше зближення із РПЦ і РФ. Якщо при митрополиті Володимирі 
існував певний спротив УПЦ щодо антиукраїнських ініціатив РПЦ, то на 
сьогодні УПЦ свідомо і несвідомо стала полем антиукраїнської пропаганди. В 
цих умовах книга О.Добоша набуває нового, неприйнятного для сучасного 
українського суспільства, звучання. Такі книги не поєднують України, не є 
частиною полеміки щодо майбутнього України, але є засобом розпалювання 
релігійної ворожнечі та маніпулювання свідомістю українців. 

Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом 
доволі тривалий час запевняла, що зшиває всю країну, об’єднує її, що її вірні є в 
усіх регіонах і вона має потенціал такого миротворця, абсолютно нейтральний, 
яким не володіють інші Церкви. Але на сьогодні вже два роки величезного 
суспільного розділення. Якщо під час Майдану ми бачили якісь миротворчі 
зусилля, коли владу, опозицію, народ і правоохоронні органи УПЦ намагалася 
посадити за круглий стіл, знайти точки дотику, то з початком російсько-
українського конфлікту (прихованого чи відвертого) ми не бачимо взагалі, щоб 
Церква щось розповідала про себе, щоб цей наратив підтримувався, не бачимо 
жодних конкретних пропозицій для країни. І це величезна криза, адже хто міг би 
бути адвокатом України перед Росією? Саме та Церква, яка має канонічну 
єдність з Москвою. На жаль, ми бачимо абсолютну безвідповідальність і через це 
відбувається криза ідентичності. Ми укорінюємося в Україні — чи ми є чужою 
силою, своєрідною глобальною "Партією регіонів"? Чи ми все-таки українці й 
працюємо для народу України? Відповіді на ці запитання мають знайти усі вірні 
УПЦ, в тому числі – о.Олексій Добош. 
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
 
• 

 
Володимир Борщевич, 

 доктор історичних наук 
 

УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ 
 

Кожне історичне дослідження стартує з опрацювання джерел. У добу 
цифрових технологій усе більше документів і видань стають досяжнішими для 
науковця через створення копій і розміщення їх у світовій павутині. Маємо вже 
цілі бібліотеки електронної літератури, періодичних видань. Складніше з 
архівними документами. І причин тут низка: по-перше, величезна кількість 
першоджерельної бази; по-друге, в Україні архівна справа вже давно потребує 
реформування і зміни пріоритетів; по-третє, мізерне фінансування просто не дає 
можливості набути спеціальну техніку для оцифровування. Окремі архівні 
установи України вже розпочали створення електронних версій, але це лише 
початок і надто мало порівняно з країнами Європи та Північної Америки. 

Традиційним інструментом донесення джерельної бази до дослідника 
залишається публікація тематичних збірників документів і матеріалів. Якщо 
суспільно-політична, економічна та воєнна тематика представлена на Волині 
низкою видань, то збірники з історії Української православної церкви лише 
поодинокі. 

Публікацією картотеки парафій Волинсько-Рівненської єпархії Право-
славної Церкви ми прагнемо допомогти дослідникам у пошуку тематичної та 
персоніфікованої інформації, а також зробити крок у напрямі виправлення 
ситуації штучного дефіциту на відомості з історії українського православ’я 40-
70-х рр. ХХ ст. 

Кілька слів про сам документ. Створення картотеки православних 
парафій на території Волинської та Рівненської областей, котрі були об’єднані в 
одну єпархію з кафедрою в Луцьку, було відповіддю на вимоги комуністичного 
режиму щодо обліку громад та реєстрації змін у персональному складі священно-
церковнослужителів, а також наслідуванням стандартів радянського діловодства. 
Уповноважений у справах Православної церкви (пізніше – у справах релігій) при 
облвиконкомі регулярно вимагав від Волинсько-Рівненського єпархіального 
управління інформацію про кількість і стан парафій. Саме така картотека 
дозволяла робити це оперативно. 

Відомості про призначення і переміщення настоятелів парафій, 
псаломщиків і старост датується 1944–1977 рр. Це саме у 1944 р. започатковано 
ведення картотеки – на це питання ще потрібно дати відповідь. Однозначним є 
те, що обставини змусили працівників єпархіального управління запровадити 
таку форму обліку в 40-х рр. 
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Для створення картотеки використано картон формату А-5. Інформація 
в усіх картках стандартна. Лицьовий бік мав містити назву області, району та 
благочиння, де знаходилась громада. Текст вносили друкарською машинкою, а 
правки робили від руки. Наприклад, зміна районів, а з ними і благочинь, 
зафіксована іноді кількома правками, що дає можливість простежити еволюцію 
церковно-адміністративного устрою. Після назви населеного пункту та кількості 
населення йшла інформація про храм, час реєстрації громади радянським 
режимом, приписні села та найближчі парафії. Атеїстична радянська держава 
потребувала відомостей про відстань храму до соціальних і освітніх установ та 
об’єктів інфраструктури. Обов’язковим завершальним пунктом лицьового боку 
була інформація про забезпечення настоятеля і псаломщика житлом. Вільне 
місце, що залишалось на лицьовому боці картки у багатьох випадках вико-
ристовувалось для внесення запису від руки і обов’язково червоним чорнилом 
про дату і рік закриття церкви. 

Зворотний бік картки мав заголовок: «Рух священно-церковно-
служителів і церковних старост». У відповідних колонках вказувалось прізвище, 
ім’я та по батькові настоятеля, псаломщика і церковного старости. Напроти 
прізвищ вносили рік призначення і звільнення з парафії. Передбачалась і графа 
для приміток. Останні записи, датовані сімдесятими роками, зроблено 
чорнильною ручкою. 

Обсяг інформації зворотного боку картки різний і залежав від 
тривалості служби священика в парафії. Часті зміни настоятелів і псаломщиків, 
відповідно, збільшували кількість записів. 

Отже, друком картотеки ми намагаємось покращити дослідникам 
доступ до потрібної інформації, виправити диспропорцію, котра виникла в 
царині опублікованих документів і матеріалів з історії Української Православної 
Церкви на Волині у минулому столітті. Сподіваємось також, що цей документ 
допоможе науковцям у написанні не однієї праці.  

 
ВІДОМОСТІ ПРО ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДУБЕНСЬКОГО 

РАЙОНУ 1944 – 1977 рр. 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. Дубно – Панталія, число віруючих 405 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Хрестовоздвиженська. 

Побудована в 1950 р., придатна, потребує тільки незначного ремонту 
(покласти підлогу). Престольний празник 14 вересня (ст. ст.) 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 128. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 Дубно – Собор 2 км.; Дубно – Сурмичі 2 км.;Дубно – Кемпа 2 км. 

с. Івання 3 км. 
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6. Поліклініка і районна лікарня знаходяться в м. Дубно за 1 км від церкви. 
7. В м. Дубно є три десятилітки, медшкола, культпросвітний технікум, 

музичне та інші навчальні заклади. 
8. Залізнична станція м. Дубно - 5 км від церкви. Автобусна зупинка - 1 км 

від церкви. Поштове відділення зв’язку м. Дубно. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 40 км. Районний і благочинний 

центр в м. Дубно. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Для 

псаломщика є 2-кімнатна квартира. Власником квартири є громада. 
У 1958 р. знята з обліку уповноваженим по Рівненській області. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Ігумен Безлисюк Анастасій 1949–1954 рр. 
• Свящ. Рибачук Анатолій Григорович 1954–1957 рр. 
• Ієромонах Гребенюк Досифей 1957–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Ієродиякон Лисицький Боголеп Михайлович 1949–1959 рр. 

Церковний староста: 
• Дучук Антон 1943–1952 рр. 
• Левчук Андрій Йосипович 1952 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Великі Загорці, число віруючих 485 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Великомученика Дмитра 

Солунського. Побудована в 1940 р. Потрібне внутрішнє пофарбування. 
Престольний празник 26 жовтня ( ст.ст.) 

3. Зареєстрована 6 червня 1946 р. № реєстраційного документа 113. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Олександрівка - 110 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Підлужжя Вербського району - 1,5 км.; с. Тараканів 2,5 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. В. Загорці, районна лікарня в м. Дубно, 10 км 
від церкви. 

7. В с. В. Загорці є 7-літка, в райцентрі м. Дубно 10-літка й інші середні 
навчальні заклади. 

8. Залізнична станція – Кам’яниця, 2 км від церкви. Автобусна зупинка - 2 
км від церкви. Поштове відділення зв’язку - с. Підлужжя 1,5 км від 
церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 55 км від церкви. Від районного і 
благочинного центру м. Дубно - 10 км. 
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10. Настоятель проживає у власному будинку с. М. Загорці Тараканівської 
парафії, 2 км від церкви, а псаломщик - в церковному будинку. 

Знята з реєстрації 18.12.1962 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Прот. Гора Леонід Євстафійович 1946–1958 рр. 
Псаломщик: 

• Диякон Шевченко І. 1950–1954 рр. 
• Колесник Дмитро 1954–1955 рр. 
• В. о. псаломщика Кедись Митрофан Феодосійович 1955–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Пилипович Аверкій Дмитрович 1943–1958 рр. 
• Саюк Віктор Петрович 1958–1960 рр. 

Настоятель: 
• Прот. Гора Леонід Євстафійович 1958–1958 рр. 
• Обслуговує притч церкви м. Дубно 1959–1959 рр. собор. 
• Обслуговує притч церкви с. Підлужжя 1959–1960 рр. 

Церковний староста: 
• Денисюк Михайло Іванович 1960 р. 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Конюшки, число віруючих 800 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна. Побудована в 1873 р. Потребує 

незначного ремонту (пофарбувати підлогу). Престольний празник на 
Великомученика Дмитра 26 жовтня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 25 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 117. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 
 с. Озеряни - 2 км, 200 душ. 
 с. Рапатове - 2 км, 125 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Цурків 3 км. 
 с. Ульбарів 3 км. 
 с. Варковичі 6 км. 
 с. Княгинин 8 км. 

6. В с. Конюшки є аптека. Районна лікарня в м. Дубно, 25 км від церкви. 
7. В с. Конюшки є 4-літка, 200 м від церкви, 7-літка в с. Озеряни, 2 км від 

церкви і 10-літка в м. Дубно, 25 км від церкви, та інші середні навчальні 
заклади. 

8. Залізнична станція в с. Озеряни за 2 км від церкви. В с. Конюшки є зупинка 
приміських поїздів, 200 м від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Озеряни 
за 2 км від церкви. 
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 25 км,  районного і благочинного 
центру м. Дубно - 25 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Для 
псаломщика квартири немає. 

Знята з реєстрації в 1962 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Свящ. Московець Гордій 1952 р. 
• Свящ. Осташевський Борис 1952–1952 рр. 
• Свящ. Присяжний Тихон 1952–1957 рр. 
• Свящ. Поліщук Василь Іванович 1957–1962 рр. 

Псаломщик: 
• В. о. псаломщика Шуманчук Надія Данилівна 1946–1957 рр. б/нак. 

Церковний староста: 
• Марков Григорій Семенович 1946 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Білогородка, число віруючих 400 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Луківська, побудована в 1862 р. 

Придатна. Потребує незначного ремонту. Престольний празник 18 жовтня 
(ст.ст.). 

3. Зареєстрована 3 травня 1946 р. № реєстраційного документа 34-17. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: кол. Софіївка - 300 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Верба 4 км. 
 с. Птича 4 км. 
 с. Мильча 5 км. 

6. Медпункт в кол. Софіївка, 200 м від церкви. Районна лікарня в м. Верба, 4 км 
від церкви. 

7. В с. Білогородка є 7-літка, в кол. Софіївка є школа на 3 класи. В м. Верба - 
10-літка. 

8. Залізнична станція Верба. Автобусна зупинка і пошта м. Верба. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 80 км. Від районного центру м. 

Верба - 4 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 28 км. 
10. Для настоятеля є церковний будинок. Псаломщик проживає у власному 

будинку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Прот. Шаравський Лев Стратонникович 1940–1957 рр. 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 238 - 

Псаломщик: 
• Диякон Окренець Іван Пилипович 1942 р. 

Церковний староста: 
• Лущан Роман Герасимович 1948–1958 рр. 

Настоятель: 
• Прот. Гора Леонід Єфстафійович 1958–1958 р. 
• Прот. Мацюк Іван Давидович 1958–1958 р. 
• Прот. Гора Леонід Єфстафійович 1958–1962 рр. 

Псаломщик: 
• Ткачук Марк 1958–1959 рр. 

Церковний староста: 
• Пінчук Лука Максимович 1958–1961 рр. 
• Самуник Никифор Єрофейович 1961 р. 
• Пінчук Лука Максимович. 

Настоятель: 
• Свящ. Кобець Микола Герасимович 1962–1966 рр. 
• Прот. Поліщук Василь Іванович 1966–1977 рр. 

Псаломщик: 
• Диякон Окренець Іван Пилипович 1960 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. м. Верба, число віруючих 1500 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Троїцька, побудована в 1895 р. 

Престольний празник на другий день Святої Тройці. Церква придатна. 
3. Зареєстрована 6 березня 1946 р. № реєстраційного документа 28-34. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 

 с.Турки 5 км, 150 душ. 
 с. Смолярня 3 км, 350 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с.Птича 3 км. 
 с. Білогородка 5 км. 
 с. Стовпець 5 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня знаходяться в м. Верба. 
7. В м. Верба є 10-літка. 
8. З/Д станція і автобусна зупинка в м. Верба - 2 км від церкви. Поштове 

відділення зв’язку м. Верба. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 65 км. Районний центр на місці. Від 

благочинного центру с. Семидуби - 30 км. 
10. Для настоятеля є 4-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика є 2-

кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. 
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Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Прот. Кресович Лонгін Михайлович 1948–1957 рр. 
• Свящ. Наюк Анатолій Іларіонович 1957 р. 

Псаломщик: 
• Крещановський Павло Ксенофонтович 1925–1965 рр. 

Церковний староста: 
• Студенчук Степан 1950–1952 рр. 
• Федорчук Олександр 1952–1953 рр. 
• Павлонюк Іван 1953 р. 
• Братійчук Семен Афанасійович 1969 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Білоберіжжя, число віруючих 585 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Михайлівська. Побудована в 1675 р. 

Придатна. Потребує тільки зовнішнього пофарбування. Престольний празник 
8 листопада. 

3. Зареєстрована 7 березня 1946 р. № реєстраційного документа 110. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Заруддя 0,5 км, 678 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Варковичі 5 км. 
 с. Княгинин 2 км. 
 с. Мокре 3 км. 
 с. Листвин 3 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Варковичі - 5 км, районна лікарня в м. Дубно - 
20 км від церкви. 

7. В с. Білоберіжжя 7-літка, а в с. Заруддя - 5 класів. В районі м. Дубно - 10-
літка йінші середні навчальні заклади. 

8. Залізнична станція в с. Озеряни - 5 км, м. Дубно - 20 км, мала зупинка с. 
Мокре - 3 км від церкви. Автобусна зупинка в с. Варковичі - 8 км від церкви. 
Поштове відділення зв’язку станція Озеряни - 6 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 27 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 20 км від церкви. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика квартири 
немає, проживає у власному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Шайдевич Михайло 1940–1952 рр. 
• Прот. Хом’як Іван 1953–1953 рр. 
• Прот. Коцюк Петро 1953–1954 рр. 
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• Свящ. Волянюк Філімон 1954–1956 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Листвин 1956–1956 р. 
• Свящ. Солтис Максим Макарович 1956–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Конюшек Олександр 1950–1954 рр. 
• Колесник Дмитро 1954–1956 рр. 
• Потапчук Данило Григорович 1940–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Мищанюк Федір 1936–1953 рр. 
• Семенюк Лук’ян 1953–1954 рр. 
• Процюк Яків Іванович 1954- ? 

Настоятель: 
• Свящ. Солтис Максим Макарович 1958–1965 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Листвин. 

Церковний староста: 
• Павлюк Микола Кіндратович 1969 р. 
• Дячук Григорій Трофимович. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Збитин, число віруючих 710 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Покровська, побудована в 1711 р. 

Придатна, потрібне внутрішнє пофарбування. Престольний празник 1 жовтня 
( ст.ст.). 

3. Зареєстрована 7 березня 1946 р. № реєстраційного документа 115-15. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Клинці 615 душ.; С. Ясиновки 22 (-) 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Тростянець 8 км, Вербський р-н.; с. Мирогоща 8 км.; с. Рачин 9 км.; с. 

Страклів 10 км. 
6. В с. Збитин є медпункт. Райлікарня в м. Дубно - 12 км від церкви. 
7. В с. Збитин є 7-літка і в с. Клинці 4-літка. В райцентрі м. Дубно - 10-літка й 

інші середні навчальні заклади. 
8. Залізнична станція в м. Дубно - 10 км від церкви. Автобусна зупинка - 11 км 

від церкви. Поштове відділення зв’язку – Мирогоща, 8 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км. Від районного і благочинного 

центру м. Дубно - 12 км. 
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира з кухнею (потрібен ремонт вікон). Є 

зимні будівлі (клуня, хлів, льох – потребують ремонту). Для псаломщика є 1-
кімнатний будинок з кухнею. 
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Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Рафальський Никандр Акакійович 1920 р. 
Псаломщик: 
• Самков Євген Мойсейович 1943–1970 рр. 
Церковний староста: 
• Кушнірук Василь 1936-1952 рр. (помер) 
• Васьковець Лука Васильович 1952–1958 рр. 
• Павловський Федір Григорович 1958 р. 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Студянка, число віруючих 540 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Миколаївська, побудована в 1763 р. 

Придатна, потрібне часткове пофарбування. Престольний празник 9 травня і 
6 грудня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 8 травня 1946 р. № реєстраційного документа 38-22. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Смига, 400 душ, 4 км.; с. Стара Миколаївка, 170 душ,3 км. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Шепетин 5 км.; с. Буща 8 км.; с. Судобичі 6 км.; с. Берег 3 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Смига, там же і лікарня за 4 км від церкви. 
Районна лікарня в м. Верба - 20 км. 

7. В с. Студянка є 7-літка, 10-літка в с. Смига і в райцентрі м. Верба. 
8. Залізнична станція, автобусна зупинка і поштове відділення зв’язку в с. 

Смига, 4 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 70 км. Від районного центру м. 

Верба - 20 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 12 км. 
10. Квартири для настоятеля немає. Будинок псаломщика зайнятий сільрадою. 

Псаломщик проживає у власному будинку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Шепетин 1950–1960 рр. 
Псаломщик: 
• Костюк Петро Микитович 1944 р. 
Церковний староста: 
• Динисюк Федір Петрович 1950 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Лопухович Володимир Якович 1960–1972 рр. 
• Прот. Мацюк Іван Степанович 1972 р. 
Церковний староста: 
• Романюк Микола Іванович 1974 р. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Великі Сади, число віруючих 812 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св. Покровська. Побудована у 1842 р. 

Потрібно докрити дах (45 листків бляхи). Престольний празник 1 жовтня 
(ст.ст.). 

3. Зареєстрована 10 травня 1946 р. № реєстраційного документа 124. 
4. До релігійної громади ходять віруючі села Малі Сади, 3 км, 587 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Загорці 7 км від церкви.; С. Мильча Мала 4 км, Вербський район. 

6. Медпункт знаходиться в с. Великі Сади - 2 км від церкви. Районна лікарня в 
м. Дубно - 12 км від церкви. 

7. В с. Великі Сади є 7-літка. В райцентрі м. Дубно - 10-літка й інші середні 
навчальні заклади, 12 км від церкви. 

8. Залізнична станція в м. Дубно - 10 км від церкви. Автобусної зупинки немає. 
Поштове відділення зв’язку в м. Дубно - 12 км від церкви. 

9. Від районного і благочинного центру 12 км. Відстань від обласного центру м. 
-  55 км. 

10. Для настоятеля квартира зйомна. Ремонтується 2-кімнатний будинок. Зимніх 
будівель немає. Псаломщик теж проживає в зйомному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Миндюк Микола 1949–1953 рр. 
• Ігумен Дубина Ігнатій 1954–1956 рр. 
• Ієромонах Мудрик Петро 1956-1957 рр. 
• Свящ. Шестириков Михайло Якович 1957–1960 рр. 

Псаломщик: 
• Ковальчук Ємельян Гордійович 1950–1957 рр. б/у 

Церковний староста: 
• Костюк Мефодій 1946–1957 рр. 
• Андріюк Пилип Павлович 1957 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Шестериков Михайло Якович 1960–1960 р. 
• Прот. Ракс Віктор Андрійович 1960–1964 рр. 
• Свящ Максимчук Петро Омельянович 1966–1966 р. 
• Прот. Нестерович Євменій Константинович 1966–1968 рр. 
• Прот. Данилевич Василь Миколайович 1968–1971 рр. 
• Свящ. Янчар Степан Степанович 1975 р. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Варковичі, число віруючих 893 душі. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св. Різдво–Богородична. Побудована в 

1933 р. Придатна, потрібний незначний ремонт. Престольний празник 8 
вересня. 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 111. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 

 с. Крилів 3 км, 251 душа.; с. Хомут 2 км, 197 душ.; с. Курдибань – 
Варковичі 4 км, 124 душі. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Молодаво 4 км.; с. Білоберіжжя 3 км.; с. Княгинин 6 км.; с. Конюшки 5 

км.; с. Жорнів 5 км. 
6. В с. Варковичі є дільнична лікарня, туберкульозна лікарня, аптека. Районна 

лікарня в м. Дубно - 20 км від церкви. 
7. В с. Варковичі є 10-літка. В райцентрі м. Дубно інші середні навчальні 

заклади. 
8. Залізнична станція - Озеряни 5 км від церкви. Автобусна зупинка - 2 км від 

церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Варковичі. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 25 км. Від районного і благочинного 

центру м. Дубно - 20 км. 
10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею, кладочка. Є зимні будівлі. 

Псаломщик займає 1-кімнату і кладочку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Лясковський Олександр Володимирович 1943–1951 рр. 
• Свящ. Локницький Семен Мефодійович 1951–1959 рр. 
Псаломщик: 
• Санчуш Юліан Пилипович 1943 р. 

Церковний староста: 
• Тхір Андрій Михайлович 1943–1957 рр. 
• Сидорчук Микола Юрійович ?-1960 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Сакович Федір Леонтійович 1959–1959 р. 
• Свящ. Смоляр Василь Павлович 1959–1964 рр. 

 
Церковний староста: 

• Яцюрик Климентій Омельянович 1960 р. 
Настоятель: 

• Прот. Ракс Віктор Андрійович 1964–1966 рр. 
• Прот. Тимощук Дмитро Потапович 1966–1968 рр. 
• Прот. Бабич Діонісій Григорович 1968–1970 рр. 
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• Прот. Рибчинський Василь Миколайович 1970– 974 рр. 
• Прот. Тимощук Дмитро Потапович 1974 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Мильча, число віруючих 1000 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св. Різдво-Богородична, побудована в 1640 

р. Потребує ремонту. Престольний празник 8 вересня. 
3. Зареєстрована 11 березня 1946 р. № реєстраційного документа 31. 
4. До релігійної громади ходять віруючі села Велика Мильча. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Пирятин 2 км.; с. Повча 6 км.; с. Сади, Дубенського р-ну 4 км. 
6. Медпункт знаходиться на місці в с. Мильча. Районна лікарня в м. Верба за 10 

км від церкви. 
7. В с. Мильча є 7-літка. 
8. Залізнична станція і автобусна зупинка в м. Верба - 10 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку в с. Повча за 6 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 60 км. Від районного центру м. 

Верба - 10 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 30 км. 
10. Настоятель проживає у власному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Шестириков Михайло Якович 1948–1957 рр. 
Псаломщик: 
• Думицький Дмитро Євгенович 1944–1958 рр. без призначення. 
Церковний староста: 
• Дуб Іларіон Савович 1951 р. 
Настоятель: 
• Обслуговує наст. ц. с. Повчі 1958-1960 рр. 
• Свящ. Шестириков Михайло Якович 1960 р. 
Церковний староста: 
• Мацинюк Іван Данилович 1969 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. Дубно – Кемпа, число віруючих 400 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св. Спасо–Преображенська, побудована в 

1643 р. Придатна, потрібний тільки незначний ремонт (пофарбування даху). 
Престольний празник 6 серпня. 
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3. Зареєстрована 7 березня 1946 р. № реєстраційного документа 109. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади : 
 м. Дубно – Собор 0,5 км.; м. Дубно – Панталія 2 км.; с. Тараканів 4 км. 

6. Поліклініка і районна лікарня знаходяться в м. Дубно, 1 км від церкви. 
7. В м. Дубно є 3 десятилітки, медшкола, культпросвітній технікум, музичне й 

інші навчальні заклади. 
8. Залізнична станція м. Дубно - 5 км від церкви. Автобусна зупинка - 1 км від 

церкви. Поштове відділення зв’язку м. Дубно. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 40 км. Районний і благочинний 

центр в м. Дубно. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею, Є невеличкий хлівець. Для 

псаломщика є 1-кімнатна квартира з кухнею. Власниками квартир є громада. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Прот. Барановський Андрій В. 1941–1951 рр. 
• Прот. Лясковський Олександр В. 1951–1952 рр. 
• Свящ. Мєдвєдєв Володимир Йосипович 1952–1952 рр. 
• Прот. Іванов Микола Миколайович 1952–1954 рр. 
• Прот. Сухомлин Микола Миронович 1954–1955 рр. 
• Обслуговується настоятелем Св. Хрестовоздвиженської церкви м. Дубно 

1955–1957 рр. 
• Свящ. Рибачук Анатолій Григорович 1957–1958 р. 

Псаломщик: 
• Рачковський Юліан 1940-1951 рр. 
• Грибок Георгій 1951–1953 рр. 
• Садовський Степан 1953–1955 рр. 
• Яком’юк Михайло Йосипович 1955-? 

Церковний староста: 
• Шиманський Антон 1945–1954 рр. 
• Мельничук Іван 1954–1955 рр. 
• Ключник Іван Якович 1955 р. 

Настоятель: 
• Ігум. Тарасій (Трофим Антонович Левчук) 1958–1958 р. 
• Прот. Данилевич Василь Миколайович 1958–1968 рр. 
• Обслуговує притч собору м. Дубно. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. м. Дубно, вул. Підборці. До неї належать частина вул. 17 Вересня, вул. 

Котовського й інші, число віруючих: місцевих жителів 500 душ, новосельців 
200 душ. 

2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Вознесенська. Побудована в 1850 р. 
Відремонтована в 1954–1955 рр. В даний час в повному задовільному стані. 

3. Громада зареєстрована 21 грудня 1945 р. № реєстраційного документа 122. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Страклів 1 км.; с. Тараканів 3 км.; с. Сурмичі 4 км. 
6. Поліклініка, лікарня, пологовий будинок, залізнична амбулаторія – м. Дубно. 
7. В Підборцях є 4-класна школа. Середні школи і технікуми в м. Дубно. 
8. Залізнична станція м. Дубно – 0,5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 40 км. Від районного центру - 5 км, 

від єпархіального - 50 км. 
10. Для настоятеля є 4-кімнатний будинок і бетонний хлів. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Ковалевський Володимир Ілліч 1936–1957 рр. 
• Свящ. Гончарук Микола Кирилович 1957 р. 

Псаломщик: 
• Вільноприйнятий Саюк Степан Данилович 1947–1957рр. 
• Саюк Єфимій Никифорович 1957–1957 р. без/нак. 

Церковний староста: 
• Саюк Микита Афанасійович 1949–1960 рр. 
• Петрук Микола Денисович 1960 р. 
• Бондарчук Кіпріан Миколайович 1974 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Івання, число віруючих 813 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Різдво–Богородична. Побудована в 

1759 р. Придатна, потрібний тільки пофарбування даху (бляхи). Престольний 
празник 8 вересня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 12 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 114. 
4. До релігійної громади ходять віруючі кол. Лабезянка 6 км, 190 душ, та с. 

Людгартівка 3 км, 157 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
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 с. М’ятин 3 км – Млинівський р-н.; с. Коблин 1 км – « ----- «------; с. 
Підгайці 5 км – «-------«-------; с. Погорільці 5 км – Дубнівський р-н.; 
с. Панталія 6 км 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Людгартівка - 3 км від церкви. Районна лікарня 
знаходиться в м. Дубно - 7 км від церкви. 

7. В с. Івання є 7-літка за 2 км від церкви. В райцентрі м. Дубно - 10-літка й 
інші середні навчальні заклади. 

8. Залізнична станція м. Дубно - 12 км від церкви. Автобусна зупинка в с. 
Підгайцях - 5 км від церкви. Поштове відділення зв’язку м. Дубно - 7 км від 
церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 7 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею, є зимні будівлі. Для 
псаломщика квартири немає, а проживає у власному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Бутовський Григорій 1945–1953 рр. 
• Прот. Рибачук Григорій Васильович 1953–1972 рр. 
Псаломщик: 
• Ярощук Феодот Іванович 1940–1960 рр. 
Церковний староста: 
• Васькевич Арсеній Сергійович 1941 р. 
• Герус Петро Миколайович 1966 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Моліс Микола Захарович 1972–1973 рр. 
• Прот. Рибчинський Василь Миколайович 1974–1975 рр. 
• Свящ. Моліс Микола Захарович 1976 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. Собор – Дубно, число віруючих 1800 душ. 
2. Церква кам’яна, двопрестольна, Св. Іллінський і боковий Св. 

Володимирський. Побудована в 1908 р. Потребує перекриття даху і 
перетирання зовнішніх стін. Престольний празник 20 липня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 6 березня 1946 р. № реєстраційного документа 107. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 

 с. Кривуха 5 км, 200 душ.; с. Клещиха 5 км, 300 душ.; с. Замчисько 3 
км, 250 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Кемпа 400 м.; с. Сурмичі 1 км.; с. Панталія 2 км. 

6. В м. Дубно є райлікарня, пологовий будинок, аптека, аптечний магазин. 
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7. В м. Дубно є: три 10-літки, середні навчальні заклади: педагогічне, медичне, 
культпросвітнє училища. 

8. В м. Дубно є залізнична станція – 5 км від автостанції, а також поштове 
відділення зв’язку. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 44 км. Райцентр м. Дубно. 
Благочиння м. Дубно. 

10. Настоятель, другий священик, протодиякон і регент живуть в церковному 
будинку, який складається з 8 кімнат і 4 кухонь. Є холодні будівлі. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Корнійчук Ананій 1948–1952 рр. 
• Прот. Кващевський Сергій 1948–1956 рр. 
• Настоятель – прот. Остапчук Олексій Миколайович 1952–1958 рр. 
• Другий свящ. Христюк Арсеній Іванович 1957 р. 

Псаломщик: 
• Прот. Микитчук Михайло С. 1941–1975 рр. (помер) 
• Прот.Фирковський Л. 1950–1952 рр. 
• Грибок Георгій 1952–1952 р. 
• Бартолш Олександр 1955-1956 рр. 
• Кульчинський Георгій 1956–1957 рр. 
• Регент Сачковський А. Л. 1957 р. 

Церковний староста: 
• Муравицький Григорій Петрович 1949–1961 рр. 
Настоятель: 
• Прот. Маркопольський Василь Андрійович 1958–1968 рр. 

Церковний староста: 
• Друченко Арсеній Іванович 1961 р. 
Настоятель: 
• Прот. Трофимлюк Всеволод Максимович 1968 р. 
Псаломщик: 
• Дияк. Москалик Леонід Адамович 1976 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Семидуби, число віруючих 600 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Дмитрівська. Дата будівництва 

невідома. Перебудована в 1888 р. Придатна. Дзвіниця напівзруйнована, 
потребує ремонту. Престольний празник 26 жовтня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 26 серпня 1946 р. № реєстраційного документа 40. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Довге Поле 1 км, 400 душ. 
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5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Плоска 2 км.; с. Тростянець 6 км.; с. Грядки 6 км. 

6. В с. Семидуби є друга районна лікарня. 
7. В с. Семидуби є 10-літка. 
8. Залізнична станція м. Дубно 6 км. Автобусна зупинка в м. Дубно - 9 км від 

церкви. Поштове відділення зв’язку на місці в с. Семидуби. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 50 км. Від районного центру м. 

Верба - 30 км. Благочинний центр на місці в с. Семидуби. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Загальний розмір будинку 

7х3,5 м. Псаломщик проживає у власному будинку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Свящ. Тарасюк Феодосій Якович 1945–1967 рр. 
Псаломщик: 

• Янчак Павло Омельянович 1938–1968 рр. 
Церковний староста: 

• Савчук Петро Григорович 1940 р. 
Настоятель: 

• Свящ.Рудик Іван Павлович 1967 р. 
 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. Дубно – Сурмичі, число віруючих 1200 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Георгіївська, побудована в 1700 р., 

придатна, потребує внутрішнього пофарбування храму. Престольний 
празник 23 квітня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 108. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 

 с. Городники 450 душ.; с. Здовбиця 250 душ.; с. Злинець 320 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 Св. Ілінський собор 1,5 км.; с. Підборці 4 км.; с. Страклів 4,5 км.; с. 
Рачин 4 км. 

6. На парафії є 3 медпункти, ветеринарна лікарня. Районна лікарня - 1500 
метрів від церкви. 

7. На території парафії є: сільгосптехнікум, 2 семилітки і 1 десятилітка. 
8. Залізнична станція - 4 км від церкви. Автобусна станція – 1 км від церкви. 

Поштове відділення – 1,5 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км. 
10. Для настоятеля є хороша 2-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика є 

напіврозвалений будинок, який потребує капітального ремонту. Зимні 
будівлі, хоча дуже погані, але є. Є дві сторожки для сторожів. 
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Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 

• Прот. Лукашевич Василь Семенович 1950–1956 рр. 
• Свящ. Ковальчук Володимир Пилипович 1956–1962 рр. 

Псаломщик: 
• Рафальський Георгій Никандрович 1948–1966 рр. 

Церковний староста: 
• Член Кузьма Максимович 1950–1957 рр. 
• Прибитковський Іван Іванович 1957–1960 рр. 
• Член Кузьма Максимович 1960–1961 рр. 
• Синевич Григорій Степанович 1961 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч собору м. Дубно. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Листвин, число віруючих 740 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Георгіївська. Побудована в 1869 р. 

Придатна, потребує оштукатурити фундамент, зробити сходи і коридор. 
Престольний празник 23 квітня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 118. 
4. До релігійної громади ходять віруючі кол. Боцянівка 1 км, 185 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Білоберіжжя 3 км.; с. Княгинин 4 км.; с. Мокре 4 км. 
6. Амбулаторія знаходиться в с. Варковичах за 9 км від церкви. Районна лікарня 

в м. Дубно 21 км від церкви. 
7. В с. Листвин є 7-літка, в райцентрі м. Дубно 10-літка й інші середні 

навчальні заклади. 
8. Залізнична станція м. Дубно 23 км, Озеряни 7 км, півзупинка с. Мокре - 3 км 

від церкви. Автобусна зупинка в с. Варковичі - 10 км від церкви. Поштове 
відділення зв’язку – Озеряни, за 8 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 22 км від церкви. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Для 
псаломщика квартири немає. Проживає у власному будинку. Настоятель теж 
проживає у власному будинку. Церковний будинок стоїть порожній. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Гаврищук Володимир 1945–1953 рр. 
• Обслуговує притч с. Білоберіжжя 
• Свящ. Намчук ВікторПетрович 1953–1972 рр. 
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Псаломщик: 
• Левченко Іван Семенович 1942-1959 рр. 

Церковний староста: 
• Лиферчук Климентій 1947–1951 рр. 
• Бельчук Андрій 1951–1955 рр. 
• Левченко Петро Леонтійович 1955–1960 рр. 
• Бельчук Андрій Кузьмич 1960 р. 
• Гаврилюк Мойсей Терентійович сп. бл. 1968 р. 
• Ковальчук Володимир Денисович 1969 р. 

 
Настоятель: 

• Свящ. Кофанюк Сергій Микитович 1973–1976 рр. 
• Свящ. Ясинський Володимир Петрович 1977 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Княгинин, число віруючих 960 душ. 
2. Церква дерев’яна на кам’яному фундаменті, однопрестольна, Воздвиження 

Чесного і Животворчого Хреста Господнього. Побудована в 1737 р. Потребує 
зовнішнього ремонту. Престольний празник 14 вересня (ст.ст.). 

3. Зареєстрована 25 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 116. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 

 с. Острова 580 душ.; с. Ботяки 390 душ.; с. Нараїв 652 душі.; с. Озеряни 
140 душ. 

5.Найближчі релігійні громади: 
 с. Білоберіжжя 1,5 км.; с. Листвин 3 км.; с. Нараїв 6 км.; с. Спасів 6 км. 

6. Медпункт знаходиться на місці в с. Княгинин. Амбулаторія в с. Варковичі - 6 
км. Районна лікарня в м. Дубно за 20 км. 

7. В Княгинині є 7-літка, в Варковичах 10-літка. 
8. Залізнична станція с. Озеряни 3 км. від церкви. Автобусна станція с. Крилів - 

8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 46 км. Від районного і благочинного 

центру м. Дубно - 20 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі (хлів). Для 

псаломщика квартири немає. Псаломщик проживає в будинку настоятеля. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Зінкевич Федір 1946–1951 рр. 
• Свящ. Михайловський Володимир 1951–1954 рр. 
• Прот. Процюк Петро Прокопович 1954–1963 рр. 
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Псаломщик: 
• Нестерук Антоній 1949–1955 рр. 
• Конюшек Олександр Семенович 1955–1965 рр. 
Церковний староста: 
• Сманійчук Григорій 1948–1951 рр. 
• Семенчук Яків Костянтинович 1951 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Ковальчук Єфимій Тихонович 1963–1966 рр. 
• Прот. Жильчук МихайлоГерасимович 1966 р. 
• Прот. Грогуль Ігнатій Васильович 1967–1967 р. 
• Прот. Мацюк Іван Степанович 1967–1972 рр. 
Церковний староста: 
• Ковальчук Йосип Дмитрович 1969 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Янчар Степан Степанович 1972–1975 рр. 
• Свящ. Сисонюк Віталій Григорович 1976 р. 
Псаломщик: 
• Сангуш Юліан Пилипович. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Привільне (стара назва Погорільці), число віруючих 3300 душ. 
2. Церква дерев’яна однопрестольна, Св.-Троїцька. Прводиться капітальний 

ремонт. Празник на другий день Св. Тройці. 
3. Зареєстрована 17 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 121 - 10. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с.Бортниця 2 км, 200 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Рачин 4 км.; с. Мирогоща 4 км.; с. Молодаво 6 км. 

6. Три медпункти в с. Привільне. Районна лікарня в м. Дубно - 7 км від церкви. 
7. В с. Привільне є 7-літка, дві 4-літки, 10-літка в м. Дубно. 
8. Залізнична станція в с. Мирогоща за 4 км. Автобусна станція – 1 км. 

Поштове відділення зв’язку в м. Дубно. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 35 км. Від районного і благочинного 

центру м. Дубно - 7 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика є 2 кімнати з кухнею. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Шумський Микола 1950–1952 рр. 
• Свящ. Березовський Володимир 1952–1954 рр. 
• Свящ. Корінний Володимир Федорович 1954–1958 рр. 
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Псаломщик: 
• Валігура Макарій Федорович 1950 р. 
Церковний староста: 
• Гузь Гнат 1950–1951 рр. 
• Ємець Давид 1951–1954 рр. 
• Кот Ієронім Антонович 1954 р. 
Настоятель: 
• Прот. Лобачевський Степан Іванович 1958– 958 р. 
• Свящ. Солтис Максим Макарович 1958–1958 р. 
• Свящ. Матвійчук Степан Іванович 1958 р. 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Птича, число віруючих 1200 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св. Успенська, побудована в 1940 р., 

Непридатна. Церква постраждала під час воєнних дій 1941–1945 рр. 
Потребує значного ремонту виправлення вівтарної частини. Престольний 
празник 15 серпня ( ст. ст.). 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 49-19. 
4. До релігійної громади ходять віруючі села: колонія Турковичі 3 км від 

церкви, 100 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Верба 4 км.; с. Носовиця 2 км.; с. Білогородка 5 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Птича - 0,5 км від церкви. Районна лікарня в м. 
Верба за 3 км від церкви. 

7. В с. Птича є 4-літка, 7-літка в с. Носовиця - 2 км, 10-літка в м. Верба - 3 км 
від церкви. 

8. Залізнична станція в м. Верба - 3 км. Автобусна станція теж 3 км. Поштове 
відділення зв’язку в м. Верба. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 68 км. Від районного центру Верба 
= 3 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 18 км. 

10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею. Будинок на церковному 
подвір’ї. Псаломщик проживає у власному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Ворона Іван Семенович 1947–1966 рр. 
Псаломщик: 
• Бронський Михайло Семенович 1950 р. 
Церковний староста: 
• Ільчук Лука Якович 1947–1957 рр. 
• Зірук Роман Зіновійович 1957- ?. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________  Андріївський вісник 

- 254 - 

Настоятель: 
• Прот. Маркопольський Василь Андрійович 1968 – 3.03.1971 р. помер. 
• Свящ. Солтис Максим Макарович 1971–1971 рр. 
• Свящ. Сисонюк Микола Якович 1971 р. 
Церковний староста: 
• Легетко Лукян Дмитрович 1971 р. 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Повча, число віруючих 1570 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Троїцька. Побудована в 1895 році. 

Придатна, потребує внутрішнього і зовнішнього пофарбування. Празник на 
другий день Св. Тройці. 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 36-20. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Підбрусень 2 км, 730 душ.; с. Яблунівка 4 км, 700 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Мильча 4 км.; с. Вовковиї Козинського р-ну 9 км.; с. Сади Дубенського 

р-ну 6 км. 
6. Амбулаторія на місці. Районна лікарня в м. Верба - 18 км від церкви. 
7. В с. Повча є 7-літка, в райцентрі Верби 10-літка. 
8. Залізнична станція і автобусна зупинка у Вербі. Поштове відділення на місці 

в с. Повча. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 70 км. Від районного центру 

м. Верба - 18 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 30 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Для 

псаломщика квартири немає проживає у власному будинку. 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Дичковський Петро 1943–1952 рр. 
• Свящ. Корнійчук Микола 1952–1953 рр. 
• Свящ. Рибчинський ВасильМиколайович 1953–1959 рр. 
Псаломщик: 
• Ткачук Никифор Данилович 1947–1968 рр. 
Церковний староста: 
• Олійник Василь Іванович 1932–1988 рр. 
• Борзан Петро Георгійович 1988 р. 
Настоятель: 
• Прот. Жильчук Михайло Герасимович 1959-1966 рр. 
• Прот. Бондарчук Феодот Єфстафійович 1967–1971 рр. 
• Прот. Данилевич Василь Миколайович 1971 р. 
Церковний староста: 
• Зима Степан Васильович 1974 р. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Плоска, число віруючих 800 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Покровська, побудована в 1884 році. 

Придатний, престольний празник 1 жовтня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 26 червня 1946 р. № реєстраційного документа 15. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Переросля 2 км, 500 душ.; с. Дитиничі 3 км, 450 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Семидуби 2 км.; с. Судобичі 6 км.; с. Тростянець 7 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня знаходяться в м. Верба - 20 км від церкви. 
Відділення Вербської лікарні знаходиться в с. Семидуби - 2 км від церкви. 

7. В с. Плоска є 7-літка. В с. Семидуби - 10-літка. Інші середні навчальні 
заклади в м. Дубно. 

8. Залізнична станція в м. Дубно - 8 км від церкви. Автобусна станція - 2 км від 
церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Семидуби - 2 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 50 км. Від районного центру м. 
Верба - 20 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 2 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна будинок з кухнею. Є зимні будівлі. Для 
псаломщика є будинок, але дуже старий. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Березовський ВолодимирМихайлович 1948–1951 рр. 
• Прот. Олексієв Володимир Володимирович 1951–1957 рр. 
Псаломщик: 
• Мудрик Григорій Миронович 1951–1957 рр. 
Церковний староста: 
• Пилипчук Микита Григорович 1955 р. 
• Найдюк Борис Андрійович 1957 р. 
Настоятель: 
• Прот. Шайдевич Михайло Сидорович 1958–1965 рр. 

Церковний староста: 
• Карпухін Йосип Васильович 1969 р. 

Настоятель: Обслуговує притч церкви с. Семидуби. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Мокре, число віруючих 480 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Параскевська. Побудована в 1885 

році, освячена в 1887 р. Церква потребує внутрішнього пофарбування стін і 
підлоги. Церковний празник 14 жовтня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 6 червня 1946 р. № 130–17. № реєстраційного документа 130. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Костянець 2 км, 370 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Молодаво 3 км.; с. Варковичі 5 км.; с. Листвин. 

6. Фельдшерський пункт в с. Костянець за 2 км. Лікарня в с. Варковичі за 5 
км. Районна лікарня в м. Дубно за 20 км від церкви. 

7. В с. Мокре є 7-літка. 10-тітка в с. Варковичі. В м. Дубно 10-літка й інші 
середні навчальні заклади. 

8. Найближча від церкви залізнична станція: с. Мокре 0,5 км від церкви 
півзупинка, і в с. Мирогоща станція 7 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 35 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 20 км. 

10. Квартир для притчу немає, оскільки ця церква обслуговується притчем с. 
Молодаво. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Молодаво давно - 1960 р. 
Церковний староста: 
• Мельничук Іван Герасимович 1948–1961 рр. 
• Шегедін Василь Мойсейович 1961 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Ковальчук Єфимій Тихонович 1962–1962 р. 
• Прот. Смоляр Василь Павлович 1964 р. 
• Свящ. Хоменчук Михайло Іванович 1969–1972 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Мирогоща. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Молодаво, число віруючих 1250 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Різдво-Богородична. Побудована в 

1885 році. Церква повністю придатна. Церковний празник 8 вересня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 5 червня 1946 р. № реєстраційного документа 120–23 і № 120. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 
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 с. Куцандри 1,5 км, 60 душ.; с. Маївки 3 км, 120 душ; с. Яблонівка 3 км, 
90 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Мокре 3 км.; с. Мирогоща 4 км.; с. Варковичі 5 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Молодаво. Районна лікарня в м. Дубно за 13 км 
від церкви. 

7. В с. Молодаво є 7-літка і 4-літня школа. В с. Варковичі – 10-літка і в м. 
Дубно 10-літка й інші середні навчальні заклади. 

8. Найближча залізнична станція с. Мирогоща - 4 
км від церкви і півзупинка в с. Мокре - 3 км від церкви. Автобусна станція с. 
Молодаво - 2 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 50 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 13 км. 

10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі (хлів). Для 
псаломщика є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є хлів, але дуже старий. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Рогозинський Олександр 1946–1954 рр. 
• Прот. Коровицький Микола Афанасійович 1954–1959 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Погорільці (Привільне) 14.05.1959 р. на час 

хвороби. 
Псаломщик: Янчар Диомид Степанович 1929 р. 
Церковний староста: Ковальчук Давид О. 1920–1956 рр. помер. 
• Олексійчук Дмитро 1956–1957 рр. 
• Олексійчук Дмитро 1957 р. 
Настоятель: Свящ. Зажицький Микола Петрович 1959–1961 рр. 
• Прот. Ворона Іван Семенович 1961–1961 р. 
• Прот. Стефанович Афанасій Михайлович 1961 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Мирогоща, число віруючих 1930 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, вівтарна частина кам’яна. Побудована на 

пожертви парафіян в 1787 році. Перебуває в придатному вигляді, потребує 
часткового ремонту (підлоги у вівтарній частині). Престольний празник 8 
листопада (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 119–14. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 
 с. Мирогоща І 723 душі.; с. Мирогоща ІІ 695 душ.; с. Липа 2 км 512 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
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 с. Рачин 5 км.; с. Молодаво 5 км.; с. Збитин 5 км.; с. Погорільці 
(Привільне) 5 км. 

6. Амбулаторія і лікарня на місці. Районна лікарня в м. Дубно за 8 км. 
7. В с. Мирогоща ІІ є 10-літка, в райцентрі м. Дубно 10-літка, 

сільськогосподарський технікум й інші середні навчальні заклади. 
8. Залізнична станція і поштове відділення зв’язку на місці за 0,5 км від церкви. 

Автобусна зупинка в м. Дубно за 8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 40 км. Від районного і благочинного 

центру - 8 км. 
10. Для настоятеля є 4-кімнатний будинок з кухнею, із них дві частини будинку 

зайняті місцевим колгоспом під пологовий будинок, а з травня відходять під 
лікарню. Священик користується однією кімнатою, кухнею, і хлівом, але є 
пропозиція завчасно підшукати собі квартиру. Для псаломщика квартири 
немає, задумано поселити його в сторожці. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Прот. Романчук Андрій Євдокимович 1945–1953 рр., помер. 
• Прот. Пилипчук Лев Андрійович 1953–1970 рр. 
Псаломщик: 
• Зембаль Степан Савович 1954–1955 рр. 
• Гончарук Андрій Дмитрович 1956–1962 рр. 
Церковний староста: 
• Андріюк Радіон Л. 1950–1954 рр. 
• Рикун Федір Гнатович 1954–1957 рр. 
• Шевчук Петро Якович 1957–1958 рр. 
• Малафійчук Яків Кузьмич 1958 р. 

Настоятель: 
• Прот. Якимишин Петро Назарович 1971 р. 

Псаломщик: 
• Лисово Надія Созонтівна 1974 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Судобичі, число віруючих 450 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св. Кузмо-Дем’янівська, побудована в 

1878 році. Придатна, потребує тільки пофарбування. Престольний празник 1 
листопада (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 2 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 50. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 поселення Бірки 32 двори.; поселення Сіновал 10 дворів.; 4 квартал 5 

дворів.; Всього з Судобичами 144 двори, 540 душ. 
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5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Стара – Носовиця 6 км.; с. Плоска 7 км. 

6. Амбулаторія і медпункт знаходяться в с. Судобичі. 
7. В с. Судобичі є 7-літка. В райцентрі Верба 10-літка. 
8. Залізнична стнція Смига - 6 км від церкви. Автобусна зупинка - 400 м. Пошта 

с. Смига. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 66 км. Від районного центру м. 

Верба - 10 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 16 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна церковна квартира з кухнею з кладочкою і 

хлівом під одним дахом. Псаломщик проживає в приписній парафії с. Стара–
Носовиця у власному будинку. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: Прот. Ходацький Володимир Михайлович 1955–1976 рр. 
Псаломщик: Квачук Антон Павлович 1944 - немає даних. 
Церковний староста: Максимов Никандр Савович 1955 р. 
• Пилюк Феодосій Антонович 1960 р. 
• Пилюк Феодосій Антонович 1975 р. 
Настоятель: Обслуговує притч церкви с. Птича. 
 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Стовпець, число віруючих 900 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Преображенська, побудована в 1903 

році. Придатна, престольний празник 6 серпня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 14 лютого 1956 р. № реєстраційного документа 33. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 

 хутір Забірки 5 км, 18 дворів.; хутір Ріткодуби 2 км, 30 дворів. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 м. Верба 5 км.; с. Берег 5 км. 
6. Амбулаторія знаходиться в с. Стовпець. Районна лікарня в м. Верба - 5 км від 

церкви. 
7. В с. Стовпець є 10-літка. 
8. Залізнична станція м. Верба - 5 км від церкви, там же автобусна зупинка і 

поштове відділення зв’язку. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 65 км. Від районного центру м. 

Верба - 5 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 30 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна церковна квартира з кухнею. Друга половина 

будинку не закінчена. Зимних будівель немає. Квартири для псаломщика 
немає. 
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Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Свящ. Березовський В. 1951–1951 р. 
• Свящ. Поліщук В. 1951–1953 рр. 
• Свящ. Кухаревич Ілля Трифонович 1953–1975 рр. 

Псаломщик: 
• Карпюк Авксентій Степанович 1945–1967 рр. 
Церковний староста: 
• Свінтозельський Семен Орестович 1952 р. 
• Прохорчук Степан Якович 1969 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Михалюк Борис Арсентійович 1975 р. 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Страклів, число віруючих 1750 душ. 
2. Церква кам’яна, двопрестольна, Св.–Різдво-Богородична і Св.–Вознесенська. 

Побудована в 1775 році. Придатна, потребує часткового ремонту (даху і 
пофарбування стін). Престольний празник 8 вересня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 17 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 125 - 14. 
4. До релігійної громади ходять віруючі: 
 с. Страклів І 500 віруючих.; с. Страклів ІІ 650 «--«---«; с. Страклів Волиця 

400 «--«--«; с. Страклів Дубно 95 «--«--«; кол. Пассека 105 «--«--« 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Підборці ¾ км.; с. Тараканів 2,5 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Стаклів І, в с. Страклів ІІ. Районна лікарня в м. 
Дубно - 5 км від церкви. 

7. В с. Страклів є 7-літка, в райцентрі 10-літка й інші середні навчальні заклади 
за 4 км від церкви. 

8. Залізнична станція м. Дубно - 3/4 км від церкви. Автобусна зупинка - 250 м і 
інша зупинка 1 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 50 км. Від районного центру м. 
Дубно - 6 км, від благочинного центру - 7 км. 

10. Настоятель і псаломщик проживають у власних квартирах. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Боняк Іван Семенович 1941–1959 рр. 
Диякон-псаломщик:  
Миколайчук Олександр Климентович 1942–1969 рр. 
Церковний староста:  
Стадійчук Олександр Федорович 1950–1960 рр.  
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Настоятель:  
Свящ.Сакович Федір Леонтійович 1959–1959 р. 
• Прот. Локницький Семен Мефодійович 1959–1959 р. 
• Свящ. Давидович Павло Володимирович 1959–1959 р. 
• Свящ. Комачук Михайло Онисимович 1959 р. 
Церковний староста:  
Вознюк Прокопій Микитович 1960 р. 
• Стадійчук Олександр Павлович сп. бл. 1968 р. 
• Юхимчук Іван Петрович 1971 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Соснівка (стара назва Обгів), число віруючих 1200 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Хресто-Воздвиженська, побудована в 

1906 році. Придатна, потребує пофарбування і покриття даху. Престольний 
празник 14 вересня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 2 лютого 1956 р. № реєстраційного документа 37. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Бондарі 3 км, 1100 душ.; с. Нагорягни 3 км, 700 душ.; с. Майдан 12 км, 

1000 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Тростянець 4 км.; с. Ступно Мізоцького р–ну 7 км.; с. Збитин 

Дубинського р–ну 9 км.; с. Мощаниця Мала Мізоцького р–ну 7 км. 
6. Медпункт знаходиться в с. Соснівка. Найближча лікарня в с. Семидуби - 10 

км від церкви. Районна лікарня в м. Верба - 35 км від церкви. 
7. На місці є 4-літка, 7-літка в с. Бондарі 3 км від церкви. 
8. Залізнична станція і автобусна зупинка в м. Дубно - 16 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку с. Семидуби - 10 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 60 км. Від районного центру м. 

Верба - 35 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 10 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика після згорілих в 1944 році церковних будинків 

квартири до цих пір так і не побудовані. Квартирою для настоятеля слугує зовсім 
непридатна для проживання перебудована стара церковна комора (амбар). 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Царук Олексій Іванович 1948–1955 рр. 
• Свящ. Прокопович Феофан Зіновійович 1955–1957 рр. 
Псаломщик: 
• Дияк. Люшин Мойсей Артемович 1937–1957 рр. 
Церковний староста: 
• Юхимчук Андрій І. 1937–1954 рр. 
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• Рой Мартин Васильович 1954–1955 рр. 
• Шевчук Іван Герасимович 1955–1957 рр. 
Настоятель: 
• Свящ. Соловей Дормидонт Григорович 1957 – 1963 рр. 
Церковний староста: 
• Юхимчук Іван Степанович 1957–1958 рр. 
• Рой Мартин Васильович 1958–1961 рр. 
• Царук Костянтин Якович 1961 р. 
• Сирмин Герасим Йосипович 1966 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Гончарук Яків Кирилович 1964–1968 рр. 
• Свящ. Литвинюк Іван Диомидович 1968–1971 рр. 
• Свящ. Пелагий Петро Федорович 1971 р. 
Церковний староста: 
• Юхимчук Іван Степанович 1969 р. 
• Ховрук Олександр Павлович 1974 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Підлужжя, число віруючих 250 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Покровська, побудована в 1918 році. 

Придатна, потребує тільки пофарбування підлоги. Престольний празник 1 
жовтня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 5 березня 1946 р. № реєстраційного документа 44 - 25. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Турковичі 2 км, 150 душ.; с. Микитичі 2 км, 100 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Кам’яниця 2 км.; с. Птича 6 км.; с. Загорці Дубенського р–ну 3 км. 

6. Медпункт в с. Підлужжя - 300 м від церкви. Районна лікарня в м. Верба - 10 
км від церкви. 

7. В с. Підлужжя є 4-літка. В с. Микитичі – 7-літка, 2 км від церкви. В 
районному центрі м. Верба - 10-літка за 10 км від церкви. 

8. Залізнична станція Кам’яниця - 600 м від церкви. Автобусна зупинка - 400 м 
від церкви. Поштове відділення зв’язку на місці в с. Підлужжя. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 60 км. Від районного центру м. 
Верба - 10 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 12 км. 

10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. Проживають у власних 
будинках. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель:  
Свящ. Власюк Павло Макарович 1945–1958 рр. 
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Псаломщик:  
Ковальчук Володимир Пилипович 1951–1953 рр. 
• Козачук Михайло Андроникович 1953–1974 рр. 
Церковний староста:  
Кошульський Олексій Григорович 1950–1957 рр. 
• Камінський Ананій Йосипович 1957–1960 рр. 
Настоятель:  
Свящ.Витчук Степан Тихонович 1958–1959 рр. 
• Свящ. Гончарук Яків Кирилович 1959–1963 рр. 
Церковний староста:  
Мартинюк Лев Миколайович 1960 р. 
Настоятель:  
Свящ. Заблоцький Митрофан Герасимович ? 
Церковний староста:  
Сенюк Назар Іванович 1966 р. 
• Мартинюк Іван Лукянович 1974 р. 

 
 

Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Рачин, число віруючих 1600 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Казансько-Богородична. Побудована в 

1930 році. Придатна. Престольний празник 22 жовтня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 14 січня 1946 р. № реєстраційного документа 123 - 32. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Завальс.; с. Мирогоща ІІ, віруючих 109 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Дубно–Сурмичі 3 км.; с. Погорільці (Привільне) 3 км.; с. Мирогоща 4 

км.4 с. Панталія 3 км. 
6. Медпункт, пологовий будинок знаходяться в с. Рачині, районна лікарня в м. 

Дубно - 5 км від церкви. 
7. В с. Рачин є 7-літка. В м. Дубно 10-літка й інші середні навчальні заклади. 
8. Залізнична станція м. Дубно - 5 км від церкви. Пошта м. Дубно - 5 км від 

церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км, від районного і благочинного 

центру м. Дубно - 5 км. 
10. Настоятель проживає в 2-кімнатній церковній сторожці, яка знаходиться на 

церковному подвір’ї. Для псаломщика громада винаймає квартиру. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Писаний Іван 1949–1955 рр. 
• Прот. Жильчук Михайло Герасимович 1955–1959 рр. 
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Псаломщик: 
• Хоменко Катерина 1948–1953 рр. 
• Дияк. Данилюк Д. 1953–1954 рр. 
• Ткач Іван Л. 1954–1956 рр. 
• Кунинець Дмитро Ісидорович 1956–1958 рр. 

Церковний староста: 
• Боняк Євтихій 1949–1953 рр. 
• Галий Гнат 1953–1956 рр. 
• Конюкевич Іван 1956–1957 рр. 
• Кожан Трофим Єфстафійович 1957–1960 рр. 

Псаломщик: 
• Кирпа Іван Андрійович 1958–1959 рр. 

Настоятель: 
• Прот. Рибчинський Василь Миколайович 1959–1961 рр. 

Псаломщик: 
• Дияк. Кудак Петро Іванович 1960–1962 рр. порах. за штат. 
Церковний староста: 
• Повединко Яків Миронович 1960 р. 
Настоятель: 
• Прот. Лілікович Дмитро Іларіонович 1961 р. 
Псаломщик: 
• Гончарук Андрій Дмитрович 1962 р. 
Церковний староста: 
• Лампека Василь Аверкович 1966 р. 
• Конюкевич Іван Андрійович 1968 р. сп. бл.1968 р. 
Настоятель: 
• Зашт. прот. Пилипчук Лев Андрійович 1972–1972 р. 
• Прот. Кезко Володимир Пилипович 1972 р. 
Церковний староста: 
• Кривичук Матвій Семенович 1974 р. 
 

 
Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Жорнів, число віруючих 600 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Іоанно-Богословська. Побудована в 

1774 році. Потребує капітального ремонту: покриття церкви, пофарбування 
стін всередині і ззовні, живопис іконостасу і церкви та пофарбування 
підлоги. Престольний празник 26 вересня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 7 березня 1946 р. № реєстраційного документа 112 - 17. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Олибів 2 км, 300 душ.; с. Курдибань 2 км, 200 душ. 
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5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Варковичі 6 км.; с. Новосілки 6 км.; с. Грушвиця 6 км. 

6. Медпункт, пологовий будинок знаходяться в с. Жорнів. Амбулаторія в с. 
Варковичі за 6 км. Районна лікарня в м. Дубно за 22 км від церкви. 

7. В с. Жорнів є 7-літка. В с. Варковичі 10-літка. В райцентрі м. Дубно 10-літка 
й інші середні навчальні заклади. 

8. Залізнична станція в с. Озеряни за 12 км. від церкви. Автобусна станція в с. 
Варковичі за 4 км. від церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Варковичі - 6 
км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 29 км. Від районного і благочинного 
центру м. Дубно - 22 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Для 
псаломщика є 1-кімнатна квартири з кухнею і є зимні будівлі. 

 
Рух священнослужителів і церковних старост 

Настоятель: 
• Свящ. Романюк Данило 1948–1951 рр. 
• Свящ. Пундер Ф. 1951–1951 р. 
• Свящ. Друзик Олександр 1951–1952 рр. 
• Свящ. Кулик–Науменко Василь 1952–1954 рр. 
• Свящ. Івонський Афанасій Йосипович 1954–1958 рр. 
Псаломщик: 
• Нестерович Сергій 1945–1953 рр. 
• Гончарук Андрій 1953–1954 рр. 
• Колесник Дмитро 1956–1957 рр. 
• Бичковський Володимир Григорович 1957–1958 рр. 
Церковний староста: 
• Лозанюк Олексій 1949–1954 рр. 
• Писарчук Дмитро 1954–1957 рр. 
• Попович Михайло Гнатович 1957 р. 
Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Кораблище 1959–1959 р. 
• Свящ. Савицький Памфіл Іванович 1959–1959 р. 
• Прот. Мороз Карпо Онисимович 1959–1961 рр., помер. 
• Свящ. Поліщук Василь Іванович 1962–1966 рр. 
• Свящ. Соловей Доримидонт Григорович 1967–1969 рр. 
• Свящ. Пелагий Петро Федорович 1970–1971 рр. 
Церковний староста: 
• Писарчук Іван Степанович 1969 р. 
Настоятель: 
• Прот. Якимчук Костянтин Данилович 1971–1971 р. 
• Свящ. Супрун Іван Романович 1971–1972 рр. 
• Прот. Максимчук Василь Іванович 1976 р. 
Псаломщик: 
• Жук Сава Степанович 1976 р. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Дубенське благочиння 
1. с. Тараканів, число віруючих 1300 душ. 
2. Церква цвинтарна, кам’яна, однопрестольна, Св.–Троїцька. Побудована в 

1952 році. Придатна, потребує незначного ремонту (пофарбування підлоги і 
стелі). Престольний празник на Тройцю. 

3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. № реєстраційного документа 126 - 17. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. М. Загорці 3 км, 150 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. М. Загорці 3 км.; с. Страклів 2 км.; м. Дубно 5 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в м. Дубно - 5 км від церкви. 
7. В с. Тараканів є 4-класна школа. 
8. Залізнична станція в м. Дубно - 2 км від церкви. Автобусна станція в м. 

Дубно. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 45 км. Від районного і благочинного 

центру - 5 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. Притч проживає в найомній 

квартирі. В церковному будинку розміщена сільрада. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Мороз Карпо Онисимович 1944–1959 рр. 
Псаломщик: 
• Гончарук Андрій 1955–1956 рр. 
• Зимницький Григорій Дмитрович 1957–1957 р. без указу. 
Церковний староста: 
• Посильський Микита 1954–1957 рр. 
• Саюк Нестор Семенович 1957–1957 р. 
• Сабада Павло Микитович 1957 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Максимчук Василь Іванович 1960–1975 рр. 
Церковний староста: 
• Максимчук Семен Григорович 1966 р. 
• Матлюк Яким Захарович 1975 р. 
Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Іваннє. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Тростянець, число віруючих 800 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Миколаївська, побудована в 1922 році. 

Придатна, потребує тільки ремонту, заміни вівтарного купола. Престольний 
празник 9 травня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 28 січня 1946 р. № реєстраційного документа 46. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: 
 с. Іваниничі 1 км, 350 душ.; с. Залужжя 1 км, 650 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Соснівка 4 км (ст. наз. Обгів).; с. Грядки 3 км.; с. Семидуби 6 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Тростянець. Лікарня в с. Семидуби - 6 км від 
церкви. 

7. В с. Тростянець є 7-літка. 
8. Залізнична станція в м. Дубно - 14 км. Там же і автобусна станція. Поштове 

відділення зв’язку в с. Семидуби. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 54 км. Від районного центру м. 

Верба - 34 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 5 км. 
10. Для настоятеля є квартира, але напівзруйнована через воєнні дії. Будинок для 

псаломщика старий і потребує капітального ремонту. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Прот. Шидловський Степан Іванович 1919–1955 рр. 
• Свящ. Дехтяр Андрій Романович 1956–1957 рр. 
Псаломщик: 
• Люшин Марія Мойсеївна 1950–1954 рр. 
• Фурманець Сергій Іванович 1956 – немає даних. 
Церковний староста: 
• Стрільчук Іван Андрійович 1949–1957 рр. 
• Фендюк Григорій Андрійович 1957–1960 рр. 
Настоятель: 
• Прот. Писанний Іван Данилович 1957–1959 рр. 
• Свящ. Панасюк Микола Мойсейович 1959–1969 рр. 
Церковний староста: 
• Фенюк Григорій Андрійович 1960–1960 р. 
• Стрільчук Іван Андрійович 1960 р. 
• Кравчук Михайло Аверкович 1966 р. 
• Собчук Філімон Амросійович 1968 р. сп. бл. 1968 р. 
Настоятель: 
• Прот.Бобрик Сергій Іванович 1969–1970 рр. 
• Прот. Дзеба сергій Федорович 1970 р. 
Церковний староста: 
• Гончарук Іван Григорович 1971 р. 
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Рівненська область 
Дубенський район 

Вербське благочиння 
1. с. Тур’я, число віруючих 1050 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Анно-Зачатієвська, побудована в 

1923 році. Придатна, престольний празник 22 грудня (н. ст.). 
3. Зареєстрована 10 травня 1946 р. № реєстраційного документа 39. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Онишківці 3 км.; с. Миньківці 4 км.; с. Стовпець 6 км. 

6. Медпункт знаходяться в с. Тур’я. Районна лікарня в м. Верба - 12 км від 
церкви. 

7. В с. Тур’я є 7-літка, а в м. Верба 10-літка. 
8. Залізнична станція, автобусна станція і поштове відділення зв’язку в  

м. Верба – 12 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне - 66 км. Від районного центру  

м. Верба - 12 км. Від благочинного центру с. Семидуби - 35 км. 
10. Для настоятеля немає церковного будинку. Псаломщик проживає у власному 

будинку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
• Архімандрит Томашевський Венедикт Матвійович 1946–1958 рр. 
Псаломщик: 
• Остапчук Стахій Антонович 1944 – немає даних. 
Церковний староста: 
• Комісарук Омельян Антонович 1947–1954 рр. 
• Ксендзик Микита Антонович 1955 р. 
Настоятель: 
• Свящ. Власюк Павло Макарович 1958–1959 рр. 
Церковний староста: 
• Комисарук Семен Петрович 1969 р. 
Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Стовпець. 
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ПЕРЕКЛАДИ 
 

• 
 

КИРИЛО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ.  
Глафіри, або спеціальні пояснення вибраних місць з книги Вихід  

(Переклад з російської на українською мовою здійснив прот. Петро Мартинюк 
за виданням: Творения святого отца нашого Кирила Александрийского. – Ч. 4-5. 

// Творения святых Отцов в русском переводе, издаваемыя при Московской 
Духовной Академии. – Т. 53-54. – С. 243-258) 

КНИГА ПЕРША 
Про народження Мойсея 

1. Тільки що закінчивши, з вельми великою і, по можливості, ретельно 
наповнене пояснення на книгу Буття і зійшовши “від сили в силу”, як оспівується 
в псалмах (Пс. 83, 8), ми не вважаємо за потрібне залишати у спокої вже трохи 
відпочилу, так би мовити, тростину, яка вже звикла до доброхвальних трудів. Ми 
приступаємо з допомогою Божою, Який на це зволив і нас умудряє, до пояснення 
тих глав у книзі Вихід, які, здається, були нами упущені при складанні 
морального умовляння, тобто тоді, коли ми, бажаючи показати, як нам належить 
розуміти образ поклоніння у дусі та істині, намагалися уникати довгої бесіди. Бо 
відокремивши деякі з тих глав, що містяться у п'яти книгах Мойсея і ретельно 
розглянувши духовний зміст, який у них міститься, ми у свій час виклали те, що 
у них було необхідне і найбільш корисне для морального наставлення, і у такому 
порядку, який найбільш відповідав тій чи іншій главі1. А те, у чому могло 
природно проявлятися Христове таїнство, ніби ще у тіні закону, ми залишили для 
наступного творіння. І я знаю, що нам, які зараз зважилися потрудитися над цим 
твором, ти, улюблений Паладій, будеш сприяти молитвою. Ця справа дуже мало 
доступна людям, але вона може бути доступною частково, коли Христос 
відкриває до цього дорогу; тому що Він є “путь” (Ін. 14, 6), Він є “двері” (Ін. 10, 
9) і “в Ньому захованi всi скарби премудрості й вiдання” (Кол. 2, 3). Складаючи 
ж цю книгу, ми не будемо у кожній главі безперервно і по порядку пояснювати 
все (оскільки багато чого, як я сказав недавно, принаймні вибрані місця, можна 
знайти у поясненнях з попереднього твору); але що може здаватися корисним для 
цієї мети, до того ми, йдучи прямим шляхом істини, приступимо і за можливістю 
ретельно і детально це досліджуючи. Оскільки ж мета цієї книги зводиться до 
викуплення, яке звершене через Христа, то необхідно насамперед показати, що 
рід людський зазнав найбільшої небезпеки і був доведений до вищого ступеня 
нещастя. Бо саме так, а не інакше було б застосовано в належному порядку слово 
про допомогу: “бо сила Моя виявляється в немочі” (2 Кор. 12, 9). Думаю, що і 
обізнаним та найвідомішим з поміж лікарів, якби вони мали намір у чому-небудь 
заслужити здивування за свою мудрість, потрібно мати перед собою хворого, над 
яким вони могли б показати своє вміння. 

2. Ми вже говорили, що ізраїльтяни, замучені і пригнічені нестерпним 
голодом, перейшли з Ханаанського краю до Єгипту кількістю “душ... сімдесят 
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п’ять”, як написано (Вих. 1:5). З плином часу їхній рід поширився до незліченної 
безлічі. Бо написано: “А сини Ізраїлеві розплодилися і розмножилися, і підросли і 
посилилися надзвичайно, і наповнилася ними земля та” (Вих. 1, 7). Коли ж той, 
хто одержав жереб управління єгипетською країною, став вважати підозрілим 
таке збільшення кількості євреїв, то замислив проти них щось зле, “І поставили 
над ним начальників робіт, щоб виснажували їх важкими роботами” (Вих. 1, 
11). А спосіб озлоблення полягав у праці копання землі, у тривалому і 
безплатному виготовлені цегли і в улаштуванні фараону укріплених міст, тобто 
оточених стінами з вежами або настільки міцних і великих, щоб порівняно з 
іншими вони здавалися б абсолютно непереможними, звичайно, з причини 
великої кількості мешканців. Ці міста були: “Пифо, Рамессі” та інші (Вих. 1, 11). 
Але сталося те, чого мучитель у своєму намірі не очікував. Сказано "Оскільки... 
чим більше виснажували”, (Вих. 1, 12), караючи через міру, тим більшою 
проявлялась для нього небезпека, і вони “примножувалися” (Вих. 1, 12), 
оскільки Бог і через саме озлоблення хотів принести користь тим, які 
несправедливо терпіли утиски. Зрозумівши це, мучитель вигадав інші підступи, 
ще нестерпніші за попередню працю. Він звелів юдейським повитухам, щоб 
вони, коли повивають у жінок, які перебувають у муках народження, пильно 
дивилися на стать тих, хто народжується, чоловічої статі задушувати, а жіночої 
статі давати життя (Вих. 1, 15-16). Бо він ні в що ставив цю останню, як безсилу і 
таку, що не любить війну, схильну до боязкості і за самим законом природи 
слабку. Але повитухи не робили такого нечестя і тим догоджали Богу. Тоді що ж 
беззаконник? Він запалюється гнівом і спонукає свій народ до вчинення 
безсоромних способів несправедливості. Сказано: “Тоді фараон усьому народові 
своєму повелів, говорячи: − всякого новонародженого [у євреїв] сина кидайте в 
ріку, а всяку дочку залишайте живою” (Вих. 1, 22). 

3. Але у цьому полягає історичний зміст оповіді. Тепер же, звертаючи 
розум до таємничого змісту, ми скажемо, що оскільки “тому що помисли серця 
людського – зло від юності його” (Бут. 8, 21), з причини нестачі у вищих благах, 
то весь, так би мовити, рід тих, що живуть на землі, був пошкоджений, і ніби 
якийсь голод небесних учень пожирав нас, як це ми ясно можемо бачити і на 
описі у притчі про блудного сина, який прожив батьківське майно у чужій землі, 
і “він бажав наситити шлунка свого хоч стручками, що їли свині” (Лк. 15, 16). 
Тому ми вдаємося до земного, залишивши краще і бажання корисного, через яке 
ми природно не віддалялися б від милості згори і були б близькі до Бога. Так 
відпавши від усього, що може утримувати нас у добрі і у союзі з Богом, ми вже 
не маємо розпорядником наших благ Того, Хто за єством та істинно є Владика. 
Навпаки, ніби віддалившись від святої землі, від боголюбивого життя, і 
перейшовши в ганебне і безглузде, яке ледь не перебуває під владою диявола, ми 
уподібнюємось тим, які перейшли з Ханаану в Єгипет і перебували під владою 
фараона і єгиптян, які, нерозумно віддаючись демонському служінню і маючи 
різний вид пороку, могли б показувати у собі образ самого сатани і його 
підлеглих, яких і богами назвали, віддалившись від найкращих помислів і 
хворіючи на тьму і морок невігластва. Коли ж ми підкорилися жахливому і 
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беззаконному владиці, тобто сатані, то були виснажені працею над глиною і 
цеглою, тобто земними і такими, що на землі виробляються мерзенними 
справами, які звершували у великих трудах. Бо невільні від праць, хоча, 
звичайно, і суєтні, розваги цього життя. Наглядачами ж над працею, яка йому 
найбільш мила, над тими, хто терпів від нього образу, сатана поставив нечистих 
демонів, або сили, які йому підпорядковані, які різними способами силою 
пристрастей обтяжують розум кожного, хто живе на землі, боячись, думаю, того, 
щоб вони, навернувши до Бога марне спрямування розуму, не звільнили свою 
шию від його рабства; бо людська природа дуже свободолюбива. А оскільки 
нечисті демони і сам сатана ставлять у славу і багатство наші суєтні розваги, 
плотські турботи і піклування про земні блага, на що образно вказує побудова 
ізраїльтянами міст для фараона, коли їх виснажували обробкою глини і 
виготовленням цегли; настільки сатані ненависні мужні, тобто схильні саме до 
мужності у чеснотах. Він ледь не задушує здатне до боротьби, кидаючи у 
багнюку задоволень, приймає ж безсиле і, як непотрібне, без боротьби 
підпорядковує своєму ярму. На це ясно вказується, коли говориться, що чоловіча 
стать повинна бути вкинута у воду, а жіноча стать зберігається для життя. Бо те, 
що ми бачимо і що ніби відбувається в дії, є образ невидимого. Отже, коли 
хворіючи отриманим від праотців гріховним станом і пригнічені позбавленням 
благ, ми, нещасні, можливо і мимоволі, стали під ярмо винуватця зла сатани і в 
підпорядкування наглядачам порочності, тобто нечистим демонам, і таким чином 
наша істота вже була на краю загибелі, і вже не можна було нічого додати, щоб 
зробити його жалюгідним і нещасним, − тоді Бог зглянувся над нами, визволив і 
спас нас. А яким чином це звершилося, про те ми дізнаємося з подальшого і тісно 
пов'язаного з попереднім. Бо те, що написано про божественного Мойсея, ми 
запропонуємо як образ і символічного зображення спасіння, що звершене через 
Христа. 

4. “Хтось, сказано, із племені Левіїного пішов і взяв собі дружину з того 
самого племені. Дружина зачала і народила сина, і бачачи, що він дуже красивий, 
ховала його три місяці; але не маючи можливості ховати його далі, взяла кошик 
з очерету й обсмолила його клеєм і смолою і, поклавши в нього дитину, 
поставила в очереті біля берега ріки, а сестра його стала здаля спостерігати, 
що з ним буде. І вийшла дочка фараонова на річку купатися, а служниці її ходили 
по березі ріки. Вона побачила кошик серед очерету і послала рабиню свою взяти 
його. Відкрила і побачила немовля; і ось, немовля плаче [у кошику]; і зглянулася 
на нього [дочка фараонова] і сказала: це з єврейських дітей. І сказала сестра 
його дочці фараоновій: чи не сходити мені і чи не покликати до тебе 
годувальницю з євреянок, щоб вона вигодувала тобі немовля? Дочка фараонова 
сказала їй: сходи. Дівчина пішла і покликала матір немовляти. Дочка фараонова 
сказала їй: візьми немовля це і вигодуй його мені; я дам тобі плату. Жінка взяла 
немовля і годувала його. І виросло немовля, і вона привела його до дочки 
фараонової, і воно було у неї замість сина, і нарекла ім’я йому: Мойсей, тому що, 
говорила вона, я з води вийняла його” (Вих. 2, 1-10). Коли Бог і Отець нарешті 
змилувався над піднебесною, яка служила безбожному мучителю і 
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найжорстокішому хижакові, “Сина Свого не пощадив, – згідно з написаним, 
(Рим. 8, 32) – але видав Його за всіх нас”. Бо “в цьому образі” і у рівності з Ним, 
народжений від Нього і в Ньому сущий за єством Син, довів Себе до виснаження, 
ставши подібним до нас (Флп. 2, 6-7) і, як каже премудрий євангеліст Іоанн, 
“прийшов до своїх” (Ін. 1, 11), тому що Він був “посланий..., – як сам говорить в 
одному місці, – до загиблих овець дому Ізраїля” (Мф. 15, 24); але “свої Його не 
прийняли” (Ін. 1, 11). Тому Він і сильно звинувачував їх вустами Ісаї, кажучи: 
“Слухайте, небеса, і слухай, земле, бо Господь говорить: Я виховав і підніс синів, 
а вони обурилися проти Мене. Віл знає володаря свого, і осел – ясла господаря 
свого; а Ізраїль не знає [Мене], народ Мій не розуміє” (Іс. 1, 2-3). Тоді, коли ті, 
що вийшли від племені Ізраїлевого, зневажили і не пізнали Того, Який за єством і 
істинно був Владикою, тоді через віру були покликані ідолопоклонники, і 
нечисте та мерзенне суспільство безбожників пізнало Викупителя. І саме про це 
було провіщено ізраїльтянам устами пророків: “І поставив Я вартових над вами, 
сказавши: “слухайте звук труби”. Але вони сказали: “не будемо слухати”. 
Отже, слухайте, народи, і знай, зібрання, що з ними буде. Слухай, земле: ось, Я 
приведу на народ цей згубу, плід помислів їх; бо вони слів Моїх не слухали і закон 
Мій відкинули” (Єр. 6, 17-19). Отже, вбачай, ясно вбачай таїнство Христове і у 
тому, що відноситься до Мойсея, як я вже сказав. Божественний Мойсей походив 
з коліна і племені Левія. І сам Еммануїл названий Архієреєм “преподобним, 
незлобивим”, таким, Який весь святий (Євр. 7, 26), хоча і представляється таким, 
що вийшов з коліна Юди, щоб вірували у Нього і як славного і Царя, і щоб 
священство Йому належало не за тілом, як воно належало вчителям юдейським, 
але як Богу і Царю всіх в освяченні і славі. Отже, образ є у плотському, щоб те, 
що вище плоті, істинне, тобто Христос, був зрозумілим як новонароджене дитя з 
причини незлобливості Божества або тому, що став “новим створіння” (2 Кор. 5, 
17). Бо ми, скинувши старіння у тління, у Ньому приведені до оновлення життя. 
Младенці ж є ніби нове створіння. А що новонароджене дитя є знамення 
незлобливості – це без труднощів може бачити кожен, хто хоче, і з самих слів 
Спасителя. Саме жінки колись приступали до Нього і приводили “дітей, щоб 
поклав на них руки”, як написано (Лк. 18, 15; Мф. 19, 13). Учні ж, вважаючи це 
для Нього у тяготу, не пускали їх. А Він їм на це: “Пустіть діток, і не 
забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є Царство Небесне” (Мф. 19, 14; 
Лк. 18, 16). Так саме і тоді, коли у певний час між ними виникла суперечка про 
те, “хто найбільший у Царстві Небесному” (як говорить нам премудрий 
євангеліст), тоді Ісус взяв, сказано, “дитя, поставив його посеред них і сказав: 
істинно кажу вам: якщо ви не навернетесь і не будете як діти, не ввійдете у 
Царство Небесне” (Мф. 18, 1-3). А що означає, щоб ми навернулися і 
уподібнювалися дітям, це пояснює блаженний Павло, який пише: “Браття! Не 
будьте дiтьми розумом: на зле будьте, як дiти, а розумом будьте повнолiтнi” 
(1 Кор. 14, 20). Отже, безсумнівно, що Христос, з причини незлобливості 
Божества, ніби знаменується у дитині. Далі, у Священних Писаннях з наміром 
замовчується про батька Мойсея. Належало було б сказати: такий-то “співаючи 
від дочок Левієвих”; а там сказано: “більше ніхто” (Вих. 2, 1), оскільки через це 
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не прямо вказується на те, що Христос за плоттю не мав батька, і Йосиф, сином 
якого Він вважався, був тільки замість батька. Але дитя було сказано – “красиве” 
(Вих. 2, 2). І Христос названий і є “прекрасніший добротою за синів людських” 
(Пс. 44, 3). Взиває до Нього також і в іншому місці божественний Давид: 
“Прив’яжи меч Твій до бедра Твого, сильний, славою Твоєю і красою Твоєю” 
(Пс. 44, 4-5). Але ніхто не може сумніватися в тому, що під красою потрібно 
розуміти красу у славі, кажу, і в єстві яке перевищує всі Божества; бо не стане 
хто-небудь приписувати тілесну красу Самому Христу і ставити її Йому у славу; 
нехай такого не буде. Бо все таїнство домобудівництва втілення полягає в Його 
виснаженні і приниженні. Пише про Нього в одному місці і пророк Ісая: “і ми 
бачили Його, і не було у Ньому вигляду, який приваблював би нас до Нього. Він 
був знехтуваний і принижений перед людьми” (Іс. 53, 2-3). І ми аж ніяк не 
кажемо, що пророче слово зображує красоту Божества, але що, навпаки, воно 
переконує нас думати, що краса плоті, порівняно зі славою Божества, не варта 
ніякої уваги, ніякої ціни. Бо Син з'явився у вигляді зовсім не привабливому. 
Будучи Богом за єством, Він став подібним до нас. А людське безмірно далеко 
стоїть від Бога і без всякого порівняння нижче від Божества. 

5. Поглянь, як жінка, яка народила Мойсея, коли фараон наказав 
виконувати злі підступи супроти всієї чоловічої статі, переховує немовля; потім, 
вклавши його в очеретяний кошик і закривши, опускає у ковчег і кидає його у 
річку; але його відразу бере дочка гонителя, яка опинилася біля тієї ж річки, 
відкриває ковчег і, знайшовши немовля, яке плакало, вочевидь розуміє, що це 
єврейське немовля, і віддає його на виховання тій, яка його народила, обіцяючи і 
винагороду за виховання. Який зміст ми надамо цим словам? Або яке таїнство 
необхідно у них бачити? Раніше до пришестя нашого Спасителя чоловіча стать 
на землі зазнавала злих підступів. А під чоловічою статтю ми розуміємо тих, які 
обдаровані духовною мужністю, яка приносить плоди, угодні Богові. Отже, 
чоловіча стать перебувала в небезпеці, оскільки сатана готовий потопити її у 
мирських похотях, ніби в якомусь болоті й мулі, і готовий задушити тих, які 
мужньо відмовляються від радощів життя і від того, що властиве жіночій статі, 
маю на увазі характер і спосіб життя. Саме тому і говорили духоносні 
письменники, вражені, як я думаю, всезагальним схиленням на шлях 
неправдивий: “всi ухилилися з путi, негiднi всi до одного; нема того, хто чинить 
добро, нема жодного” (Рим. 3, 12; Пс. 13, 3; Пс. 52, 4). Бо люди того часу були 
зовсім нездатні для творення добра: винуватець гріха не давав їм права діяти. 
Коли ж серед нас з'явився і був зарахований до тих, які підпадали під злі 
підступи Еммануїл, цей за єством та істинно дитя чоловічої статі, Який не знав 
похоті, оскільки Він був чужим слабкості до гріха, то Він з самого початку 
утаївся від князя віку цього; бо був захований і отрок, тобто Мойсей. А коли Він 
досягнув віку, то синагога, яка Його народила, ворожими хитрощами диявола 
спонукала до скверновбивства, – оскільки Христос за тілом з'явився з 
середовища юдеїв, – помістила Його у гріб. І наочним образом цього є Мойсей, 
який ніби руками власної матері покладається у названому ковчезі і потім з нього 
був вийнятий. Бо юдейська синагога віддалила від себе Еммануїла. Але дочка 
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фараона, тобто Церква з язичників, хоча колись і мала своїм батьком сатану, 
знаходить Його біля води, яка є образ святого Хрещення, через яке і в якому 
знаходиться Христос, і відкриває ковчег. Що Він не залишився між мертвими, 
але подолавши смерть, воскрес із гроба, у це істинно вірують знайдені вірою 
Того, Який за нас зазнав смерті, щоб заради нас воскреснути для життя. 
Знаходить дитину, яка плаче. І Христа ми знаходимо, Який ніби плаче і 
розповідає нам про нечестя юдеїв і про те, що вони зробили з Ним. Бо з важким 
сумом Він говорить: “Пробили руки й ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, 
а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі і за одежу мою 
кидали жереб” (Пс. 21, 17-19). Так само і в іншому місці: “І дали в їжу мені 
жовч і у спрагу мою напоїли мене оцтом” (Пс. 68, 22). А що з середовища юдеїв 
з'явився Христос, це знала і цьому вірила Церква з язичників. Говорить, сказано, 
“дочка фараонова...: Це з єврейських дітей” (Вих. 2, 5-6). Втім, на те, що 
юдейська синагога з часом прийме Христа від Церкви з язичників, Ним самим 
таємно наставлена, легко може вказувати прийняття дитини від дочки 
фараонової його матір'ю. Бо ніби як юдейська синагога, яка своїм невір'ям 
вигнала Ісуса і відкинула Його, в останні часи прийме Його, таємно наставлена 
голосом Церкви. Провіщає навіть і те, що таке прийняття буде для неї не 
невигідне, але подасть велику надію. Бо дивись, як дочка фараона обіцяла 
винагороду матері Мойсея, яка забажала виховувати народжене від неї дитя. 
Отже, народження Мойсея і те, що з ним трапилося, для розсудливих вельми 
ясно вказує на таїнство Христа, через Якого і з Яким Богові й Отцеві слава зі 
Святим Духом нині, і повсякчас, і в нескінченні віки. Амінь. 

 
Ще про Мойсея 

6. Досліджуючи, за силою можливості, розповідь про народження 
Мойсея, ми показали у ній таїнство Христа, оскільки духовне розуміння 
небезпідставно зображувало Його у новонародженій дитині, але з причини 
незлобливості Божества, досконалої чистоти і невинності, або саме тому, що у 
Ньому з'явилося нове створіння. Зараз же ми будемо розглядати і в іншому 
відношенні те, що зображає у ньому Еммануїла. “Бо кінець закону – Христос” 
(Рим. 10, 4; Мф. 5, 17). “Минуло, сказано, багато часу, коли Мойсей виріс, 
трапилося, що він вийшов до братів своїх синів Ізраїлевих і побачив тяжку 
роботу їхню; і побачив, що єгиптянин б’є одного єврея з братів його, синів 
Ізраїлевих. Подивившись туди й сюди і побачивши, – що нема нікого, він убив 
єгиптянина і сховав його у піску. І вийшов він на другий день, і ось два євреї 
сваряться; і сказав він тому, хто кривдив: навіщо ти б’єш ближнього твого? А 
той сказав: хто поставив тебе начальником і суддею над нами? Чи не думаєш 
убити мене, як убив учора єгиптянина? Мойсей злякався і сказав: справді, 
дізналися про цю справу. І почув фараон про цю справу і хотів убити Мойсея; але 
Мойсей утік від фараона й зупинився в землі Мадіамській; і прийшовши в землю 
Мадіамську, сів біля колодязя. У священика мадіамського було сім дочок, які 
пасли овець батька свого Іофора. Вони прийшли, набрали води і наповнили 
корита, щоб напоїти овець батька свого Іофора. І прийшли пастухи і відігнали 
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їх. Тоді встав Мойсей і захистив їх, і начерпав їм води і напоїв овець їхніх. І 
прийшли вони до Рагуїла, батька свого, і він сказав їм: чому ви так скоро 
прийшли сьогодні? Вони сказали: якийсь єгиптянин захистив нас від пастухів і 
навіть начерпав нам води і напоїв овець наших. Він сказав дочкам своїм: де ж 
він? навіщо ви залишили його? Покличте його, і нехай він їсть хліб. Мойсеєві 
сподобалося жити у цього чоловіка; і він видав за Мойсея дочку свою Сепфору. 
Вона зачала і народила сина, і Мойсей нарік йому ім’я: Гирсам, тому що, говорив 
він, я став пришельцем у чужій землі” (Вих. 2, 11-22). Так розповідається про 
Мойсея. Але ми знову звертаємо нашу оповідь до таємничого споглядання, 
залишаючи для історії те, що їй найбільш личить, а те, що вочевидь може 
служити на користь духовного тлумачення, докладаючи до домобудівництва у 
Христі. 

7. Ти чув, що, досягнувши віку, Мойсей вийшов до своїх братів. І 
істинний божественний Павло, який пише: “Коли ж настала повнота часу, 
послав Бог Сина Свого, котрий народився від жони, був під законом” (Гал. 4, 4). 
Необхідно розглянути, який належить розуміти образ посольства, про яке тут 
відкривається Апостолом, або про те, що вже сталося. Чи не погодимося з тим, 
що Слово, яке народилося від Бога Отця, стало подібне до нас, тобто стало 
людиною і певним чином вийшло із Себе, стало поза боголіпною славою, якщо 
істиною є те, що Христос “будучи багатим, став убогим” (2 Кор. 8, 9) і 
“принизив Себе” (Флп. 2, 7)? Саме тому і після звершення домобудівництва 
спасіння, коли Він мав уже повернутися до Отця, щоб сісти праворуч Нього та 
сісти вище від усякого трону, то і тоді говорив: “І нині прослав Мене Ти, Отче, в 
Тебе Самого – славою, яку Я мав у Тебе, коли ще не було світу” (Ін. 17, 5). Що ж 
Господь неба і землі, як Бог, маючи по єству владу над усім, хіба не міг вийти із 
Себе, з'явившись у вигляді раба? Той, Яким “ми Hим живемо‚ i рухаємось‚ i 
iснуємо” (Діян. 17, 28), якщо і був видимий серед нас нагим і в гробі, і якщо 
знову ожив, як життя (Ін. 14, 6), хіба не міг хоча б на короткий час розлучитися з 
тим, що найбільше належить Йому? Хто в цьому може засумніватися? Отже, Він 
вийшов до своїх братів, тобто до синів Ізраїля. Бо “обітниці їхні й отці”, яким 
дані обітниці (Рим. 9, 4-5). Тому і говорив: “Я посланий лише до загиблих овець 
дому Ізраїлевого” (Мф. 15, 24). Але коли Він побачив їх, які терплять жахливе і 
воістину нестерпне насильство (оскільки сатана ніби нападав на них, знищуючи 
їх), то мав намір звільнити їх і визволити від всякої хвороби. Убивши ж певним 
чином того, який хотів ображати їх, Він заховав його у землю, тобто помістив у її 
підземних частинах, ув’язнивши у пекло. Це, вважаю, означає заховування 
померлого єгиптянина у піску. А те, що, богоненависні і нечисті збіговиська 
демонів невимовною силою нашого Спасителя прогнані у пекло і що Він засудив 
їх на перебування у безодні, про це кожен може дізнатися, і дуже легко, з 
євангельських читань. Бо сказано, “просили”, Його біси “щоб не повелів їм іти в 
безодню” (Лк. 8, 31). Начебто вже велика їх кількість раніше були туди послані, 
решта ж, приступивши до Нього, просили Його, щоб Він поки не поспішав 
засуджувати їх разом з іншими. А що вони отримували покарання за свою 
жорстокість до нас, це кожен, хто хоче, може бачити і без зусиль, чуючи їхнє 
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благання: “Облиш! що Тобі до нас, Ісусе Назарянине? Прийшов Ти сюди 
передчасно мучити нас?” (Мк.1, 24; Мф.8, 29). Отже, коли Христос побачив, що 
єгиптянин нестерпно нападає на тих, що живуть на землі, то помістив його у 
пекло. Те ж саме, наби в тінях і прообразах, вчинив і Ісус (Навин), який вождем 
після Мойсея, і перевів синів Ізраїлевих через Йордан. Він пов'язав п'ятьох царів 
аморрейських у печері (Нав. 10,18, 23), цей прообраз побічно наперед вказує нам 
на те, що оголошений Царем над нами після життя підзаконного Еммануїл 
запечатає князів демонських, ніби у глибокій печері, у підвалинах землі. Коли ж 
таким чином був убитий той, хто нападав і мучив, “на другий день”, сказано, 
коли “два ... єврея” били один одного, Мойсей став поміж них, як посередник і 
як примиритель, тих, що недружелюбно ставилися один до одного (Вих. 2, 13). 
Він з'явився між ними при їхній суперечці, кажучи тому, який хотів вжити силу 
проти брата свого: “Навіщо ти б'єш ближнього твого? А той сказав: Хто 
поставив тебе начальником і суддею над нами? Чи не думаєш убити мене, як 
убив ... єгиптянина?” (Вих. 2, 13-14.) Бо ніби наперед ув’язнивши сатану у пекло, 
Еммануїл став тим, Хто вирішує діла правосуддя між ізраїльтянами і вчителем 
взаємної любові, звелівши мати любов до братів і не вважати щось кращим за 
мир і однодушність. Тому і говорив: “мир Мій даю вам” (Ін. 14, 27). Вони ж тим 
часом, коли повинні були б схвалити цю настанову і проявити здивування до 
примирителя, подателя миру, винуватця любові, вождя найкращих для них 
учень, звершили проти Нього велике нечестя. Вони не визнали Його своїм 
господарем. І незважаючи на те, що Він чітко говорив устами псалмоспівця: “Я 
ж помазав Свого Царя над Сіоном, святою горою Своєю” (Пс. 2: 6), вони все-
таки з безсоромністю, яку тільки можна собі уявити, жорстокосердно і 
небоголюбно заперечували Йому, кажучи в одному випадку: “хто Тобі дав таку 
владу?” (Мф. 21, 23), в іншому випадку: “Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог; 
а про Цього ж не знаємо, звідки Він” (Ін. 9, 29). І таким чином те, чим вони були 
спасенні, спосіб допомоги, відкинули і обернули в звинувачення проти Нього. Бо 
і божественний Мойсей був звинувачений за те, що убив єгиптянина, хоча цей 
останній мучив і нападав, і нестерпними утисками обтяжував єврейські громади. 
Христос же ніби вкинув злих демонів у безодню і проти волі утримував їх від 
насильства, яке нам завдається, тобто висилав їх з одержимих ними; тоді коли за 
це Йому належало б дивуватися, Він не уникнув засудження від звиклих до 
осуду. Саме вони, звертаючи у звинувачення безліч Його чудотворень, 
наважувалися говорити: “Він виганяє бісів не інакше, як тільки силою Вельзевула, 
князя бісівського” (Мф. 12, 24). Але зауваж також, що Мойсей, “Подивившись 
туди й сюди ... побачивши, що нема нікого... сховав вбитого єгиптянина у піску” 
(Вих. 2,12). Потім мимохідь радить своїм братам по крові примиритися. Бо 
Господь бачить боротьбу проти Амалика, але тільки “рукою ... високою”, як 
написано (Пс. 135, 12), і ніхто з тих, що живуть на землі, не бачив, які невимовні 
діла Він звершив через Христа. Так само, хто з тих, що живуть на землі, міг 
бачити, як або коли були засуджені зборища демонів і отримали наказ жити у 
безодні? Таким чином, прогнавши сатану у пекло і звільнивши тих, що живуть на 
землі від його насильства, Він зрештою закликав їх до провадження чесноти. Про 
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це і Сам Христос зрозуміло говорить: “Як може хто вдертися в дім сильного, та 
пограбувати його майно, якщо перше не зв'яже сильного? І тоді розграбує дім 
його” (Мф. 12, 29). Бо як би наперед зв'язавши міцного, тобто сатану, Він 
переносить через віру в Себе його сосуди, тобто тих, які колись діяли під його 
владою і стали непотрібними сосудами. Але оскільки за те, за що по 
справедливості Йому належало б дивуватися, Він був несправедливо ними 
осміяний, то Він через необхідність переселився в іншу землю, залишивши 
Юдею, в якій і був народжений за плоті, хоча за істиною Він не був юдеєм, як 
Слово, але був згори, з небес і від Отця, точно так само як і божественний 
Мойсей народився в Єгипті, але був євреєм від євреїв, маючи благородний і 
святий отцівський корінь. Тому коли єдинокровні брати звинувачували його і 
звели крайній наклеп на вчинене ним на користь них самих, тоді він вже 
переселився у землю Мадіамську і переправився у країну чужинців. Потім, сівши 
біля криниці, він захистив дочок Іофора. Ці сім дочок, що пасли стада свого 
батька, пригнали спраглих овець до корит. Але коли вони вже, з великим 
труднощами, начерпали води, то деякі з пастухів силою відігнали їх. Мойсей же 
заступився за них і своїми руками начерпав води, “і напоїв овець”, як написано 
(Вих. 2, 17). Отже, Іофора ми приймемо в значенні миру, тому що він був 
мадіамським священиком, не за Того, Хто істинно і за природою Бог, звершуючи 
служіння, але творінням крім Сотворителя і Творця, або ідолам, зробленим з 
каменя і за допомогою ремесла теслі. Був в омані і світ, поклоняючись демонам, 
а не Богові. Саме ім'я Іофора тлумачиться як надмірність або “зайвий”. Такий і 
світ, який є весь – надмірним, оскільки ті, хто зважився думати про мирське, не 
роблять нічого з необхідного, але ніби упиваються суєтними розвагами і певним 
чином накидаються на непотрібні задоволення. Безсумнівно, право тих, які 
бажають жити надмірностями плотськими і думками про мирське, віддаляють від 
досягнення корисного і необхідного, якщо істинно те, що “помисли плотські є 
ворожнеча проти Бога” (Рим. 8, 7), і той, хто думає про мирське, “стає ворогом 
Богові” (Як. 4, 4). Отже, бажання думати про мирське, та й сам світ, є воістину 
надмірність. Бо Христос в одному місці сказав: “Яка бо користь людині, якщо 
вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін 
за душу свою?” (Мф. 16, 26). 

8. Мойсей переправився з єгипетського краю до Мадіамського; подібно 
як і Христос перейшов з Юдеї у Галілею. Зауваж, що одна дочка Левія народила 
священного Мойсея. Але більше, тобто сім дочок було у мадіанитянина Іофора. 
Також одне і юдейське суспільство, з якого народився за плоттю Христос, 
прообразом якого був Мойсей. Дочок, так би мовити, світу – язичників, тобто 
спільнот, які населяють його, дуже багато. Так Христос, залишивши синагогу, з 
якої вийшов за плоттю, пішов до багатьох спільнот язичників, над якими чинили 
насильство злі пастирі, тобто правителі світу цього. А Він спас їх. Але зараз 
скажемо про спосіб цього насильства, приєднавши вказівку і про спосіб 
допомоги. Божественне Писання зазвичай уподібнюють до джерела, даного нам 
для Богопізнання, яким ми керуємося у кожній справі; тому що в нас тече ніби 
від джерела розуму і знання будь-якого блага, і пізнання слави Божої ніби у 
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дзеркалі і здогадках (1 Кор. 13, 12). Тому тих, хто знехтував любов'ю до Бога і 
нечестиво схилившись до того, щоб віддавати шанування демонам, Він 
звинувачував, кажучи устами Єремії: “Подивуйтеся цьому, небеса, і здригніться, 
і жахніться, – говорить Господь. Бо два зла зробив народ Мій: Мене, джерело 
води живо залишили, і висікли собі водойми розбиті, які не можуть тримати 
води” (Єр. 2, 12-13). Бо неправдиве служіння є ніби якоюсь розбитою криницею, 
оскільки з неї ніхто не може зачерпнути сильного для оживотворення слова; 
неушкоджене ж Богопізнання є воістину джерело життя. І таким чином, криниця 
може служити для нас образом вродженого пізнання. Але доки ми користуємося 
правильним і не вимушеним розумом для пізнання про Бога, доти будемо йти 
прямим шляхом істини. Якщо ж хто насильно буде захоплений демонськими 
зваблюваннями, щоб робити те, що йому завгодно, то свої старання буде 
витрачати на демонів. Це, я думаю, приблизно означає черпання води дочками 
Іофора, поміж тим як цю воду силою взяли у них ті, які були міцніші за них. У 
такій же немічності, вважаю, знаходяться і заблудлі, оскільки вроджене пізнання 
у них зійшло до безглуздості, тобто до омани і до корисного для демонів. Але 
Христос надав захист. Він відігнав беззаконних лжепастирів і напоїв живою 
водою, тобто Своєю Божественною і небесною проповіддю. Тому і говорив: 
“хто спраглий, нехай іде до Мене і п’є” (Ін. 7, 37). Отже, Іофора ми приймемо в 
значенні світу, сповненого надмірності і суєтності. А під сімома його дочками ми 
розуміємо спільноти язичників, які знаходяться усюди, так ніби кожна з дочок 
Іофора означала собою спільноту. Під злими і такими, що діють з великим 
насильством, пастирями справедливо можна розуміти збіговиська демонів. Той, 
Хто захищає, є Христос, Який і напоює нас Божественними струменями. Далі, 
коли дівчата уникли насильства з боку нечестивих пастирів, то повернулися до 
Рагуїла, свого батька, розумію Іофора. І коли він їх запитав про причину 
незвичайної швидкості їхнього повернення, то вони відразу сповіщають про 
допомогу Мойсея. Тоді він зараз же вводить цю людину до свого дому і віддає 
йому за дружину Сепфору, старшу і найкрасивішу зі своїх дочок. Вона народила 
Гірсама. Бо коли Христос надав допомогу громадам язичницьким, що 
знаходяться в світі, то врятовані Ним, тайноведені від Нього, пізнали, що Він в 
змозі і надати захист, і легко забрати від рук тих, що зважилися завдати образу. 
Так, нарешті, і світ охоче сприймає Його як і Реуїл священного Мойсея. 
Приводить також ніби в спорідненість з Ним, як ніби якусь наречену прекрасну 
представляючи Йому, Церква з язичників, яка розуміється під Сепфора. Сепфора 
значить “відвідування”, або “прекрасна”, а також і “приємність дихання”. Бо 
“яким відвідав нас Схід понад” (Лк. 1:78) воістину благоліпну і прекрасну, 
розумію Церква, і дарував їй дар небесний, обдарування дихання Свого, тобто 
причастя Святого Духа. Вона ж народила Йому Гірсама, тобто народ воістину як 
прибульці; тому що зафіксовані Божественним Духом і удостоєні відвідування 
згори і преображені в красу ніби по образу Сина суть воістину прибульці в цьому 
світі. І їм найбільше пристойно було б співати та говорити: “Не маємо бо тут 
сталого града, а шукаємо майбутнього, котрого будівничий Бог” (Євр. 13:14 
11:10). Бо мандруючи по землі, вони проживають на небі і аж ніяк не 



 
 
 
 
 
 
 
№ 5, 2016  _____________________________________________________  

- 279 - 

домагаються мирських предметів, але посилено прагнуть до того, що відноситься 
до віку майбутнього. Вони пізнали шлях слідування за допомогою істинно 
чистого і чудового життя Христу, який заради нас став подібним до нас і був 
прибульцем у цьому світі. Він не думав про мирське; ні, навпаки, Він явив нам у 
Собі зразок премирного і цілком законного життя. Зверни увагу також і на те, як 
мудро Святе Письмо назвало батька семи отроковиць спочатку, перш ніж 
Мойсей надав їм допомогу Іофором, а потім, після цього, Рагуїлом. Іофор 
означає “надмірність” або зайвий, як я вже сказав раніше; Рагуїл - “паства Божа”. 
Вживу це значення на користь. Представляючи в його особі світ, ми говорили, 
що воістину зайва і суєтна розвага мирська. Але так було раніше, ніж лик 
отроковиць отримав допомогу від Христа. Коли ж вони позбавлені були від 
насильства і забрані від рук нечестивих пастирів, тоді ім'я їхнього батька вже 
змінилося в ім'я Рагуїла, що означає “стадо Боже” або “паства”, згідно із силою 
тлумачення імені. Бо тоді світ перейшов під керівництво начальника всіх 
пастирів, тобто Христа, через Якого і з Яким Богові й Отцеві слава зі Святим 
Духом на віки віків. Амінь. 
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
 

• 
 

Сценарій концерту, присвяченого 10-й річниці з дня упокоєння 
митрополита Даниїла (Чокалюка) 

 
На передньому плані ікона Андрія Первозванного та портрет владики 

Даниїла. 
Учасники заходу – ведучі, хори. 
Необхідні матеріали: «Молитва за Україну» (слова Кониського, муз.  

М. Лисенка), «Хваліте ім’я Господнє», А. Грицишин «Ісусе мій Прелюбезний», 
знаменний розспів «Під кров Твій», С. Людкевич «Чорна рілля ізорана», м. Наталія 
Іваник «Херувимська», Максимов «Від юности моєї», Київський розспів «О 
Всехвальная Мати», Д. Бортнянський «Тебе Бога хвалимо», Архангельський «Кіріє 
елейсон». 

«Отче наш» (хор РДС, регент дияк. Володимир Іваник) 
Ведучий: Я прошу внести свічку пам’яті Владиці Даниїлу. 
Ваші Високопреосвященства і Преосвященства! 
Ваші Високопреподобія! 
Шановна родино владики Даниїла! Дорогі браття і сестри! 
Розпочинаємо концерт-пам’яті, присвячений 10-й річниці з дня упокоєння 

митрополита Даниїла. 
Ведуча:      І пам’яті сила магічна, 

І ніжність якась неземна, 
І поклик, і загадка вічна, 
І тиха свята таїна. 

Ведучий: День 10 грудня став днем жалоби всієї Рівненщини, Буковини 
навіть всієї України та зарубіжжя. Перестало битися серце великого церковного 
діяча, щирого українця митрополита Даниїла. «Людина не владна над духом, 
щоб отримати дух, і немає влади у неї над днем смерті, і немає визволення у цій 
боротьбі…» (Екл. 8,8). 

“Його життя було суцільною боротьбою з несправедливістю, зі злом, з 
нестерпимими реаліями життя та й, зрештою, боротьбою за саме життя. 

Він зробив дуже багато, навіть, можна сказати, надзвичайно багато як для 
одного людського життя, яке обірвалося передчасно. 

Зараз нашому дорогому митрополитові Даниїлові необхідна тільки усердна і 
щира молитва. 

Піднесемо молитву Владиці життя і смерті, Господу нашому Ісусу Христу за 
спокій душі спочилого служителя Його Святої Церкви і попросимо, щоб для 
нього надією був Отець. Захисником і пристановищем Син і покровом Дух 
Святий”, - ці слова сказав Патріарший Намісник, митрополит Переяслав-
Хмельницький і Білоцерківський, ректор Київської Православної Богословської 
Академії, доктор богословських наук Високопреосвященнійший Епіфаній. 
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Ведуча: Він мав талант відродження святинь. 
Митрополит наш Рівненський й Острозький, 
Як благодаті Бога вірний син, 
і світоч світосяйний і побожний. 

З його старань Михайлівський ожив, 
Воскресла Київська духовна школа, 
Свій шлях він з честю довершив, 
Та й до Престолу став Творця Святого! 

«Хваліте ім’я Господнє» (хор РДС) 
Ведучий: «Українська Православна Церква Київського патріархату стояла і 

буде стояти! А всі ті, хто пророкує її загибель, згинуть безчесно і безслідно. Вони 
є нечестиві, незважаючи на те, в яких одежах ходять і які титули носять. 
Українська Православна Церква Київського Патріархату – основа, національний 
фундамент, на якому виросте прекрасна споруда духовної єдності, добра і 
злагоди українського народу. Працюйте ради цього! Хай у кожному храмі, у 
кожній церкві на Україні звучить наповнене вірою в Бога українське слово», - ці 
слова належать світлої пам’яті прот. Михаїлу Чокалюку, батькові митрополита 
Даниїла. 

Ведуча: Зерна виховання впали в добру землю, адже принципи сімейного 
виховання у родині Чокалюків – це саме ті принципи, яких так бракує в наш час 
у багатьох сім’ях. Бо у теплій домашній атмосфері започатковується міцна 
основа духовно-морального життя людини, а отже, й держави. Страдницький 
шлях життя його родини став прикладом, основою життя митрополита Даниїла. 

Богдана Хмельницького іменем Ти 
Названий був своїм батьком і ненею. 
І Буковиною вічно земною 
Благословенний пішов у світи. 

Линув старанно до вічного Бога, 
І прямував до святої мети. 
Гетьманом став Богообраний Ти, 
Мужньо владичную вибрав дорогу. 

Честь ця довічна, тож нас покривай 
Силою тих молитов полум’яних. 
Друзів твоїх, Україну кохану 
В тих молитвах зберігай і спасай. 

«Ісусе мій Прелюбезний» А. Грицишина (хор «Анафора») 
Ведучий: Бажаючи спасти своє найбільше творіння – людину, Господь 

обирає різні способи, методи та різні знаряддя. У найбільшій мірі Бог діє через 
тих, кого покликав до таїнства священства. «Не ви вибрали Мене, а Я обрав вас», 
– каже Христос, і тому людей, покликаних до душпастирства, ще зодягнених в 
тіло, робить представниками ангельської служби, – коментує святитель Іоанн 
Золотоуст. Якою ж тоді великою благодаттю Небесний Отець нагороджує тих, 
які самі мають владу поставляти на дияконів та священиків! 
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Ведуча: Ти часто ставлеників рукопокладав 
На голови обранців Христа Бога. 
І кожному Ти до душі вкладав 
Частинку серця вогняного свого. 

Тому, напевне, ти його роздав, 
Для кожного, хто честь мав це прийняти. 
Прийшла печаль і скреснула біда, 
Коли зійшлися в землю поховати 

Архієрейську дивну плоть твою. 
А серце – залишилось поміж нами, 
В серцях у наших, знов воно в бою, 
Спроваджує до вічнісної брами. 

«Під кров Твій» знаменний розспів (Архієрейський хор) 
Ведучий: Владика Даниїл з особливою любов’ю ставився до чернецтва та 

проявляв особливу турботу про нього. За п’ять років перебування на кафедрі він 
багато часу приділяв монастирям. Перший монастир, який почав діяти з 
приходом його на Рівненщину – це Свято-Георгіївський чоловічий монастир на 
Козацьких Могилах в селі Пляшева на місці Берестецької битви та героїчної 
загибелі козаків, жіночий Свято-Варваринський монастир в Дубно, ним же з 
травня 2005 р. був закладений Свято-Воскресенський чоловічий монастир на 
Повстанських Могилах, що в урочищі Гурби – на місці однієї з найжорстокіших 
битв УПА з московськими окупантами. 

Ведуча: Козацької вдачі Владика наш був! 
Тож Бог доручив йому вічні могили, 
До вдачі його, що в житті він здобув, 
Козацькими мужністю й силою. 

Святі ті кістки, Пляшеву він сприйняв, 
Безцінними диво-скарбами. 
Тут спокій козацький він оберігав, 
Вінчаючи їх молитвами. 

Він вів за собою без ліку людей, 
В могил цих важлива наука, 
І вірив з козацтвом, що воля прийде, 
Що зникнуть тривоги і муки. 

Так в ревності цій досвітив, догорів, 
Жевріє душа купиною. 
Світильник він був, що горів і світив, 
Святителем долі земної. 

Владико живий, Чокалюк Даниїл, 
Тепер над тобою могила 
Козацька, земна, додалась до могил 
А в ній вся любов твоя й сила!…  
«Чорна рілля ізорана» С. Людкевича (хор «Анафора») 
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Ведучий: Хай живуть довго його добрі справи, хай незабутнім буде його 
подвиг у розбудові Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
Він щиро молився за кожного з нас. 

Ведуча: Промовляв імена і оздоблював їх у прохання, 
І часточки з просфорок складав і складав до Христа, 
Агнця Божого, мить та свята і проста 
Таку міць, таку силу дарить сподіванням. 
А у храмі святому ось знов Херувимська звучить, 
І побожний народ затамовує в святості подих. 
Ось ця мить – стане він перед вічним народом, 
І мольба за людей до самого Христа полетить. 
Херувимська! – по духу ти був мов земний херувим. 
Тож минають роки на землі, ми прямуєм без тебе, 
Але вірим, Владико, ти в небі, ти в чистому небі 
Все благаєш Христа, службу несеш перед Ним! 

«Херувимська» (Архієрейський хор) 
Ведучий: Ось як згадує владику Даниїла свящ. Володимир Сміх: «Невеликий 

на зріст, здавалося б, мало чим відрізнявся від інших викладачів, але відразу 
вразив мене твердим цілісним поглядом, впевненою ходою, завжди строго-
акуратним зовнішнім виглядом, що підкреслювало його впевненість, 
цілеспрямованість, вольовитість… Його настанови і проповіді говорили про 
гострий глибокий розум, велику обдарованість. Це бездоганна інтелектуальна, 
чесна людина, ідеал духовності… Назавжди я запам’ятав прощення на вечірній 
службі перед початком Великого посту в Прощену неділю. Я не пам’ятаю такого 
щирого, неформального, привселюдного покаяння з боку священнослужителя, 
який чітко усвідомлював свої недоліки і, можливо, навіть провини перед 
вихованцями”. 

Ведуча: Це великий богослов сучасності, він був справжнім християнином з 
високою духовною культурою і мудрістю, мав велику любов до людей і 
самопожертву, які вимагають від людини безперервної праці, витримки, 
внутрішньої дисципліни. 

Такий його стан, такі риси незмінні, 
Це ми на землі, серед втоми й журби, 
А він перед Богом невтомно, уклінно 
Благає в мольбах за щасливість доби. 

Й кадильниця сміла, дзвінка і незгасна, 
Воскаджує Богу чесний фіміам. 
Тож як усвідомлювати все це прекрасно, 
Владико чесний, Даниїле, всім нам! 

Ми знаєм, що сильне, святе те моління, 
А небо завжди прислухалось до тебе. 
Тож все те натхнення і все твоє вміння 
Нехай мов вогонь пломеніє у небі! 
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І служба твоя хай освічує днини, 
Бо знати тебе – це свята нагорода. 
Ти був і ти є та Велика Людина, 
Служитель Господній і свого народу! 

Ведучий: Поглянь з неба, Боже, поглянь, 
Ти ж бо цей виноградник відвідай 
Український, серед зневірянь, 
Ти прийди, хай минуть його біди. 

І нехай виноградарів злих 
Серед цього народу не стане 
Ти стверди їх у вірі простих 
Та в надіях таких полум’яних 

Українців! Десниця твоя, 
Насадила їх в землю цю щиро. 
Ти поглянь з неба, Боже, поглянь, 
Та засій ниву цю добром й миром… 

Так він завжди благав і молив, 
Даниїл, наш святитель довічний. 
Сорок сім лишень років прожив, 
Та у Бога він житиме вічно. 

«Від юності моєї» (хор «Анафора») 
Ведучий: Людина, в якої стільки наполегливості, доброти, допитливості, 

сили волі й глибокої духовності завжди стає яскравою подією в житті оточуючих 
його людей. Про таких людей пам’ятають. За зустріч із такими людьми дякують 
Богові. А як трепетно до зустрічі з ним готувались діти! Як світилися їхні 
оченята! І який був щасливий Владика, спілкуючись з дітьми. 

Ведуча: Владика й діти завжди біля нього, 
Мов ангелята за благословенням, 
Так линули все до Владики свого. 
Щоб осінив він їх Христа знаменням! 

З його владичних, щедрих, добрих рук 
Вони ж у них знаходили відраду 
Він був і батько, й брат, і добрий друг, 
Й ніколи їхніх сподівань не зрадив. 

Теплилась віра в зляканих серцях 
І оживали потайні надії, 
Повиростають, подолають страх, 
Бо впевненість владика в них засіяв. 

«О Всехвальна Мати» Київський розспів (хор «Анафора») 
Ведучий: Не зникнуть на землі моїй ніколи, 

А стверджені стоятимуть довіку, 
З твоїх натхнень освячені престоли, 
Владико Даниїле, наш владико! 
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Вони стоятимуть так міцно у віках, 
І жертву Богу зноситимуть люди, 
І ангели на чистих сторінках, 
Небесних книг записувати будуть. 

Про безліч добрих, вірних людських справ, 
Які творитимуть твоїм натхненням. 
Нехай живе серед святих відправ 
Твоє архієрейське добре ймення. 
Ведуча: Завжди вражав послух і смирення владики Даниїла Божій волі і волі 

святої Православної Української Церкви. Вражали добро його серця, внутрішня 
дисципліна, благородство, сердечність, світла посмішка, його богослужіння. Він 
любив причащатись і причащати у вірі, надії і любові. Це найсвятіші хвилини 
людської земної долі, за які він дуже дякував Богові. 

Євхарістіо пара полі, Євхаристіо! 
Така миттєвість і свята, і щира. 
Ти предстоятель, і тебе Христос 
Приймає в Євхаристії із миром. 

Приймає почуття, святу мольбу 
За кожну душу, що прийшла до храму. 
За українську скарану добу, 
За батька кожного, за кожну маму. 

За юність в чистоті, за немовлят, 
За поле із рясними пшеницями. 
Летять слова молитви, ген летять, 
А ти стоїш, як ангел перед нами, 

Немов Мойсей, і молишся за люд. 
Слова стихають, падаєш в поклоні, 
Вони долинуть до Христа, дійдуть, 
А Він Святий спасе і охоронить. 

«Тебе Бога хвалимо» Д. Бортнянський (Архієрейський хор) 
Ведучий: Я трішки сьогодні згадаю історію. Митрополит Коринфський 

Іоасаф у час перебування в Україні був місцеблюстителем Єрусалимського 
Патріаршого престолу. Коли він прибув в Україну, тоді урочисто вручив Богдану 
Хмельницькому меча, освяченого на Гробі Господньому, став духівником 
гетьмана та благословив його на визвольну війну. Як духівник, митрополит 
Іоасаф супроводжував Хмельницького, звершував богослужіння, благословляв та 
навчав народ, закликаючи відстоювати Церкву Святу і волю. У 1651 році, після 
поразки Богдана Хмельницького у битві під Берестечком, митрополит Іоасаф був 
по-звірячому страчений. 

Ведуча:      Дух Іоасафа в серці твоїм був, 
Мудрий і міцний митрополите, 
Ти безсмертя працею здобув 
Й ліг у землю, як зернятко жита. 
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Тож Іоасаф, той грек святий, 
Мужній ієрарх, прийнявший муки, 
Українцеві, тобі дав хрест нести, 
У твої святителеві руки. 

І ти ж поніс крізь пекло наших днів 
Хрест отой – в нім доля України. 
Ним горів, світив, полум’янів, 
Сповнюючи мертвенністю днину. 

Тож в цім дні живе твоє тепло, 
Твоє світло нам, живущим, світить. 
Скільки в ньому люду ожило, 
Всі вони твої духовні діти! 

Ти довічний наш Архієрей, Даниїле!  
Ти нам допоможи! 
Бо ж вмер Ти, став біля дверей, 
Щоб ввести нас в Царство світле Боже! 
Син Буковини похований на Рівненській землі. Ми не забуваємо нашого 

Владику Даниїла. Постійно біля його могили вдень і вночі горить свічка вічної 
пам’яті як символ нашої молитви за нього. 

«Кіріє елейсон» Архангельський (Архієрейський хор) 
Ведуча: Є слова, що підривають мури, як найсильніша вибухівка. Є слова, 

що підносять на висоту, для якої бракло найпотужніших крил. Вони додають міці 
і стійкості, відваги й натхнення, несуть надію і сіють мрії. З таких слів 
виростають нові світи. 

Ведучий: Такі слова виголошують у своїх проповідях, промовах, виступах, 
навчають парафіян ціла плеяда сучасних архієреїв, які в минулому були учнями 
митрополита Даниїла, а сьогодні є послідовниками його духовних завітів: це 
Патріарший Намісник. митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський 
Епіфаній, митрополит Черкаський і Чигиринський, голова Синодального 
управління військового духовенства Іоанн (Яременко), архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), архієпископ Тернопільський, 
Кременецький і Бучацький Нестор (Писик), архієпископ Полтавський і 
Кременчуцький Федір (Бубнюк), це і наш владика Іларіон – Архієпископ 
Рівненський і Острозький, який прийшов на зміну попереднім митрополитам. 

Молодий, енергійний, ерудований, справедливий, він вчить словом і 
прикладом вірити в Бога, в Україну, що відроджується, міцніє… 

Під керівництвом владики Іларіона уже 10 церков перейшло від 
Московського Патріархату під юрисдикцію Київського Патріархату, 5 – на стадії 
переходу. Це, безумовно, великий авторитет нашої Церкви, її керуючого. 

Ведуча:     Вам, великий Церкви казнодію, 
Вам, апостольський промовцю голосний, 
Чи в серці ми знайти слова зумієм, 
Щоб подвиг проповідницький, земний, 
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Вам, Іларіоне, подвиг оспівати 
Та зобразити пломінь мудрих слів, 
У них відлунюють зеленії Карпати 
І шум лісів, Горині вічний спів, 

Що славлять повсякчас живого Бога. 
Ви, проповіднику, Великий Голосний. 
Ваші слова берем в свою дорогу 
Як подвиг проповідницький, новий. 

«Боже, Великий, Єдиний» (виконують всі разом) 
Ведучий: Сьогодні перед вами виступав хор РДС – незмінний регент дияк. 

Володимир Іваник. 
Ведуча: Архієрейський хор «Знамення» Свято-Покровського та Свято-

Воскресенського кафедральних соборів; регенти – диякон Володимир Іваник та 
матушка Наталія Іваник. 

Ведучий: Хор «Анафора», регент – матушка Ольга Тимків. 
Ведуча: У сценарії використано вірші єпископа Іоанна Швеця. 
 
Програму вели: прот. Ігор Кучерук і пані Віра Кундюк. 
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