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ПАСХАЛЬНІ ПОСЛАННЯ 
 

• 
 

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! 

Серед усіх християнських свят особливою урочистістю відзначається 
святкування Пасхи Христової. Святкувати Пасху – це означає святкувати 
воскресіння Христове. Воскресіння Христове – це перемога Господа нашого 
Ісуса Христа над смертю у людській природі. Бог створив людину 
безсмертною, але через гріх Адама смерть увійшла в людську природу, і тому 
ми всі помираємо. Ісус Христос силою Свого Божества переміг смерть у 
людській природі. І тому смерть вже не царює над родом людським. Апостол 
Павло виголошує: "Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога? Жало 
смерті – гріх" (1 Кор. 15: 55–56). Той самий апостол, пояснюючи, хто переміг 
смерть, каже: "Дяка Богові, Який дав нам перемогу через Господа нашого 
Ісуса Христа" (1 Кор. 15: 57). 

Отже, смерть переміг Ісус Христос як Бог, Який з’єднався з людською 
природою, через неї зазнав смерті й силою Божества переміг смерть, 
воскреснувши з мертвих. Чи справді Ісус Христос воскрес? Де докази Його 
воскресіння? Доказом воскресіння є жінки-мироносиці і святі апостоли. Вони 
бачили Ісуса Христа воскреслим. Спочатку вони не вірили, що бачать 
воскреслого їхнього Учителя в тілі, думаючи, що перед ними стоїть дух, а не 
Христос у воскреслому тілі. Потім вони переконались, що бачать справді 
воскреслого Христа. Воскреслий Христос з’являвся апостолам не один раз. І 
не тільки апостоли бачили воскреслим Ісуса Христа, але й понад п’ятсот 
братів, тобто послідовників Христа. Воскреслого Христа бачив і Його 
гонитель – Савл, який потім увірував у Нього і став великим апостолом 
Павлом. Свідком воскресіння Христового була римська сторожа, яка бачила 
велике світло і порожній гріб. Не випадково вороги Христа – первосвященики 
і книжники – підкупили сторожу і просили її не говорити правду і свідчити, 
ніби тіло Ісуса вкрали апостоли, коли вони, воїни, спали. Чи можливо, щоб 
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римський воїн спав на сторожі? Ні! І самі первосвященики і книжники 
просили, а не примушували апостолів не проповідувати про воскресіння 
Христове. 

Христос воістину воскрес! Тому і ми на вітання "Христос воскрес!" 
відповідаємо "Воістину воскрес!". Правду ми свідчимо чи неправду? Віра у 
воскресіння Христове перемогла весь світ, який був затьмарений 
ідолопоклонством. Мали язичники доказ воскресіння Христового, приймаючи 
християнство? Звичайно, мали! Який? Проповідь апостолів. Так, проповідь! 
Але вона супроводжувалась чудесами, які звершувались силою Того ж 
воскреслого Христа і благодаттю Святого Духа. Недаремно Господь Ісус 
Христос, возносячись на небо, сказав: "Я з вами до кінця віку" (Мф. 28: 20). 
Християни мають беззаперечний доказ воскресіння Христового. Однак 
блаженні ті, які не бачили воскреслого Христа і не бачили чудес, проте 
увірували, бо так сказав Сам Господь: "Блаженні ті, що не бачили, але 
увірували" (Ін. 20: 29). 

Воскресіння Христове стало запорукою вічного життя всього людства. 
У дні печалі і скорботи після смерті наших близьких воскресіння Христове 
вселяє в наші серця велику надію. Воно дає нам мужність і силу перемагати 
смуток і тугу. Воскресіння Христове з’єднує живих і померлих в єдину 
родину. Воскресіння Христове дарувало нам повну радість. 

Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом. Воно кличе нас 
до моральної чистоти і до святості. Тисячі тисяч святих Божих людей 
надихалися воскресінням Христовим на різноманітні подвиги, які прославили 
їхні імена вічною славою. Воскресіння Христове вчить нас бачити в людині 
брата, образ і подобу Божу. Воскресіння Христове виправдовує нашу боротьбу 
з неправдою. Воно надихає нас любити свою Батьківщину, свій народ і свою 
державу. 

Воскресіння Христове відкрило новий сенс життя людини. Воно 
зробило земне життя осмисленим і цілеспрямованим. Попереду не смерть, не 
загибель, не знищення, а сприйняття іншого буття – "іншого, вічного, життя 
початок". 

Смерть втратила для християнина свій жах і страх. Ось чому в ці святі 
дні Церква закликає нас до радості: "Світися, світися, новий Єрусалиме, радій 
нині і веселися, Сіоне…"; "Радістю обіймемо один одного…"; "Через Хрест 
прийшла радість усьому світові…"; "Смерті святкуємо умертвіння…". 

Своїм воскресінням Христос дає нам силу для боротьби з гріхом. Він 
воскрешає наші душі і надихає нас на самовіддане служіння своєму народу, 
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своїй державі в ім’я любові до Бога і людини. Воскресіння Христове дає нам 
надію, що Христос Спаситель, Який подолав смерть, має владу і над нашими 
бідами, скорботами і труднощами. Він попускає кризи в людському 
суспільстві, війни між народами; Він і припиняє їх, але для цього треба 
навернутися до Бога всім серцем, усім своїм життям. Він хоче, щоб усі люди 
увірували в Нього, змінили свій неправедний спосіб життя і ввійшли у вічне 
життя для блаженства. 

У ці радісні пасхальні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, 
боголюбиві пастирі, чесні ченці і черниці, улюблені браття і сестри, зі святом 
Воскресіння Христового. Вітаю з Пасхою Христовою Президента України 
Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд, наших славних 
захисників – Збройні сили України, які не шкодують свого життя з любові до 
своєї Батьківщини. Вітаю з найбільшим християнським святом весь 
український народ і всіх українців, які перебувають за межами України на всіх 
континентах, але люблять Україну і допомагають їй. 

Нехай милосердний Господь, Який Своїм воскресінням переміг гріх і 
смерть, дарує всім нам духовне оновлення, перемогу над зовнішніми і 
внутрішніми ворогами, видимими і невидимими, і нехай приведе всіх нас до 
миру і єдності, а в кінці життя – до вічного блаженства, заради чого Він помер 
і воскрес. 

 
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 
Філарет, 

Патріарх Київський 
і всієї Руси-України 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ  
архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона 

Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним 
Рівненської єпархії Української Православної Церкви 

Київського Патріархату 
 

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

Радіє і торжествує нині видимий і невидимий світ, голоси людей поєд-
нуються з голосами Ангелів, прославляючи Воскреслого з мертвих Христа 
Життєдавця. "Нині веселяться Ангели, радуються Архангели, Херувими і 
Серафими, урочисто святкують з нами наповнене світлом свято – Воскресіння 
Христове" – такими словами відображає повноту цієї радості святитель Іоанн 
Золотоуст. А що може бути радіснішим для християнина, покликаного "iз 
темряви у чудове Своє свiтло" (1 Пет. 2, 9), ніж вічне спілкування з Богом у 
Царстві Небесному?! "Hе бачило око‚ i вухо не чуло, i на серце людини не 
приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його" (1 Кор. 2, 9). 

Ось чому Воскреслий Христос звертається із закликом радіти до своїх 
учнів. Ці ж слова повторить пізніше апостол Павло: "Радійте завжди в Господi, 
i ще кажу: радійте" (Флп. 4, 4). З цією радістю апостоли проповідували світові 
Євангеліє. З нею святі мученики відважно йшли на страждання і смерть. Ця 
радість давала духовну силу святим Отцям захищати чистоту православної 
віри від погибельних єресей. Вона – сьогодні в серцях тих, хто живе істинним 
християнським життям. 

Однак шлях до радості Воскресіння лежить через Голгофу. Господь 
зійшов на Хрест і, перетерпівши великі муки, увійшов у радість Воскресіння. 
Так само і кожен з нас перед тим, як відчути благодатну радість Христову у 
своєму серці, має пройти шляхом терпіння та скорбот, шляхом несення свого 
життєвого хреста. Спаситель не обіцяє нам легкого і безтурботного життя, але 
зазначає, що Він "переміг світ" (Ін. 16, 33) і дійсно знає, як заспокоїти усіх 
"струджених і обтяжених" (Мф. 11, 28). 

Про це надзвичайно актуально пам’ятати сьогодні, коли святкування 
Пасхи Христової відбувається в умовах анексії Криму та воєнних дій на Сході 
України. Вони щоденно стають причиною страждань багатьох українців, які 
змушені хоронити своїх найближчих, дбати про лікування поранених, 
розраджувати та допомагати тим, кого підступний і жорстокий агресор зробив 
вдовами і сиротами, позбавив власних домівок... В такий важкий час у нас 
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може закрадатися відчай, смуток, невпевненість. Подібне відчували й 
апостоли, коли Того, на Кого вони покладали всі надії – розп'яли. 

Але Христос Воскрес! Воскрес і переміг диявола, зруйнував врата 
пекла і відкрив нам вхід у Царство Боже. Як через Хрест, страждання і смерть 
Він увійшов у радість Свого Небесного Отця, так і ми через наші скорботи та 
випробування ввійдемо у радість Воскреслого Спасителя. 

І так, як сум апостолів був перемінений у велику і всеперемагаючу 
радість, так і ми втішаймося у цей Великий і Святий День! Очевидно, що це 
важко. Адже в нас живе пам’ять про останні події, яка щемить в серцях 
багатьох глибокими ранами. Але Воскреслий Господь нас зцілює та воскрешає 
рідну країну! На подив усім, на очах всього світу, який у більшості своїй 
донедавна навіть не знав про наше існування, велично і славно воскресає Нова 
Україна! І вже ніхто і ніщо не зупинить її воскресіння! Бо воно – не діло рук 
людських, а здійснення Божого промислу. Ми не знаємо, як довго буде 
тривати ця Хресна дорога, але твердо знаємо, що Бог підтримує нас Своєю 
переможною десницею, бо з нами правда, яка завжди торжествує, як це 
демонструє свято Христового Воскресіння! 

Улюблена моя паство! У ці святкові Пасхальні дні сердечно вітаю вас 
із Світлим Христовим Воскресінням. Вітаю вірних і мужніх захисників нашої 
Батьківщини: воїнів, капеланів, волонтерів та тих, хто жертвує своїм життям і 
здоров’ям заради миру на нашій рідній землі. Вітаю державну владу та органи 
місцевого самоврядування. Вітаю Боголюбивих пастирів, чесне чернецтво та 
всіх вірних Рівненської єпархії Української Православної Церкви Київського 
Патріархату. Вітаю наші громади в Європі та всіх земляків-українців, 
розсіяних по всьому світу. 

Нехай віра у Воскреслого Спасителя вселяє мужність і героїчну 
безстрашність в душі наших Захисників, які боронять країну. Нехай ця віра 
допоможе нам пережити ті скорботи, труднощі і випробування, які нині 
спіткали український народ. Нехай жертовна любов, яку явив нам Христос, 
покриває всі негаразди та посилає мир на рідну землю, адже Воскресіння 
Господнє – це те чудо, яке утверджує віру та примножує надію в серцях людей 
на щасливе та мирне майбутнє! 
 

ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 

Іларіон, 
архієпископ Рівненський і Острозький, 

в.о. Екзарха Європи, голова Управління зовнішніх церковних зв’язків 
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Dekan RDS Vitali Lototsky! 
 
 

Bei dieser Gelegenheit meine aufrichtigen Glückwünsche anlässlich des 
großen Osterfest und Konferenz in Rivne Seminar akzeptieren. Zwei Jahre der 
Zusammenarbeit mit Ihren religiösen Schulen haben gute Früchte für seine 
Entwicklung. Daher möchten wir alle Teilnehmer der Veranstaltung Lichts des 
wissenschaftlichen Verständnisses, christliche Tugenden und Erfolg in der 
Wissenschaft. 
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МАТЕРІАЛИ  
VІ АНДРІЇВСЬКИХ ЧИТАНЬ  

на тему: 
"ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 
ВІД ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ ДО СУЧАСНОСТІ" 

 

• 
 

протоієрей Віталій ЛОТОЦЬКИЙ, 
кандидат наук з богослов’я, ректор РДС 

 
ПРОТИРОСІЙСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ В ПОЧАЄВІ: 

"ГОЛОС НАРОДУ – ГОЛОС БОЖИЙ" 
"Сімсот літ Почаївський монастир – душа 

українського народу. Сімсот літ він – головна 
святиня Волині, яку любить і шанує не тільки 
народ волинської землі, а й всієї України. Це все 
накладає на нас великі обов’язки до своєї віковічної 
святині. Такі ж самі обов’язки і Святої Почаїв-
ської гори до свого рідного українського народу". 

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) 
 

Надзвичайно важливою подією для відзначення ще одного ювілею великої 
православної святині не тільки в межах історичної Волині, а й усієї Руси-України 
можна вважати спробу сучасних українських богословів, істориків Церкви в 
Україні та інших дослідників підбити певний підсумок багатовіковій благодатній 
місії серед українського народу Свято-Успенської Почаївської Лаври. Крізь 
призму віків ми можемо побачити, як неодноразово святий Покров Матері Божої 
захищав цю обитель від ненависної руки безбожників і богоборців. Адже 
протягом всього свого існування ця обитель, що зведена на святій горі як уділ 
Богородиці, слугувала надійним духовним керманичем для православних 
українців Волині. На українських просторах панувало чимало окупантів, що 
прагнули знищити і поневолити не тільки багату українську землю, а й душу 
українського народу – монголо-татари, поляки, а найбільше "єдиновірні брати 
православні росіяни" – відверто ставили собі за мету витравити з монастиря 
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українського православного духу, насаджуючи чужу для українців традицію, 
чужу мову, лютої нетерпимості до всього народного, національного. Найгірше те, 
що і до сьогодні ця велика святиня залишається поневоленою великодержавною 
ідеологією шовіністичної московської релігійної політики, прислуговуючись 
інтересам Москви "Третього Риму і вічного Вавилону". Чого вартий хоча б той 
факт, що на території Лаври аж наприкінці ХХ ст. московські ченці, які не хочуть, 
щоби паломники монастиря не могли пізнавати правдиву історію цього славного 
колись осередку українського духу, просвіти й волі, запалили інквізиторське 
багаття, де було спалено всі фонди древнього монастирського архіву та 
історико-дослідницькі книги з історії монастиря, які були зараховані до класу 
єретичних. "…в цей період на святій Почаївській горі відбувається подія, яка 
зганьбила освячені Богом кращі традиції українського монашества, високу 
духовну й просвітницьку місію цього монастиря, поставила адміністративний 
провід цієї обителі в ряд засліплених злостивістю й нетерпимістю до іншої думки 
інквізиторів… зникають з прилавків книжкової крамниці буквально всі 
україномовні богослужбові книги… Наступним кроком стала чистка бібліотечних 
фондів. Надіслані Анною Фігус-Ралько з Канади українські видання, зокрема й 
Огієнкова "Свята Почаївська лавра", потрапляють до розряду єретичних 
першими… Окремі ченці звертаються до віруючих почаян приносити книги 
Огієнка про історію Почаївської лаври нібито для створюваної при монастирі 
воскресної школи. Насправді ж ці книги збирали для… багаття, яке незабаром 
запалало на Святій Почаївській горі… Масла в огонь додало розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року, яким створювалися умови для 
позбавлення Почаївської лаври статусу національного заповідника та передачі її в 
руки ченців Московського патріархату" [4, с. 378]. Тому необхідно сподіватися, 
що підсумки роботи конференції стануть не тільки популяризовані серед широкої 
громадськості, але й почуті українською владою, яка тільки декларує про свою 
відданість національно-духовним інтересам свого народу. 

Отже, повертаючись до теми нашої статті, необхідно охарактеризувати 
деякі історичні передумови почаївської події, що мала вплив на розвиток 
церковного життя на Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. Однією з характерних рис 
тогочасного українізаційного процесу в Православній Церкві на території ІІ Речі 
Посполитої було те, що активними провідниками його були представники 
української інтелігенції. "Результатом величезної просвітницької, організаційної 
роботи провідників ідеї українізації Православної церкви в Польщі стало те, що в 
другій половині 30-х рр. практично в кожному місті Волині діяли православні 
церкви, в яких богослужіння відправлялось українською мовою" [8, c. 243]. 
Важливою ознакою руху за українізацію православного церковного життя в цей 
час була поміркованість, врахування реалій економічного, політичного та 
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духовного становища, в якому опинилося українське населення. Варто зазначити, 
що у містах здійснення планів українізації Церкви наштовхнулося на досить добре 
організований опір тієї частини духовенства, свідомість якого сформувалася за 
часів Російської імперії. Окрім того, в містах значним був прошарок 
російськомовних православних, які, як правило, зовсім не сприймали ідею 
українізації Церкви. Також не зацікавленою у цьому була і місцева влада, яка в 
переважній більшості була польською і католицькою. Безперервні акції 
конфіскації православних храмів, діяльність римо-католицьких місіонерів з 
поширення неоунії, полонізаційні акції вимагали від керівництва Православної 
Церкви в Польщі приділити особливу увагу питанню церковного миру й єдності. 
Не відмовляючись від намірів українізації якомога більшої кількості парафій у тих 
місцевостях, де проживало православне населення, активісти – українізатори 
поступово відмовилися від гучних акцій, які б мали політичне забарвлення. 

У другій половині 30-х рр. діяльність з українізації Православ’я набула 
поглибленого характеру: видавалося дуже багато часописів українською мовою, 
здійснювалася надзвичайно велика робота з перекладу українською мовою бого-
службової літератури, підручників з основ православної віри. "У тій боротьбі за 
українізацію церковного життя. Велику ролю відогравали дипломати – колишні 
творці УНРеспубліки, які набули польські громадянські права і на Волині були 
обрані послами й сенаторами до польського парляменту – сейму і сенату у 
Варшаві… Ті парляментаристи дуже активно заангажувались у боротьбу за 
українізацію Церкви. В різних містах і селах влаштовували громадські віча. 
Закликали людей усувати російщину зі своїх церковних громад і домагатись 
висвяти українських єпископів. У наслідку того, 10 квітня 1932 року, архимандрита 
Полікарпа Сікорського висвятили в сан єпископа – вікарія Луцького" [3 , с. 94]. 

Однак, як зазначає В. Рожко: "В цій ситуації, що склалась з вини польських 
урядовців і вищої церковної влади, єпископ Полікарп, ізольований від українців, 
своїх парафіян в селах і містах Волині, присвячує свою працю перекладам  
Св. Письма та Богослужбових чинів і виданню їх в рідній мові. З висвятою 
єпископа Полікарпа серед українських церковних діячів визріла думка добиватись 
призначення правлячого Волинського архієрея-українця" [6, с. 347]. Митрополит 
Діонисій на той час займав дві кафедри: Варшавсько-Холмську і Волинську, 
"продовжував тримати весь церковно-адміністративний апарат на Волині в своїх 
руках, обсаджуючи його москвофільським і російським елементом, вороже 
наставленим до українського православ’я" [5, с. 103]. 

Узагальнюючи розгляд процесу українізації Православної Церкви в Польщі 
в міжвоєнний період, необхідно звернути увагу на те, що він дав у цілому плідні 
результати. "У 1936 році з 689-ти парафій Волинської єпархії у той чи інший 
спосіб у 417-ти церквах у богослужінні вживалась українська мова" [1 , с. 6]. 
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Важливою віхою в даному процесі була українська маніфестація 
Посольського віче Волині в Почаєві 10 вересня 1933 р. Дана подія в 
історіографічній літературі оцінена досить різноманітно, а тому сьогодні 
заслуговує на увагу і належний висновок. Отже, найбільш авторитетними для 
об’єктивної оцінки цієї події можуть слугувати свідчення людей, які були 
близькими до проводу українізаційного руху: митрополит Іларіон (Огієнко),  
проф. І. Власовський, І. Дубилко, С. Жук. 

Маніфестація була організована послами до польського сейму в день 
щорічного відпусту прочан в свято преп. Іова ігумена Почаївського з великою 
кількість вірних і духовенства. Волинська Духовна Консисторія видала духовенству 
вказівку організувати на цьогорічний відпуст на день преподобного Іова 
Почаївського 10 вересня численні хресні ходи і прощі до Почаївської лаври з тої 
нагоди, що цього дня Волинська єпархія мала б відзначати 20-літній ювілей 
єпископства митроп. Діонисія, висвяченого на єпископа Крем’янецького у Фомину 
неділю 1913 р. в Почаївській Лаврі; другого дня мала бути в Лаврі урочиста 
академія на честь ювіляра. "Було очевидним, – говорить проф. І. Власовський, – що 
таке імпозантне свято було б використане противниками розмосковлення Церкви на 
Волині, як атут проти українських "смутьянів", коли "народ Православної Волині" 
так звеличує свого Архипастиря і вірний йому…" [2, с. 89]. "За оцінками тодішньої 
преси, на свято Преподобного Ійова до Почаєва зійшлося біля 15-20 тис. прочан, 
серед них багатосвідомої молоді з захованими прапорами і транспарантами" [6,  
с. 347]. Тому маніфестацію було вирішено провести в Почаївській Лаврі під гаслом 
"Для Волині правлячий Єпископ-Українець". Маніфестацію мали організувати 
члени Української Парламентарної Репрезентації, попередньо узгодивши усі свої дії 
з Волинським воєводою, гарантуючи при цьому повний порядок маніфестації, щоб 
вона ні в чому не порушила богослужбового порядку в Лаврі й не була образою для 
релігійних почувань народу. 

Маніфестація почалась після богослужіння та обнесення мощей св. Іова 
Почаївського. Митрополит разом з духовенством після завершення хресного ходу 
з мощами преп. Іова навколо Успенського собору попрямував до архієрейського 
дому, також формою процесії, зі співом "Слава!", де мало бути відзначення 
20-літнього архієрейського ювілею митрополита Діонисія. Увагу всіх привернули 
двоє юнаків, які вивісили на дзвіниці монастиря великий синьо-жовтий прапор. 
Притихли дзвони, хор перестав співати – раптом звідти залунали голосні оклики 
"Слава!". Події того дня описує їхній учасник М. Сивіцький так: "Нараз людське 
море сколихнулося… Тисячі голів задираються вгору, всі погляди 
концентруються в одному пункті: під вершечком дзвіниці. Жовто-блакитний 
прапор! Чудовий, довжезний, як потім казали – одинадцятиметровий… При 
акомпанементі всюдисущих оплесків од сходів до брами розгорнулись над 
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натовпом впоперек хідника транспаранти, національні прапори…" [7, с. 35]. На 
транспарантах були гасла з вимогами українізації Православної Церкви в Польщі, 
написані на жовто-блакитних прапорах. Проф. І. Власовський переповідає цю 
подію так: "Подвір’я велике було повне народу; українська молодь заняла місця по 
дорозі слідування єпископів і духовенства і при їх появі зі сходів галереї собору 
розвинула приховані прапори з написами-гаслами маніфестації. Ці гасла, 
викликувані також юнаками, вірно передані у А. Світіча, як: "Для Волині – 
правлячий єпископ-українець", "Українському народові український єпископат", 
"Домагайтесь українізації Церкви", "За українську богослужбову мову", "Геть 
русифікаторів в Церкві" і т. п." [2, с. 90]. Про обставини вище викладеного у 
спотвореному вигляді розповідає прот. В. Ципін "История Русской Церкви 
(1917-1997)", який за світоглядом схиляється до русофільства і негативно оцінює 
почаївську українську маніфестацію. Зокрема, автор пише: "Во время крестного 
хода, возглавлявшегося митрополитом Дионисием, в сослужении всех 
православных епископов Польши и сонма духовенства, над молящимися взвилось 
несколько десятков "жовто-блакитных" флагов, демонстранты развернули плакат 
с требованием создания украинской Церкви, раздавались угрозы в адрес москалей. 
Один из бандитов замахнулся палкой на митрополита Дионисия, которую в 
последний момент поймал казначей лавры… С горькими чувствами наблюдали 
молящиеся, как група из 100 человек во главе со Скрыпнико и Бурей, устроив 
погром и разорение, вышла из лавры на базарную площадь Почаева и митинговала 
еще там "за Українську Церкву"" [9 , с. 237]. Однак про факт спотворення і 
перекручення такої інформації свідчить проф. І. Власовський, який, власне, був 
учасником цих подій: "Що тисячі народу, як тільки митрополит Діонисій 
показався, загукали: "Діонисію, геть у Москву!" (митр. Іларіон, стор. 362), – то про 
таке довелось прочитати тільки тепер, на чужині. Що "митрополит Діонисій 
утратив притомність, і духовенство на руках понесло його до архиєрейського 
дому, а молодь не переставала вигукувати на всі голоси"… то це теж пізніша 
легенда" [2, с. 90]. Таким чином, очевидним є те, що маніфестація відбулась на 
території Почаївської Лаври після богослужіння, першою мірою зверталась до 
православного духовенства і прочан монастиря. Демонстрація національних 
жовто-блакитних прапорів і гасел про вимогу української мови у богослужіннях і 
про українського архієрея для волинської кафедри, – все це відбувалось мирно і 
без якихось ворожих виступів з боку української молоді та інтелігенції. Щоправда, 
коли деякі з чорносотенців почали виривати транспаранти з рук, то зустріли відпір 
від більшості народу, а тому дуже швидко повтікали: "чорносотенці кинулись 
виривати транспаранти , але коли удари почали їх бити по руках, – вони вмить 
позникали" [3, с. 95]. Митрополит, єпископи і монаший почот, поспішним кроком 
увійшли до архієрейського дому, зачинивши за собою двері. 
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Коли на сходах перед дверима з’явився молодий парламентарист  
С. Скрипник, натовп рушив на міську площу, де до народу мали промовляти 
українські посли щодо справи Православної Церкви на Волині. На посольському 
віче виступали посли до Польського сейму від українців – Степан Скрипник, 
Михайло Бура, Михайло Тележинський – парламентаристи і сенатор Іван 
Гловацький. Всі вони виголосили промови про розмоскалення Православної 
Церкви на Волині, боротьбу українців за Рідну Церкву і за живу українську мову в 
богослужінні, за український єпископат, закликали домагатися правлячого 
архієрея українця за походженням. Від імені посольського віче було складено 
відповідну резолюцію, яку ухвалили народні збори. Цю резолюцію було подано до 
архієрейського дому. "Від імени народнього зібрання схвалену на вічу резолюцію 
доручено було послами в архиєрейському домі; до них не вийшов митрополит 
Діонисій, а вислав архиєпископа Гродненського Олексія і єпископа Полікарпа, як 
українців; до народу на архиєпископ Олексій, ні єпископ Полікарп не 
промовляли" [2, с. 90]. 

Важливу оцінку цій події подає митроп. Іларіон (Огієнко): "Це справді був 
поважний протест проти московства на Волині, а його розвелося тут аж надто 
багато. Маніфестація відразу захопила всю Волинь і повторилася потім по кількох 
катедральних містах, але в меншому розмірі. Стало ясно: не хочемо насильного 
москвофільства в церкві! І це було рішуче домагання всієї Волині" [4 , с. 409]. Так 
в тезах підсумовує наслідки почаївської маніфестації В. Рожко: "Наслідки цієї 
маніфестації були такі: 1. Митрополит Діонисій. Як москаль змушений був 
зректися української Волині. 2. Архієпископом Волинським був призначений 
українець-холмщак Олексій Громадський. 3. У Почаївському монастирі перестали 
виголошувати проповіді російською мовою – далі вони виголошувалися мовою 
українською. 4. Архієпископ Олексій запровадив проповідь українською мовою 
по всій Волині. Урядовою мовою в його консисторії стала мова українська, став 
видаватися для Волині журнал "Церква і нарід". У Почаївській лаврі позникали 
різні написи російською мовою. 5. Відразу приступили до ремонтів монастиря, 
яких він сильно потребував, але верхи забирали монастирські кошти і не було за 
що ремонтувати" [5, с. 105]. 

Другого березня 1934 р. владика Діонисій (Валединський) зрікся від 
кафедри Волинського архіпастиря, і 15 квітня на кафедру Волинського 
єпархіального архієрея було призначено архієпископа Гродненського і 
Новогрудського Олексія (Громадського). Проте в самому Почаївському монастирі 
й надалі залишилось чорносотенне проросійське керівництво, що його очолював 
архімандрит Пантелеймон Рудик, який одночасно був "речником" галицьких 
москвофілів. "Все ж Почаївська лавра все більше й більше націоналізувалася і 
нарешті знову стала на свою стародавню дорогу – міцно поєдналася зо своїм 
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українським народом не тільки мовою. Але душею й серцем. Бо Почаївська лавра 
віковічно була з народом, а тепер це заманіфестував і архієпископ назвою свого 
журналу: "Церква і Народ"" [4, с. 411]. 

Таким чином, протиросійська маніфестація у Почаєві не просто мала 
широкий відгук на Волині й цілій Польщі, усунувши москвофілів від церковного 
проводу на Волині та консолідувавши православних волинян у 30-х рр. ХХ ст., але 
й сьогодні може слугувати прикладом того, яким шляхом православні українці 
можуть повернути собі велику святиню – Почаївську Лавру. Показовим у цьому 
плані може слугувати молитовна проща вірних УПЦ Київського Патріархату до 
Почаївської Лаври, яка 5 серпня 2009 р. приймала московського патріарха Кирила. 
Очевидним є те, що сучасне покоління православних українців як духовенства, так 
і вірних не має права залишити цю велику святиню на поталу російському 
релігійному шовінізму, який постійно розглядав Почаївську обитель як засіб 
матеріальної наживи, контролю над душею і свідомістю українців в Західній 
Україні. А тому робота цієї святкової конференції зобов’язана вилитись і в 
практичні дії: вимагати від сучасної влади відновити статус Почаївської Лаври як 
національного історичного заповідника України, заборонити вороже ставлення у 
монастирі до української мови і українофобські настрої. Все це буде виконанням 
величного життєвого кредо митрополита Іларіона (Огієнко): "Служити народу – 
то служити Богу"! 
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У статті проаналізовано повні переклади книг Священного Писання Старого та Нового 
Завітів на українську мову, зроблені й видані протягом ХХ-ХХІ ст. Дані видання Біблії 
відрізняються між собою не лише історією перекладу, але й особливістю текстологічних 
біблійних традицій, котрі використовувалися для їхньої появи. Це суттєво вплинуло на їхні 
відмінності й розбіжності у передачі сенсу тексту Священного Писання на українську мову, 
спричинивши, таким чином, значні недоліки в українських видання Біблії, котрі здатний 
виправити тільки новий переклад Священного Писання на українську мову. 

Ключові слова: Священне Писання, Біблія, переклад, біблійний текст, біблійні кодекси, 
бібліїстика. 

 
The article deals with the analysis on full translations of Scripture books of the Old and New 

Testaments into Ukrainian, made and published during the XX-XXI centuries. These Bible editions are 
different not only in translation, but also in the feature of the textological biblical traditions that were 
used for their appearance. This greatly influenced their differences and variations in the transfer of the 
meaning of the text on the Scriptures to the Ukrainian language, thus causing significant disadvantages 
in the Ukrainian editions of the Bible, which can only be corrected with the new translation of the Holy 
Scriptures into the Ukrainian language. 

Key words: Scripture, Bible, Translation, Biblical Text, Biblical Codexes, Biblistics. 
 

Переклад Священного Писання завжди залишається невід’ємною частиною 
розвитку наукових досліджень у сучасній бібліїстиці. Особливої актуальності 
питання перекладу Біблії набуває в ХХ ст., коли науковий обсяг біблійної 
текстології поглиблюється за рахунок відкриття нових, древніх рукописів 
біблійного тексту та їхнього порівняльного вивчення. 

Для перекладу Священного Писання необхідним є не лише практичне і 
теоретичне знання древніх традицій біблійного тексту, на основі яких створю-
вався сучасний переклад [7, с. 55]. Велике значення для створення сучасного 
біблійного перекладу має порівняльний аналіз древніх біблійних кодексів на 
основі лінгвістичної специфіки їхнього формування. Головною умовою біблійних 
перекладів Священного Писання є уникнення текстового плюралізму, який часто 
спостерігається в періодичних перекладах Біблії. Особливо такі тенденції помітні 
в історії перекладів Священного Писання на українську мову. 
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Кожний переклад української Біблії відображає свій історичний час і 
характеризує не лише літературний розвиток мови, але й виражає стан тогочасних 
біблійних досліджень та їхній вплив на переклад. Отже, спираючись на дані 
сучасної бібліїстики в галузі біблійної текстології, можна чітко уявити 
проблематику українських перекладів Священного Писання. Переклад 
Священного Писання неможливо здійснювати не враховуючи сучасний стан 
розвитку біблійної текстології. 

Біблійна текстологія досліджує походження оригінальної форми біблійного 
тексту, аналізуючи історичні умови виникнення різних текстологічних традицій 
біблійного тексту [11, с. 1]. Поняття "оригінальності біблійного тексту" є умовним 
позначенням, оскільки кожна традиція біблійного тексту містить у своїй основі 
декілька варіантів, які відрізняються між собою за обсягом [11, с. 10]. 

Біблійний текст має тривалу історію виникнення, період появи біблійних 
текстів становить приблизно більш як 2 тис. років. За формою і способом 
збереження біблійний текст можна розділити на дві частини: 

1. цілісні, древні тексти на єврейській, грецькій сирійській та латинській 
мовах, до складу яких входять повні, рукописні зібрання у вигляді 
кодексів біблійних книг; 

2. часткові зібрання біблійних текстів, які за обсягом мають фрагментарний 
характер і складаються з окремих частин біблійних книг [11, с. 2]. 

Найдревнішим цілісним перекладом Священного Писання є грецький 
переклад "Септуагінта", який відомий під назвою "переклад сімдесяти". Історія 
перекладу започатковується в ІІІ ст. і тривала до кінця ІІ ст. до Р. Х. на території 
Єгипту в Александрії. До початку християнської ери до перекладу Септуагінти 
входили всі книги Старого Завіту, як канонічні, так і неканонічні [11, с. 128-129]. 

В сучасному розумінні термін "Септуагінта" означає переклад 
оригінального тексту Священного Писання, до змісту якого входить Старий та 
Новий Завіт. Від часу виникнення "Септуагінта" як древньогрецький переклад 
піддавалася ревізії, тобто доповнювалася новими перекладами та зазнавала 
текстової редакції. У період І-ІІ ст. після Р. Х. виникали грецькі переклади 
старозавітного тексту серед єврейських громад, які відомі під назвою переклади 
Акіли, Симаха та Феодотіона. Ці переклади в бібліїстиці отримали назву 
"догекзаплові ревізії" Септуагінти або часто називаються науковцями переклад 
"трійки". Залишки цих перекладів збереглися у фрагментах на основі пізніших 
редакцій тексту Септуагінти і увійшли в критичні видання древньогрецького 
перекладу у Кембріджській та Геттінгенській Септуагінті [11, с. 139-140]. 

У ІІІ ст. християнський вчитель Оріген намагався редагувати текст Старого 
Завіту, для цього зібрав усі відомі рукописи грецького перекладу і намагався їх 
виправити на основі древньоєврейського тексту [11, с. 139-140]. Свою працю 
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Оріген назвав "Гекзапли", в 638 р. вони були втрачені, але на їхній основі було 
внесено виправлення Євсевієм Кесарійським до Ватиканського кодексу біблійних 
книг [12, с. 279]. 

Після Орігена редакцією тексту Септуагінти, як Старого, так і Нового 
Завіту, займався пресвітер Лукіан, який помер в 312 р. Цінність тексту 
Септуагінти в рецензії Лукіана була виявлена лише в ХІХ ст., коли увагу 
дослідників привернула точність виправленого тексту і намір автора максимально 
дотримуватися граматичних та екзегетичних вимог. Особливо це стало помітно 
при порівнянні з Кумранськими рукописами [11, с. 140]. Це відкриття спростувало 
теорію, що Лукіанова рецензія Септуагінти вплинула на зміст тексту 
Александрійського кодексу [5, с. 104]. 

Наступним редактором тексту Септуагінти був єгипетський єпископ Ісихій 
(311 р.), редакції Ісихія піддався лише Александрійський кодекс, який був 
поширений тільки на території Єгипту [12, с. 277]. Таким чином, текст 
Септуагінти не є єдиним і дійшов до нашого часу в трьох рукописних кодексах: 

Ватиканський кодекс датується IV ст. і є найбільш повним рукописом 
Септуагінти, який редагувався на основі Гекзапл Орігена, тому на цій версії 
базується більшість біблійних видань. 

Синайський кодекс виникає в IV ст. і збігається за змістом з рукописом 
Ватиканського кодексу, який зазнав пізнішої редакції. Цей кодекс був знайдений у 
ХІХ ст. К. фон Тішендорфом у монастирі Св. Катерини на Синаї. 

Александрійський кодекс походить з V ст. і сильно відображає вплив 
Гекзапл [Тов, с. 132]. До ІХ ст. цей кодекс використовувався александрійськими 
патріархами, в XVII ст. був подарований патріархом Лукарісом для англійського 
короля Карла І [7, с. 51]. 

На даний час критичними виданнями тексту Септуагінти є так звані 
"дипломатичні видання", які зроблені на основі усіх зібраних рукописів та древніх 
біблійних кодексів. Першим із них є Оксфордське видання в 5 томах (Vetus 
Testamentum grecum variis lectionibus, vols. I-V. Oxford 1798-1827), яке базується 
на 164 рукописних варіантах перекладу Септуагінти. Другим є Кембриджське 
видання у 8 томах (The Old Testament in Greek according to the Text of Codex 
Vaticanus. Cambridge, 1906-1940), яке в бібліїстиці отримало назву "Кембриджська 
Септуагінта". Видання складається з чотирьох томів на основі Ватиканського 
кодексу і доповнене з інших кодексів та нововідкритих рукописів грецького 
біблійного тексту [5, с. 134]. 

Після Кембриджського видання Септуагінти дуже поширеним є критичне 
видання грецького тексту під редакцією А. Ральфса (Septuaginta, idest Vetus 
Testamentum graece iuxta interpretes. Stuttgart, 1935) [11, с. 134]. Зміст видання має 
скорочений вигляд щодо об’ємності критичного матеріалу, але еклектичний 
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характер роботи допомагає чітко реконструювати текст, тому це видання є 
найбільш поширеним серед біблійних перекладів [6, с. 104]. 

Останнім і на даний час найбільш досконалим критичним виданням текстів 
Септуагінти є Геттінгенська серія критичних видань, яка називається "Septuaginta, 
Vetus Testamentum graecum auctoritate societatis litterarum gottingensis editum". 
Зміст серії включає видання в 16 томах, які видавалися з 1931 по 1991 р., і в 
кожному виданні міститься бібліографічний опис та аналіз дослідження з 
критичними коментарями [6, с. 104-105]. 

Повних оригінальних текстів рукописів Нового Завіту грецькою мовою, які 
б датувалися І-ІІІ ст. після Р. Х., також не збереглося. Найбільш повними ранніми 
грецькими рукописами є Синайський і Ватиканський кодекси [7, с. 51]. Окремим 
текстом Нового Завіту є кодекс Єфрема або палімпсест; у ХІІ ст. текст Нового 
Завіту з цього рукопису був стертий, а замість нього була написана поезія Єфрема 
Сиріна. Завдяки праці К. Тішендорфа початковий зміст біблійного тексту був 
відновлений і прочитаний [7, с. 51]. Інші рукописи існують у фрагментарній формі 
й не відображають цілісний зміст новозавітних книг, але як допоміжний матеріал 
входять у критичні видання Септуагінти. 

Вперше критичне видання новозавітного грецького тексту здійснив  
К. Тішендорф в 1869-1872 рр., видавши всі древні кодексі Септуагінти [6, с. 108]. 
У протестантів поширеним виданням грецького тексту Нового Завіту є видання 
під редакцією Еберхарда Нестле, Ервіна Нестле та К. Аланда (The Greek New 
Testament of the United Bible Societies. Nestle-Aland, 1975-1979). Найбільш по-
пулярним є міжконфесійне видання (Der Text de Neuen Testaments. Stuttgart, 1982), 
що було підготовлене колегією редакторів і за участю Б. М. Мецгера [6, с. 109]. 

Масоретська традиція біблійного тексту в сучасній бібліїстиці називається 
терміном "textus receptus", за специфікою свого походження. Серед всіх древніх 
джерел біблійного тексту, масоретський текст найбільше переписувався і 
поширювався, остаточна редакція масоретського тексту була проведена в період 
середньовіччя. Масоретська традиція біблійного тексту, яка прийнята в юдаїзмі, 
не визнає за текстом кодексу ТаНаХ наявних помилок і смислових відхилень. У 
середовищі християнської церкви до часу появи реформації також не визнавалося 
за біблійним текстом граматичних відхилень [11, с. 12]. 

Однак саме поняття "масоретський текст" обіймає цілу групу декількох 
видів біблійних рукописів, які були редаговані й уніфіковані у структурі єдиного 
тексту. Назва "масоретський текст" характеризується на основі введеного єдиного 
граматичного апарату "масори" до консонатної (приголосної) основи. В результаті 
чого древньоєврейське письмо почало містити голосні літери, тобто силабістична 
конструкція мови отримала фонетичний вигляд [11, с. 20]. 
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Формування масоретського тексту розпочинається в ІІ ст. по Р. Х., однак 
традиція переписування і передання біблійного тексту бере свій початок ще з часу 
діяльності біблійних соферимів, які становили групу людей, що займалася 
спеціалізованим переписування книг Священного Писання. Таким чином, кожна 
історична епоха, в якій формувався масоретський текст, ставила свої вимоги та 
критерії до біблійного тексту. 

Із VI по Х ст. виникають декілька традицій масоретського тексту, які були 
сформовані в трьох головних системах масоретських шкіл: тиверіадська, 
палестинська та вавилонська. Основний апарат "масори" був розроблений в період 
VII-ХІ ст., провідну роль у запроваджені та розробці відіграла родина єврейських 
рабинів Бен-Ашер, яка представляла тиверіадську школу рабинізму. Але 
тиверіадська версія масоретського тексту не була єдиною і лише внаслідок 
історичних обставин набула загального використання. Тому масоретський текст 
становив до остаточного вигляду цілу групу древньоєврейських текстів, які були 
об’єднані в єдину традицію [11, с. 20]. 

Сучасній бібліїстиці відомо понад 6 тис. рукописів, які відносяться до 
масоретської редакції. Найбільш повноцінними рукописами масоретського тексту 
є три версії біблійних кодексів: 

Алепський кодекс, походження якого датується 925 р. і був редагований 
самим Бен-Ашером. В період середньовіччя цей кодекс масоретського тексту 
вважався найбільш точним і оригінальним, але в 1948 р. через пожежу частина 
(Тора) рукопису була втрачена. 

Каїрський кодекс, який датується кінцем Х ст. і був віднайдений в синагозі у 
Каїрі. За змістом цей кодекс наближений до тиверіадської масоретської традиції. 

Найбільш повноцінним масоретським текстом є Ленінградський кодекс, 
який датується 1009 р. і дуже наближений до Алепського, тому відображає 
ідентичну систему масоретської редакції, цей єдиний повний текст 24 книг 
Старого Завіту в редакції Бен-Ашера [11, с. 42-43]. 

Тиверіадська система масоретського тексту стала основою біблійної 
традиції юдаїзму під назвою "Рабинська Біблія", яка вперше була видана в 1488 р. 
та в 1516-1517 рр. Пізніше після доповнень та коментарів була видана Друга 
Рабинська Біблія в 1524-1525 рр., до змісту якої увійшли виправлення та 
доповнення з різних манускриптів. На основі Другої Рабинської Біблії 
здійснювалися всі подальші видання древньоєврейського тексту, а також 
проводилися наукові дослідження [11, с. 73-74]. 

Сучасні критичні видання масоретського тексту зроблено не на основі 
Другої Рабинської Біблії. В критичних виданнях основним текстом є 
Ленінградський кодекс, який доповнюється іншими кодексами. Першим таким 
критичним виданням є Biblia Hebraica, яка була виконана під редакцією Р. Кіттеля 
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та видавалася з 1905 по 1937 рр. з виправленнями та доповненнями. Друге 
критичне видання, враховуючи варіанти текстів Кумранських рукописів, було 
видано в 1951 р., доповнене видання було видано під редакцією В. Рудольфа в 
1967-1977 рр. і отримало назву Biblia Hebraica Stuttgartensia, останнє видання 
вийшло в 1984 р. [11, с. 353-354]. 

Кращим і більш науковим критичним виданням масоретського тексту є 
видання The Hebrew University Bible. Jerusalem 1995. За змістом і оформленням ця 
критична робота значно відрізняється від попередніх і на даний час є найкращою 
текстологічною працею для редакційної та перекладацької роботи над 
масоретським текстом [11, с. 356-357]. 

Також важливе значення для перекладу Священного Писання займають 
древні біблійні переклади – Вульгата і Пешіто. Латинський переклад Біблії до 
появи Вульгати здійснювався з грецького тексту, до нашого часу дійшла тільки 
африканська версія латинської Біблії, інші збережені у фрагментах. Переклад 
"Вульгата" (Простий) є перекладом Біблії на латинську мову і зроблений між 
390-405 рр. блаж. Єронимом Стридонським. Зміст перекладу базується на 
древньоєврейському тексті, який Єроним назвав "hebraica veritas", що в перекладі 
означало істину, яка походить із єврейського тексту. Автор перекладу спирався на 
єврейську версію тексту, яка була прийнята в громаді палестинських євреїв в  
IV ст. Тому переклад є практично ідентичним до масоретського оригіналу [11,  
с. 146]. Текст Нового Завіту Єроним виправив з африканської старолатинської 
версії біблійного тексту Vetus Latina [7, с. 59]. 

Критичним видання тесту Вульгати є два сучасних видання, перше (Biblia 
Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem. Roma 1926) та друге, яке є виправленим і 
доповненим (Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem. Stutgart, 1975) [11,  
с. 146]. 

Сирійський (східноарамейський) переклад Біблії "Пешіто" (Простий), був 
перекладений в період з ІІ-IV ст. Текст Старого Завіту в перекладі відображає 
вплив гебраїзмів і значну наближеність як до масоретської версії тексту, так і до 
Септуагінти. Новий Завіт був включений до перекладу "Пешіто" в V ст. [7, с. 60]. 

Критичним виданням старозавітного тексту "Пешіто" є видання Old 
Testament in Syrias according to the Peshitta Version. Leiden 1966. Воно виконано з 
єдиного рукописного сирійського тексту на основі Амвросіанського кодексу, 
походження якого датується VI-VII ст. [11, с. 144-145]. Найкращим критичним 
виданням новозавітного тексту є видання Біблійного товариства (The New 
Testamentin Syrias. London, 1920), яке було перевидано в 1950 р. До змісту видання 
увійшли чотирнадцять із двадцяти древніх рукописів, які найбільш точно 
відображають оригінальність змісту [10, с. 61]. 
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З часу відкриття в 1947 р. Кумранських рукописів, походження яких 
датується приблизно 250-135 рр. до Р. Х., дослідження біблійної текстології 
значно розширилися, оскільки древні рукописи змогли суттєво представити 
історію формування та видозміни біблійного тексту Старого Завіту 
домасоретської традиції або протомасоретського тексту [11, с. 12]. Цінність 
Кумранських рукописів виявляється в тому, що наявний біблійний текст не 
містить релігійних відхилень, які на той час існували в середовищі єврейського 
народу. 

Кількість текстів, які були знайдені в Кумрані, становить понад 800 сувоїв 
[11, с. 12]. Більшість рукописів є копіями однорідних текстів, тому оригінальних 
рукописів нараховується 190 сувоїв. Найбільш повним серед них є текст книги 
пророка Ісаї, інші біблійній книги збережені у фрагментах, не виявлено лише 
книги Есфіри та Неємії [11, с. 97]. 

Практично до часу появи Кумранських рукописів основним текстовим 
джерелом в біблійній текстології був масоретський текст та переклад Септуагінти; 
другорядними джерелами були тексти в сирійському перекладі Пешіто та 
латинська Вульгата. Кумранські рукописи допомогли виявити, що незважаючи на 
своє древнє походження від інших традицій біблійного тексту, в загальному 
значенні біблійний текст значно відійшов від оригінального змісту 
першопочаткового варіанта. Крім технічних даних та інформації про спосіб 
передачі й збереження книг Біблії в період Другого храму, Кумранські рукописи 
показали, що грецький переклад Старого Завіту – Септуагінта є значно точнішим 
за автентичним біблійним змістом, ніж найбільш древній масоретський текст [11, 
с. 111]. На основі таких даних перед бібліїстами постало питання реконструкції 
оригінального тексту на основі Септуагінти, древньоєврейського автентичного 
тексту, який став джерелом для грецького перекладу [11, с. 112]. 

Відкриття Кумранських рукописів показало, що біблійна тектологія як 
дисципліна з вивчення Священного Писання, яка виникла на основі допоміжного 
предмету в екзегетиці, є основою для методології створення біблійного перекладу. 
До появи Кумранських рукописів при перекладі Священного Писання користува-
лися порівняльним аналізом древніх біблійних текстів для точної передачі смислу. 
Велике значення для перекладу Біблії відігравали біблійні видання поліглот, які 
з’явилися в XVII ст. У біблійних поліглотах розміщувалися паралельні тексти 
різних біблійних перекладів для порівняльного аналізу [12, с. 307]. 

Хоча Кумранські рукописи не закріпили за окремою групою текстологічної 
традиції біблійного тексту вирішального значення через фрагментарну форму 
свого походження, проте дали підставу для дослідження древніх біблійних 
перекладів домасоретського походження з метою реконструкції початкового 
оригіналу. Основним джерелом для відтворення біблійного тексту повинне бути 
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текст Септуагінти, оскільки масоретський текст значно пізнішого походження. 
Але при цьому масоретський текст займає вагоме становище при реконструкції 
через свою центральну наближеність до ідентичної будови Кумранських 
рукописів [11, с. 117-118]. 

У структурі біблійної текстології це привело до появи "лінгвістичної 
екзегетики" – наукової дисципліни, яка при перекладі Біблії ідентифікувала 
точний смисл тексту, порівнюючи основний тексту (Септуагінту) з іншими 
джерелами [11, с. 127]. 

На українську мову Біблія перекладалася неодноразово, але на даний час 
існуючі українські видання Священного Писання втратили свою актуальність з 
точки зору сучасної бібліїстики. Ні один із перекладів не відповідає оригінальним 
зразкам древніх біблійних текстів, тому проблема перекладу має загально-
практичне значення і вимагає нередакційного перегляду оригінальних текстів. 
Новий український переклад Священного Писання має враховувати всі вимоги 
варіацій біблійних текстів. І за своєю метою цей переклад має бути не механічною 
передачею буквального смислу, а мати характер стилістичної редактури оригі-
нальних традицій біблійного тексту [5, с. 178]. 

Історично поява перекладів Біблії на українську мову була вимогою 
становлення і розвитку української літературної мови. Саме таку мету і 
переслідували перші перекладачі української Біблії – П. Куліш, І. Пулюй та  
І. Нечуй-Левицький. Переклад вийшов друком в 1903 р. у Відні, літературна 
традиція біблійного тексту при перекладі часто змінювалася від слов’янської 
Біблії до оригінальних біблійних текстів. Враховуючи, що це був перший повний 
переклад Біблії й видавався за кордоном за сприяння Британського Біблійного 
товариства, зміст і стиль перекладу був нетрадиційним для духовної специфіки 
українського народу. 

Переклад був здійснений із древньоєврейських та древньогрецьких текстів, 
які були на той час загальнопоширеними. Перекладачі орієнтувалися в перекладі 
Старого Завіту на масоретську версію і не враховували порівняльної специфіки 
критичних біблійних видань грецького походження. Новий Завіт хоч і перекла-
дався з грецької Біблії, але власні назви передавалися в масоретській транскрипції, 
що не відповідала біблійним традиціям Православної Церкви [8, с. 108]. 

Незважаючи на те, що І. Нечуй-Левицький переклав неканонічні книги 
Старого Завіту, міжконфесійне видання Біблії Куліша не давало змоги помістити 
їх до загального змісту. В перекладі було видано лише канонічні книги, тривалий 
час перекладу з 1868 до 1903 року став причиною втрати актуальності, оскільки 
змінилася розмовна українська мова та відбулися великі відкриття в бібліїстиці  
[9, с. 51]. 
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Другий український переклад Біблії був зроблений митр. Іларіоном 
(Огієнком). Безпосередня робота над перекладом почалася в 20-х роках і тривала 
до 40-х років ХХ ст., але через різні причини переклад був надрукований в 1962 р. 
у Лондоні під егідою Біблійного товариства. 

Митр. Іларіон (Огієнко) врахував досвід перекладу першої Біблії й 
намагався зробити свій перекладу у точності до оригіналу [9, с. 51]. Звершення 
перекладу потребувало тісної співпраці з протестантською церквою, тому до 
роботи були залучені представники протестантських громад, які організували 
спеціальну комісію для організації та редакції перекладу [9, с. 52]. Переклад 
Старого Звіту був зроблений на основі масоретського тексту під редакцією  
Р. Кіттеля (Biblia Hebraica), за основу новозавітного тексту було взято видання 
грецького тексту під редакцією К. Тішендорфа та Г. Содена [1, с. 7-8]. 

Переклад митр. Іларіона (Огієнка) був наближений до масоретської 
традиції, оскільки саме такий текст Старого Завіту був прийнятий у протестантів, 
тому до Старого Завіту не увійшли неканонічні книги, які наявні в грецькому 
тексті. Переклад Старого Завіту в Біблії митр. Іларіона є найкращим літературним 
взірцем, але в результаті відкриттів та досліджень у бібліїстиці переклад втратив 
свою актуальність, оскільки орієнтується на докумранську версію древньо-
єврейського тексту. 

Третім українським перекладом Біблії є переклад, здійснений під авторством 
католицького священика І. Хоменка. Організація була ініційована під патронатом 
Греко-Католицької Церкви та ордену василіан, переклад вийшов відразу після 
Біблії Огієнка в 1963 р. у Римі [9, с. 62-65]. 

Іван Хоменко розпочав свій переклад у 40-х роках і завершив наприкінці 
50-х років. В основі перекладу І. Хоменко використав масоретський текст і 
Септуагінту, які звіряв між собою, намагаючись створити спільний варіант. Проте 
традиційною основою перекладу стала латинська Біблія – Вульгата, за 
граматичною основою якої передавалися всі біблійні назви та імена [4, с. 2-3]. 
Крім того, переклад хоч і містив неканонічні книги, але зміст канону був 
винятково католицького походження, тому це видання Біблії отримало назву 
"Римська Біблія" [9, с. 64-70]. 

Суттєвим недоліком цього перекладу є конфесійна приналежність Біблії  
І. Хоменка, а також відсутність редакційних змін у тексті на основі Кумранських 
рукописів. 

Першим повним виданням Біблії на українську мову є переклад Святішого 
патріарха Філарета, який був завершений 2004 р. Робота над перекладом тривала з 
кінця 70-х років, за основу перекладу було взято Синодальне видання Біблії на 
російську мову 1876 р. Синодальний переклад Біблії представляє високий рівень 
розвитку бібліїстики в Російські імперії, для здійснення перекладу були задіяні 
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представники чотирьох Духовних Академій. Переклад здійснювався за всіма 
методами перекладу в тогочасній бібліїстиці, Старий Завіт був перекладений із 
масоретського тексту але уточнювався і редагувався грецьким текстом 
Септуагінти. Деякі доповнення до Старого Завіту робилися з Вульгати, текст 
Нового Завіту повністю відображає зміст усіх трьох кодексів Септуагінти [11,  
с. 392-294]. Тому переклад Біблії, здійснений патріархом Філаретом, відповідає 
всім потребам православної традиції Священного Писання, вміщуючи канонічні й 
неканонічні книги. Але оскільки переклад зроблений не з оригінальних текстів, то 
значення його для бібліїстики є виключно літературне і адресоване для 
використання в середовищі сучасної української мови. 

Останнім оригінальним перекладом Священного Писання на українську 
мову є переклад Біблії архімандритом Рафаїлом Турконяком. До часу відкриття 
Кумранських рукописів основним текстом для перекладу Старого Завіту був 
масоретський текст. Грецький текст вважався другорядним за своїм значенням для 
перекладу старозавітних книг і використовувався тільки при перекладах Нового 
Завіту. Саме дотримання такої структуру вимагало Біблійне Товариство для 
перекладу Священного Писання на національні мови. Але від часу оприлюднення 
текстових варіантів Кумранських рукописів показало значну віддаленість 
масоретського тексту від останніх і наближеність їх до грецького тексту. Таким 
чином, починаючи з другої половини ХХ ст., Біблійне Товариство дозволило для 
перекладу Старого Завіту використовувати древньогрецькі варіанти біблійного 
тексту [3, с. 7-6]. 

Історія початку цього перекладу започатковується в 1975 р., коли на 
прохання патріарха Греко-Католицької Церкви Йосифа (Сліпого) в середовищі 
української діаспори було розпочато перекладу біблійного тексту із Септуагінти. 
Всі існуючи переклади текстів української Біблії Старого Завіту були зроблені з 
масоретського тексту, який не відповідав богослужбовим вимогам і науковим 
потребам біблійної текстології. Працю над звершенням перекладу було доручено 
ієромонаху Рафаїлу Турконяку, який спочатку при перекладі спирався на 
Острозьку Біблію і порівнював її текст із текстом Септуагінти. До початку 90-х 
років ХХ ст. переклад було завершено, текст перекладу вміщував критичні 
виправлення Острозької Біблії на основі тексту Септуагінти [3, с. 9]. 

З часу відкриття Українського Біблійного Товариства в 1991 р. назріла 
необхідність нового перекладу Біблії на українську мову. В 1992 р. Біблійне 
Товариство звертається до архімандрита Рафаїла Турконяка з пропозицією 
перекладу Священного Писання з оригінальних біблійних текстів, які 
відповідають текстологічним вимогам сучасного біблійного перекладу. 

Праця над перекладом Нового Завіту була завершена в 1995 р., Старий Завіт 
було повністю перекладено в 1997 р. З цього часу починається робота над 
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редакцією тексту з метою відповідності перекладу до міжнародного визнання та 
підготовка до видання. Основою для перекладу Старого Завіту стало критичне 
видання древньогрецького тексту Септуагінти з Геттінгенської серії старозавітних 
текстів древньогрецькою мовою. Тому текст Старого Завіту перекладений на 
основі текстологічних варіацій всіх кодексів Септуагінти. Новий Завіт було 
перекладено з критичного видання Нестле-Аланда. Таким чином, біблійний канон 
Старого Завіту включає неканонічні книги Священного Писання, які в попередніх 
перекладах Біблії не були надруковані, тому до історії перекладів української 
Біблії цей переклад увійшов як "четвертий повний переклад Біблії українською 
мовою" [3, с. 12-13]. 

Розглядаючи перспективи розвитку сучасної біблійної текстології, можна 
цілком стверджувати, що жодний з існуючих перекладів Священного Писання на 
українську мову не може в повній мірі відповідати оригінальним древнім 
традиціям біблійного тексту. Кожний існуючий український переклад Біблії 
відображає у своєму стилі особистість перекладача, який вбачає мету перекладу в 
особливому історичному контексті. І тому кожний переклад можна 
характеризувати з погляду лише окремих властивостей, які не повинен в 
універсальному значенні відображати біблійний текст. Наприклад, П. Куліш 
наближує переклад до розмовної мови, митр. Іларіон (Огієнко) дотримується в 
перекладі максимальної граматичної форми, переклад І. Хоменка відображає 
конфесійну залежність, Святіший патріарх Філарет прагне передати в перекладі 
сучасний стан літературної, богословської та богослужбової мови. Останній 
переклад Біблії відповідає поставленим текстологічним вимогам сучасної 
бібліїстики, але об’єктивність мови перекладу говорить про неактуальність щодо 
богословської мови та застарілість літературного тексту. 

Жоден з українських перекладів не враховує багатоманітних традицій 
біблійного тексту і побудований не за специфікою критичних досліджень текстів 
Священного Писання. Переклад Біблії повинен обов’язково включати всі аспекти 
текстових традицій як цілісного походження, так і фрагментарного змісту. В 
українських перекладах відсутній порівняльний аналіз лінгвістичних 
особливостей текстологічних варіацій Священного Писання, особливо це помітно 
на використанні в перекладах Кумранських рукописів. 

Новий український переклад Священного Писання є майбутньою 
перспективою, який повинен мати колегіальний характер здійснення, відповідати 
поставленим вимогам сучасної біблійної текстології, літературним нормам 
національної мови та духовним основам українського православ’я. 
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БІОГРАФІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 

КИЇВСЬКОГО ЗОЛОТОУСТА, ПРОТОІЄРЕЯ ІВАНА ЛЕВАНДИ 
 

Протоієрей Іван Леванда, який спочатку мав прізвище Скакочки чи 
Сікачки1, народився в Києві в березні 1734 року в сім’ї бідного київського жителя 
Василія Сікачки, який займався ремонтуванням взуття. Жив Василій Сікачка 
разом із сином на Подолі, неподалік від церкви Воскресіння і Києво-Братського 
монастиря. В 1749 році п’ятнадцятирічний Іван Сікачка вступає до Київської 
академії2. 

Трохи дивним може видатися те, що син бідного майстра вступив на 
навчання до Київської академії. Але це пояснюється дуже просто. Київська 
академія в той час була навчальним закладом, доступним для всіх людей, 
незважаючи на їхній соціальний чи матеріальний стан у суспільстві. Тому і немає 
нічого дивного, що син бідного майстра Іван Сікачка, який жив за декілька кроків 
від братської школи, був зарахований до числа її вихованців3. В Академії Сікачка 
вивчав у семи нижніх класах такі предмети, як інфіма, аналогія, граматика, 
синтаксима, пиїтика, риторика і філософія, а в старших класах – богослов’я. 
Успіхи, які він робив у навчанні, а також добре серце і смиренний характер 
невдовзі допомогли йому завоювати любов вчителів і повагу друзів. Але те, чим 
особливо відрізнявся Іван Сікачка під час навчання його в Академії – 
проголошення проповідей і привітальних слів при зустрічі високоповажних осіб, 

                                                 
1Сікачка по-українськи означає великий кухонний ніж. 
2Те, що Іван Сікачка вступив до Академії в 1749 році, доказом є наступний факт "в актах 

Києво-Братського монастиря і Академії", які зібрав Аскоченський (т.ІІ. №32), збереглася 
доповіль академічної корпорації Київському митрополиту Арсенію Могилянському про 
обрання згідно з указом 21 липня 1761 року учнів богослов’я: Івана Самойловича вчителем 
граматики, Івана Леванду вчителем інфіми, Стефана Яхневича вчителем аналогії. Звідси 
випливає те, що Леванда був призначений на посаду вчителя інфіми відразу по закінчені курсу. 
Якщо від 1761 року відрахувати звичайних дванадцять років на навчання в Академії (вісім років 
на навчання а нижчих класах і чотири на навчання у вищих богословських класах), то рік вступу 
Івана Сікачки в Академію буде 1749. 

3 За переданням, Іван Сікачка вступив до Академії за сприяння священика 
Києво-Воскресенської церкви Івана Леванди. Маючи в сині близького собі помічника, Василій 
Сікачка привчав його до свого ремесла і часом змушував розносити по домівках замовлене 
взуття. Таким чином, Іван Сікачка іноді бував і у священика Києво-Воскресенської церкви Івана 
Леванди. Гострий розум хлопця, його старанність і добра вдача зробили Сікачку улюбленцем 
священика. Спитавши дозволу у батька, Леванда влаштував Сікачку за свій кошт в Академію. І 
дозволив йому на знак поваги і подяки за це прийняти свою фамілію Леванди // Леванда. 
Промова на день преподобного Антонія печерського.  
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які відвідували Академію. Приятная наружностъ юноши, веселая, добродушная 
физиономия, звучный юный гласъ, глубокая чуствительность, искусные по 
тогдашнему времени составлеиіе проповыдей и особенно трогательное 
произношение ихъ захватыло и пленило всыхъ, кто только слушалъ молодого 
проповедника1. 

Перші успіхи в риторичних творах викликали в нього великий ентузіазм і 
непереможне бажання проповідувати у філософських і богословських класах. 
Колишній тодішній префект Академії Самуїл Миславський (пізніше митрополит 
Київський) звернув особливу увагу на молодого проповідника, сам займався 
виправленням його проповідей. А пізніше замінив його прізвище зі Скакочки на 
Леванда на знак того, як говорив сам Самуїл, що красномовство його таке 
приємне, як квітка Леванда (Levandoe), воно таке корисне для душі, як леванда 
корисна для лікування тіла. І Леванда повністю виправдав значення свого 
прізвища. 

Зі студентського періоду Леванди до нас дійшло тільки дві проповіді – на 12 
лютого 1761 року і на одну з пасій чи на Велику п’ятницю 1761 року, виголошені 
ним, коли він був учнем богословського класу. Відносно другої проповіді в 
збірнику проповідей Леванди помічено, що вона була проголошена в Братському 
монастирі. Можна припустити, що там була проголошена і перша проповідь. 
Після закінчення курсу Леванда 29 серпня 1761 року був затверджений Київським 
митрополитом Арсенієм Могилянським в звання вчителя нижніх класів2 і займав 
цю посаду два роки (з 1761-1762 по 1762-1763 навчальний рік включно)3. 

Крім звичайних вчительських обов’язків по Академії, Леванда займався також 
проповіддю Слова Божого. Від вчительського періоду до нас дійшло чотири 
проповіді: на 25 листопада 1761 року (Слово в неділю 25 після П’ятидесятниці), на 
1 грудня 1761 року (Слово в неділю 26 після П’ятидесятниці), на 26 грудня 1762 
року (Слово в неділю 31 після П’ятидесятниці) і на 15 серпня 1763 року (Слово в 
День Успіння Божої Матері)4. Перші три проповіді, напевно, були проголошені в 
Братському монастирі, а відносно останньої в збірнику проповідей Леванди 

                                                 
1  Слова, речи, письма протоиерея Кіево-Софийскаго Собора Иоанна Леванды. – Т.1. – 

1891. – 9 с. 
2 Акти Кіево-Братскаго училищнаго монастиря і Академіи. собр. Аскоченским. – Т.2. – №32 
3  Про те, що Леванда був вчителем в Академії два роки, є достовірний документ у 

відомостях Києво-Софійського собору про священно- та церковнослужителів і їх роботу за 1808 
рік, засвідчено особистим підписом Леванди. Там вказується, що "протоієрей та кавалер Іоан 
Леванда вивчав в Київській Академії латинську мову, поезію, риторику, філософію і богослів’я. 
Син місцевого жителя; в Київській Академії два роки був вчителем нижнього класу грамати-
ки" // Леванда. Промова на день народження Олександра I 1805. – 1 с. 

4 Слова и речи Леванды. – Т.1 (с. 27-46, 65-83, 83-110, 111-139) 
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помічено, що вона була проголошена в Соборі Успіння Пресвятої Богородиці на 
місці майбутнього служіння Леванди. 

Серед ввірених йому вихованців були і діти дворян, і це дало можливість 
Івану Васильовичу Леванді познайомитися з багатими і знатними людьми, що, в 
свою чергу, сприяло його підвищенню на посаді. Але Іван Васильович у своєму 
вихованні й успіху на церковній кафедрі бачив Божественний Промисел, який 
кликав його до прийняття сану, він навіть і не думав ухилятися від цього 
покликання. 

І тому думка про шлюб не покидала Івана Васильовича. Рідні, друзі, знайомі 
багато вказували йому на дівчат багатих і заможних, але все це було не те, що 
хотів Іван Васильович. Він шукав не багатство і вигідне становище, завдяки якому 
міг би себе забезпечити в майбутньому, а вірної подруги в житті. І Божий 
Промисел, на який він надіявся все своє життя та особливо на цьому етапі життя, 
сам вказав йому дружину. Це була не багата, але розумна дівчина Єфимія, дочка 
Іллі Миколайовича Скребицького. Ставши дружиною Івана Васильовича (в 
1763 р.), Єфимія була вірною йому супутницею. 

Перебування Леванди на посаді вчителя інфіми в Академії було недовгим. В 
1763 році він вийшов з Академії й 28 вересня цього ж року Київським 
митрополитом Арсенієм Могилянським був висвячений в священики до 
Києво-Подільського Успенського Собору. При цьому соборі Леванда був близько 
23 років. Із перших днів свого служіння при цій церкві повчав народ проповідями, 
які пізніше принесли йому славу знаменитого оратора і звання "Київського 
Златоуста". З цього часу збереглося 36 слів1 і дві промови Леванди.2 

В сані священика Леванда мав можливість розвинути свій талант, особливо 
він проявив себе, як обдарований проповідник, в часи морової язви в Києві в 1770 
році, коли на Подолі протягом двох місяців померло 6000 чоловік. І народ, не 
маючи надії на визволення з цього жахливого стану, впав у відчай. В цей час, як 
розповідає Леванда, кожен думав тільки про себе. Багато людей залишалися 
непохованими, тому що всі боялися доторкнутися до трупа, щоб не заразитися 
смертоносною хворобою 3 . Коли діти не могли дати останнього цілування 
мертвому батькові своєму, а страх смерті перетворив людей на звірів, в цей 
жахливий час отець Леванда залишився носієм високого християнського образу: 

                                                 
1 З числа 36 слів цього періоду 29 надруковано в збірнику слів і промов Леванди, які видав 

Пахорський, 6 слів видано проф. Ф.А. Терновським і одне слово надруковано в Християнських 
Чтениях за 1832 годъ. – Часть LXVII, сторінка 405. 

2 Промови ці звернені до Київських митрополитів Самуїла Миславського (Собр. Словъ и 
рєчей Леванды, Т.3, стр.1; Кіево-Соф. прот.І.В.Леванда, Терновскаго, стр. 151). 

3  Тернавскаго Кіево-Софийский прот. Иоан Василевыч Леванда, его биография і 
неизданныя проповеди и писма – с. 126-127. 
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істинного пастиря церкви, проповідника Слова Божого. Тому він, як істинний 
християнин, повністю покладався на Волю Божу, прояв якої він бачив у всьому, 
навіть у таємних обставинах свого життя. Отець Іван зі смиренням і великою 
покірністю дивився на прояв гніву Божого; як вірний служитель вівтаря, зі щирою 
любов’ю до ближнього, глибоко розумів всю важливість обов’язку пасти церкву 
Господа і Бога. І тому не падаючи духом, він безбоязно ходив по домах, 
укріпляючи хворих настановами і причащаючи їх Святими Дарами. "Пою Богу 
Моему, дондеже есмъ", – говорив протоієрей Леванда рідним, друзям і знайомим, 
які переконували його остерігатися зарази1. Він майже повсякденно звершував 
Божественну Літургію, і глибоке благоговіння Леванди, з яким він читав Євангеліє 
і проголошував молитви, сльози, які він проливав, підносячи руки перед 
престолом Божим2, все це приводило народ до покаяння і навіть у зачерствілих 
душах народжувалася молитва. 

На церковній кафедрі отець Іван то грізно засуджує нарікання на Промисел 
Божий: "Думаєш собі ти, що я тішуся смертю і бідою твоєю? Вийди на гору 
високу і подивись звідси на людей! Вони здаватимуться тобі такими маленькими, 
ніби не ходять, а повзають по землі. Тепер подумай, яким ти повинен здаватися 
мені – атомом…", вказуючи істинну причину нещасть, просить християн 
залишити беззаконня і навернутися до Бога. "Залиште гріх, – говорить він, – 
залиште всяке нечестя, залиште і любов до світу цього і життя свого, коли одні 
із вас померли, інші наближаються до смерті, а ви не знаєте, чи будете жити 
через хвилину…то замість того, щоб нарікати на безмежну любов і благість 
Божу, з тихою покірністю зверніться до душі своєї і говоріть: "вскую убо 
прискорбна еси душе моя и вскую смущаши мя; уповай на Бога! Богови повинися 
душе моя, ибо той Богъ нашь, Спась нашь, заступникъ нашь! И з усердиям проси 
Його о помилуванє. Боже нашь, не удалися отъ нас!". Ми і так смертні, навіщо 
він карає нас лютою смертю? Помилуй нас в житті нашому. Ти колись сказав: 
"Не зруйную, якщо там і 10 праведників". Є такі і в цьому місті, змилуйся їх ради 
і над нами. Змилуйся ради Христа Сина Твого, ради Кривавої Жертви Його, ради 
хресної смерті Його, пожалій душі наші…". Народ масово стікався в Успенську 
Києво-Подільську церкву і нерідко проводив там цілий день. 

Саме в цей час протоієрей Леванда з усією відповідальністю вдавався до 
проповіді Слова Божого. За що "снискал у кіевлян ту любовъ и то глубокое 
уваженіе къ себє, которыми полъзовался до конца своєй жизни, ту славу и 

                                                 
1 Київські Єпархіальні відомості 1869. №10 (Згадки про Леванду Ч. Максимовмча), – с. 376. 
2  Кияни, які знали Леванду особисто, говорили, що він майже ніколи не міг без сліз 

звершувати Божественну літургію. 
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знаменитостъ, которая не измєняли уже проповіднику во все продолжение его 
жизни". Київляни довго не могли забути 1770 рік [15, с.13]1. 

Незважаючи на велику любов до себе і повагу, славний проповідник і 
ревний служитель церкви впродовж 20 років не отримував жодних нагород і до 
1783 року залишався простим священиком Києво-Подільського собору. Але 
Леванда і не шукав їх. "Почесті, – писав він одному знайомому, який вважав, що 
знаменитий і всіма улюблений проповідник повинен отримувати їх, – від тих, які 
шукають їх втікають, а за тими, які віддаляються від них слідом йдуть, це стара 
істина". І ця стара істина виправдалася на Леванді. З 1783 року нагороди 
посипалися на Леванду так, що рідко який рік минав, щоб він не отримав якогось 
підвищення. 

Так, 12 грудня 1783 року митрополитом Київським і Галицьким Самуїлом 
отець Іван Леванда "въ разсуждение отличнаго его учения, долговременыхъ въ 
проповедании слова Божия трудовь и въ священстве безпорочнаго поведения" 
возведений був у протоієрея в тому ж Києво-Подільському соборі і удостоївся 
права носити при богослужінні набедреник. 24 березня 1785 року "определен 
екзаменатором ставлеников, производимих въ священно-церковно-служительски 
чины". Коли Софійський кафедральний монастир був перейменований в 
Кафедральний Собор, то протоієрея Леванду 7 серпня 1786 року перевели з 
"градскаго къ вновь учрежденному Собору штатним протопопом"2. 

В 1787 році велика імператриця Катерина II забажала відвідати різні 
провінції своєї імперії. Отець Іван Леванда мав щастя тоді звернути на себе увагу 
великої монархині й удостоїтися її милостей. Графиня Браньська і графиня 
Ставронська, які були тоді в світлі її величності, знаючи добре отця Леванду, 
рекомендували його імператриці. Під час перебування свого в Києві Катерина II, 
щоб переконатися в достоїнствах Леванди, доручила міністру своєму графу 
Безбородьку організувати їм зустріч. Імператрицю вразило смирення і благочестя 
Леванди. Приємний голос, жива розмова, наповнена сердечністю і душевністю, 
брала в полон всіх, хто тільки відвідував скромну хатину його: і граф Безбородько, 
який приходив до отця Івана, за дорученням імператриці Катерини II, так був 
захопився бесідою з ним, що забув сказати йому, в який саме час призначила йому 
імператриця з’явитися до неї. А в кінці, виходячи поспіхом від Леванди, граф 
викрикнув: "Ахъ, отець протоієрей, вы похитили у меня время!"3. 

Граф Безбородько відзвітувався перед імператрицею, що бачив і чув 
Леванду. Та, в свою чергу, попросила Леванду наступного дня звершити літургію 

                                                 
1 Слова, речи, письма протоиерея Кіево-Софийскаго Собора Иоанна Леванды. – Т. 1. – 

1891. – С. 13. 
2 Там само. – С. 14. 
3 Журнал "Міністерство Народного Просвітництва", грудень 1836. – С. 396. 



 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________  Андріївський вісник 

- 38 - 

в Києво-Софіївському соборі і, вислухавши Божественну Літургію 2 березня 1787 
року, вона особисто нагородила його дорогоцінним хрестом на червоній стрічці. 
15 березня "последовало высочайшие повеление Дабы, онъ въ священослужении 
имылъ палицу, какову архимандриты употребляютъ". Десятого липня 1790 року 
йому було доручено прочитувати і виправляти проповіді, які виголошували в 
святкові й урочисті дні. Але вже 19 лютого 1801року він за власним проханням від 
цього був звільнений. 

Приблизно саме в цей час під натиском Російської імперії падає Польща, 
вслід за нею і унія, яка близько двох століть панувала в південно-західній Україні. 
Уніатські храми були відібрані й повернені православним. Впала унія, але 
залишила на своєму місці незгладимий слід свого панування. Народ, який 
ухилився від православ’я, а західне вчення ще не встиг засвоїти, перебував у стані 
грубої неосвіченості, храми в безпорядку, а самі священики погано знайомі з 
православною вірою. Для навернення і утвердження уніатських церков у 
православній вірі потрібні були досвідчені люди, які б розумілися в догматах і 
церковних правилах. Тому й отець Іван Леванда, як досвідчений пастир і мудрий 
проповідник, 18 липня 1796 року був посланий оглянути ці благочиння й 
утвердити священство цього краю в православній вірі. Півтора року він 
проповідував по різних церковних благочиннях, настановляючи духовенство 
силою свого слова. За що 7 жовтня 1798 року "по Височайшему благоволєнию 
удостоенъ къ получению митры, яку въ священнослужении съ 23 января 1799 года 
и употреблелъ". 

22 серпня 1801 року отець Іван Леванда разом з ректором Київської 
Академії посланий був у Москву, для того щоб від імені всієї Київської єпархії 
поздоровити Його Імператорську Величність Олександра Павловича і Її Імпера-
торську Величність Єлизавету Олександрівну з "височайшей коронацыей"1. 

18 листопада 1806 року за клопотанням митрополита Київського Серапіона 
протоієрей Іван Васильович Леванда став Кавалером ордена святої Анни II 
ступеня. 

Проте протоієрей Леванда жив досить бідно, 400 рублів штатної зарплати, а 
деколи і ще менше – і це все, за що повинен був утримувати себе і свою сім’ю 
отець Іван. Київський губернатор Василій Мілорадович і житель міста Києва 
Панкратій, які знали і поважали Леванду і бачили важке становище його, 
вирішили допомогти йому. Вони випросили в імператора Олександра I, який чув 
про заслуги отця Івана, і той видав йому премію (в 1809 році) в одну тисячу рублів 
для підтримання його у важкому матеріальному становищі. 

                                                 
1 Слова, речи, письма протоиерея Кіево-Софийскаго Собора Иоанна Леванды. – Т. 1. – 

1891. – С. 16. 
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12 грудня 1810 року протоієрей Леванда був нагороджений орденом святої 
Анни I ступеня. 

"Отець Иоанъ, Протоиєрей Киево-Софийскаго Кафедральнаго Собора! 
Христианския добродетели, украшающия жизнъ Вашу и въ продолжени многихъ 
летъ не ослабли почесние Ваши подвиги на пользу Церкви, отличнии 
заслуживаютъ внимание. Желая удостоверить Вас в Монаршемъ благоволнии, 
пожаловалъ Я Васъ орденомъ святой Анны I-го ступни и повеливаю возложить и 
носить по установлению. 

Пребываю къ Вамъ благосклонный". 
12 Декабря Александръ. 
1810 года 
С.Петербургъ 

Довго залишиться в пам’яті киян 1811 рік, пам’ятав його і отець Леванда. В 
полудень 9 липня цього року, за великої спеки, яка тягнулася вже більше місяця, 
без дощу і при сильному вітрі спалахнув на київському Подолі страшний пожар. 
Він так швидко поширювався, що за декілька годин Поділ майже весь був 
охоплений полум’ям. Вогонь був настільки сильним, що навіть кам’яні будинки за 
декілька хвилин перетворювались на груди попелу. Залишившись без житла, 
подоляни розбили табори у великій долині, яка називалася Оболонню. Слідом за 
паствою пішов і пастир, який також потерпів від вогню. Втрата майна, нестача 
продуктів, вогонь, який не припинявся, плач і постійне ниття – все це призвело 
народ до відчаю, всіма оволодів страх і смуток. Проте отець Іван Леванда у всьому 
вбачав промисел Господній і з покірністю та любов’ю прийняв це випробування. І 
показав приклад християнина й істинного пастиря церкви. "Богъ оставил мне 
здравия, – говорить він в одному із своїх листів, – доброю часть имения, и 
чуствие, что воля Божия была и естъ святая, благая, угодная и совершенная, что 
Онъ среди посещений таковыхъ былъ, есть и будетъ и непреставалъ быть 
нашимъ отцемъ; никогда не удержитъ щедротъ своихъ во гневы своемъ, что если 
мы безнаказания живемъ, прелюбодейчищи есмы, а не сынове. Комужъ не мило 
сыном Єго быть? Онъ рекъ, и свершилось слово Єго-посему жезломъ беззакония 
ихъ и ранами неправды ихъ, но милости моея не разою отъ нихъ. Сие чуствование 
не оставляло и неоставляетъ меня. Нелзя не облобызать мнє руки Єго, 
возложенной съ любовию отческою въ общемъ испытании сердець и на меня"  
(9 серпня 1811 року)1. 

Сповнений цих істинно християнських почуттів, протоієрей Леванда 
старався це саме розбудити у своїх співжителів. Він з батьківською любов’ю 

                                                 
1 Слова, речи, письма протоиерея Кіево-Софийскаго Собора Иоанна Леванды. – Т. 1. – 

1891. – С. 23. 
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співпереживав кожному, утішав, проповідував, викривав слабодухість і відчай. 
"Маючи серце не можна не жаліти, – говорив він. – Але коли і волосина не падає з 
голови нашої, без волі Небесного Отця, то ті будинки, які стояли віки, тим більше 
без волі Отця не могли повалитися. Пора і нам відчути, пізнати, сказати, що і на 
це була воля Його Свята, блага і досконала, спасительна і батьківська. Одна лиш 
любов, якою він любить нас і спасіння, якого хоче нам – вимагає у Отця Небесного 
– так з нами чинити. Вічність все розв’яже, все покаже в ясності. Нехай буде 
Ім’я Його, Благословенне від нині і до віку! Чи не Христос вчив нас молитися і 
говорив: "Нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі". Там ангели з покірністю 
вічно творять волю Його, а ми смертні беручи з них приклад, також повинні 
уповати на Господа"1.Християнське життя Леванди, підкріплене духом Євангелія, 
не могло не вливати в серця народу відраду і життя. 

Імператор Олександр, коли дізнався про пожежу в Києві, повелів сину 
Леванди, який служив тоді в Петербурзі, запитати у батька свого, наскільки він 
потерпів під час пожежі. Отець Іван Леванда писав до сина свого: "Скажи 
Благодетельному Государю, что я потерпелъна равно съ прочими". Тоді 
імператор видав 2400 рублів для всіх духовних осіб, які потерпіли від пожежі, з 
яких протоієрей Леванда отримав 1800 рублів. З почуттям великої вдячності 
прийняв цей дар отець Іван від благородного імператора і славив Бога: "Не 
удерживающаго щедрот своихъ во гневы своимъ". Такий був Леванда у 
сповнений страждань для киян 1811 рік2. 

Довге служіння отця Івана, пов’язане з тяжкими випробуваннями, а також 
втрата дружини і сина, які померли протягом одного тижня, поступово 
вичерпували сили його і 25 червня 1814 року він мирно спочив у Бозі на 80-му році 
життя. Все місто проводжало свого славного проповідника і доброго пастиря. 
Погребіння було звершено митрополитом Серапіоном з участю київського 
духовенства. Надгробну промову виголосив співслужитель протоієрея Леванди 
священик Семяновський3. Тіло Леванди поховане в Софіївському соборі в приділі 
Благовіщення Пресвятої Богородиці перед Царськими Вратами4. 

Протоієрей Леванда не залишив жодного спадку, крім невеликої кількості 
одягу і маленької бібліотеки, яка складається з 570 книг і була передана в 1815 
році Київській Академії. 

 
 

                                                 
1 Слова, речи, письма протоиерея Кіево-Софийскаго Собора Иоанна Леванды. – Т. 1. – 

1891. – С. 25. 
2 Там само, с. 28. 
3 Промова ця міститься в Київських Єпархіальних Відомостях за 1866 рік. – №6. – с. 189. 
4 Приділ цей пізніше був перейменований в честь Іоанна Предтечі. 
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протоієрей Володимир ТИМКІВ, 
кандидат наук з богослов’я, викладач РДС 

 
ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДНЬОГО ПРОМИСЛУ 

ЗА ВЧЕННЯМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
ПРО "СРОДНУ ПРАЦЮ" І "НЕРІВНУ РІВНІСТЬ" 

 
Одним з улюблених предметів філософських міркувань Сковороди була 

проблема "сродності" – природженого нахилу людини до даного їй способу життя 
й заняття. На думку філософа, кожна людина народжена для щастя, справа лише в 
тому, як вона це щастя розуміє. За премудрим Господнім піклуванням кожна 
людина отримує в дар певний талант до виконання якогось служіння ближнім 
своїм, суспільству і собі. Згідно з філософськими висновками Сковороди, 
щасливою може бути кожна людина, якщо вона не розминається із своїм 
природним покликанням, з нахилом до певної форми життя і праці. Бо коли 
людина любить своє призначення, то вона щаслива. Сковорода прийшов до такого 
висновку на основі особистого досвіду. "Сродне" життя – це життя приємне і 
легке, а відтак – і щасливе, повчає філософ. Своєю творчістю, своїм життєвим 
досвідом і прикладом мислитель переконує людину в необхідності пізнати свою 
природу, своє обдарування, свого "духа" і йти за його покликом у душі, який 
спрямовує людину на поле діяльності, відповідне її природженим нахилам і 
здібностям. Тільки той, хто зрозумів своє покликання, може знайти свою 
споріднену працю, своє місце в житті. 

"Філософія "сродності" особливо виразно висвітлюється в таких творах 
Сковороди, як "Алфавіт мира", "Бесіда, нареченая двоє", пісня "Ой ти, птичко 
жолтобоко", байка "Соловей, жаворонок і дрозд" та ін. У своєму трактаті "Бесіда, 
названа двоє" Сковорода каже: "Напиши фарбами на діамантовому нігті славу 
оцю: "Природжене, потрібне, легке є одне й те ж" [6, с. 275]. Ця добра сродність є 
ніби променем Церкви Божої в нашій внутрішній людині, в Ньому – внутрішнє 
задоволення. 

Що потрібніше, ніж Царство Боже? У заплутаних думках і в туманних 
промовах гніздиться неправда й удаваність, а у важких ділах криється обман і 
суєта. А ось легкість – у потрібності, потрібність у природженості, а 
природженість перебуває в Царстві Божім. Що потрібніше для душевної людини, 
ніж дихання? Що потрібніше для неї більше, ніж Бог? 

Запитавши так, філософ тут же відповідає, що найпотрібнішим є і одне, й 
інше, бо ж вони наповнюють в людини все. Сковорода дякує Премудрості, що 
потрібне сотворила неважким, а важке непотрібним. 
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Виконуючи "сродну" працю, ми природно отримуємо від цього радість. 
Ця, відповідна природним даруванням від Творця, праця дається нам легко і 
невимушено, в ній ми на своєму місці. Сковорода порівнює людське життя у світі 
з великою виставою, де кожен має здатність до виконання йому рідної ролі, і в цім 
дійстві нема ролей більш чи менш важливих, бо всі виконують свою важливу 
роботу без лицемірства. 

Дане твердження є ніби переспівом слів Господніх про служіння один 
одному кожен власним даруванням – природним від народження, очищеним і 
доповненим у святому Таїнстві Церкви, найперше – Хрещення і Миропомазання. 

"Вчення Сковороди про "сродну" працю є органічним елементом 
філософської системи українського філософа, конкретизацією основних його 
філософських положень. Поняття "сродність" Г.Сковорода розтлумачує як 
діяльність з Богом, з природою, до якої людина народжена, "самим Вышним 
предопределён; як "божественне побужденіе", вроджене Боже благовоління, 
"тайний його закон, всім творінням управляючий", схильність, те, що є 
благоугодним Богу. 

Отже, поняття "сродність" Сковорода розуміє як природну схильність 
людини, яка відповідає її "істинній" природі, і внутрішню потребу до реалізації 
цієї схильності. Поняття "сродне" характеризується філософом як щось просте, 
легке, потрібне, духовно корисне і т.д. Сродна праця повинна мати всі 
вищеназвані якості. Григорій Савич визначає її як таку, що здійснюється "…когда 
человек не по своим прихотям и не по чужим советам, но, вникнув в самого себе и 
вняв живущему внутри и зовущему его Святому Духу, последуя тайному его 
мановению, принимается и держится той должности, для которой он в мир 
родился, Самым Высшим к тому предопределён" [4, с. 418]. 

Підбиваючи перші висновки, можна сказати, що бути щасливим, на основі 
філософії Григорія Сковороди про "сродность", – це зовсім не тяжка справа, а 
навпаки – легка, бо щастя – всередині нас. Сковорода висловлює своє прозріння 
цієї правди в діалозі "Бесіда, названа двоє", де каже, що здійснилася притча: "На 
коні їдучи, коня шукає", також, думаючи, що дуже важко бути блаженним... "По 
землі, по морю, по горніх і по пеклі блукав за щастям. А воно в нього за пазухою... 
Вдома". 

"Сродность" – це природна здатність людини до даного способу життя, це 
дар Божий. Той, хто тому дарові вірний, є щасливим. Усе від Бога залежне. 
Сковорода відзначає, що "все наше життя в руці Божій; це означає, що вроджений 
нам добір поживи, стану, дружби..., навіть кожне найменше діло без Його 
керівництва стає невдачним. "Без Мене не можете чинити нічого" (Ін. 15:5). Хто 
знає Бога, той знає план і шлях свого життя. "Що таке життя? Це сніп усіх справ та 
рухів твоїх. Бачиш, що той, хто пізнав природу, все своє розуміє. Пізнання своєї 
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сродності, прозріння, до чого народився згідно з Божим планом, тісно переплетене 
у мислителя з поняттям щасливості й простоти. 

"Людина… щаслива не від чину, не від країни, не від добутку. Бог не 
прив’язав щастя ні до часів Авраамових, ні до кордонів Соломонових, ні до 
царства Давидового, ні до наук, ні до маєтків, ні до природних талантів, ні до 
здобутків – тим то він не всім відкрив шлях до всього цього, і є праведним у 
своєму вчинку… Щастя не шукай по інших країнах, бо воно – це мир, неоціненний 
скарб у нашому домі, в нас самих захований… Щастя наше в нас… хай ніхто не 
шукає щастя від високих наук, від шанованих посад, від здобутків. Царство Боже – 
в нас. Григорій Савич запитує читача, "чи хочеш бути царем? Для чого єлей, 
вінець, скіпетр, гвардія? Дістань собі згори серце царське". Вихід людини поза 
межі своєї "сродності" – це не тільки справа неприродна, що виводить людину з їй 
притаманного місця; вона, окрім того, що не приносить людині задоволення, 
також є і небезпечною для суспільства. Сковорода говорить про це в пісні із "Саду 
Божественних пісень" "Ой ти, птичко жовтобоко". Тут у легко зрозумілій 
філософії Сковорода навчає, що той, хто спокійно приймає природжену собі долю, 
тобто свій життєвий хрест, той обминає багато лиха. Він дає при цьому такий 
приклад: сильне дерево явір може стояти над горою і може видержувати "ламання 
рук" від буйних вітрів, але делікатній вербі найкраще місце – в затишку долини, 
біля потоку води. А пташці жовтобокій найкраще звити гніздо в шовковій траві, а 
не високо, і так зникне небезпека яструба. 

Філософія "сродності" – це філософічне застосування євангельської науки в 
практиці життя або, як зауважує мислитель, "християнське хрестоношення". 
Правда, однак, що сам мислитель своїй філософії "сродності" аскетичного забарв-
лення, яке відчувається в євангельській ідеї хрестоношення, не надає. Євангельська 
наука про те, щоб кожна людина вдовольнялася своєю долею, зорієнтовує її більше 
у світ есхатологічний; філософія ж "сродності" в трактуванні Сковороди відно-
ситься до негайного (екзистенційного) ощасливлення людини, хоч вона від духу 
Христової науки при цьому анітрішки не відходить" [16, с. 177–178]. 

Без "сродності" праця, як він вважав, є набагато важчою, ніж сама 
"праздность". "Сродна" праця природно приємна людині й у неї нема зв’язаності з 
винагородою чи забаганкою. Веселість, успіх і щастя прямо пропорційні 
сродності. "Наскільки солодкий труд, якщо він природний, з якою веселістю 
гонить зайця борзая собака! Яке задоволення, коли даний сигнал на ловлю! Як 
насолоджується бджола в зібранні меду! За мед її умертвляють, але вона 
працювати не перестає, поки жива. Солодкий їй як мед і солодший від сота труд. 
До нього вона народилася. О Боже мій! Наскільки солодкий найгіркіший труд з 
Тобою… Без сродності все ніщо… солодше за мед це руське прислів’я. Де був? У 
друга. Що пив? Воду, солодшу за неприятельський (ворожий) мед…" [5, с. 120]. 
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Держава є законна і необхідна. І той стан, яким держиться зовнішня сила 
держави, може теж поповнюватись згідно з покликом, по природі. "Хто 
народжений воїном – дерзай, озброюйся… Захищай землеробів і купецтво від 
внутрішніх грабіжників і зовнішніх ворогів. Тут твоє щастя і звеселяння. Бережи 
звання, як око. Що солодше природному воїну за воїнську справу? Не допустити 
образи, захищати страждаючу і неозброєну невинність, боронити суспільства 
основу – правду – це й є найсолодший його сніданок, обід і вечеря. Не бійся! Ранг 
носити може любий, але діло робить дійсно тільки той, хто природжений. Діло і 
без ранга є ділом, а ранг без діла – ніщо, як і діло без Бога!" [11, с. 136]. Людина, 
яка пізнала себе і в собі Бога, Христа, виконує цю працю від Його імені. Така 
праця, сам процес, приносить людині значно більше задоволення ніж її результат.  

"Сродна" праця, на думку українського мислителя, приносить людині 
щастя, радість, веселість. На думку Г.Сковороди, Христос – "есть смех, радость і 
веселіе, сладость, мир і празднество… Серце человеческое; премудростию закона 
Божия просвещенное, подобное кореню дерева, насажденного при исходищах 
вод…" [10, с. 249]. "Сродна " праця є джерелом, яке живить людину життєдайними 
соками. Мислитель ототожнює поняття "Бог" і "істинна людина". Сковорода всю 
науку про щастя пов’язує з Тим, Хто єдиний, нам, загублених, самих нас повертає. 
Для цього необхідно пізнати себе самого в Бозі, свою сродність і в ній трудитися. 
У сродній праці відчужена людська сутність повертається до Бога. "Нащо ж 
окаюєш себе, о маловірна душе, коли твій Отець Небесний породив тебе 
землеробом, чи гончарем, або бандуристом? Чому не йдеш за покликом Його, 
ухиляючись в вище, але тобі не сродне?.. розумним і добрим серцям набагато 
миліший і поважніший природний і чесний швець, ніж без природний штатський 
радник" [8, с. 120-121]. 

"Не пнись до того, чого не дано тобі від природи. Без Бога, знаєш, не 
можна і до порога: якщо не народжений, не сунься в книгочитання. Ах, многі 
через це у вічну впали муку! Не многих мати породила для школи. Чи хочеш 
блаженним бути? Будь задоволеним долею твоєї природи" [11, с. 134]. 

Таким чином, у вченні Г. Сковороди праця не відчужена, людина діє за внут-
рішньою потребою, відчуваючи себе здатною до певного роду діяльності. Сковорода 
мріяв у такий спосіб ощасливити кожну людину, а тим самим і все суспільство. 

Основу суспільної співпраці й злагоди Сковорода вбачав в усвідомленні 
кожною людиною принципу "нерівної рівності", який він демонстрував малюнком 
про наповнення водою різних за ємністю посудин із Божого джерела Святим 
Духом. "Льются из разных трубок разные токи в разные сосуды, вкруг фонтана 
стоящіе. Меншій сосуд менЂе имЂет, но в том равен есть большему, что равно 
есть полный. И что глупЂе, как равное равенство, которое глупцы в мір ввесть 
всуе покушаются?" [4, с. 345]. 
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У плані "сродної" праці розглядає Сковорода і проблему соціальної 
рівності. Він визнає лише одну нерівність – нерівність обдаровань і покликань, 
нерівність "природного" походження. Звідси його принцип "нерівної рівності". 

Представлений філософом принцип є ніби переспів слів із Святого 
Писання про те, що кожна зірка має свою славу, і наводить на пам'ять Господню 
притчу про таланти тощо. 

Замість плотських насолод, що виснажують людину, більш високим і 
гідним людини Цицерон ставить задоволення душі від праці, в тому числі й від 
праці на землі, яку він майже поетизує. Він вважав, що божество створило 
природу і саму людину як найдосконаліше, і тому природа діє згідно з 
божественними принципами. Все це стосується і природи людини. 

Григорій Савич вважає, що людина, яка живе відповідно до законів 
природи, живе відповідно до того, що визначило щодо неї Божество, і таке щастя є 
для неї благом. Пошуки себе супроводжуються з очищенням (освяченням) 
природи від пристрастей – її хвороб. І тільки у такій наполегливій праці над собою 
можна розгледіти план і нахили до того чи іншого роду служіння. А без цього 
пошуки щастя лиш через зміну способу життя подібні до того, як Плутарх 
порівнює з пересадкою людини, хворої на морську хворобу, із корабля в човен. 
Стан хворого від цього не покращується. Причина – глибше, в самій хворобі, і 
подолавши її, людина почувається добре всюди. Подібна думка звучить і байці 
"Рак і щука". Зміст цих роздумів полягає в тому, що щастя людини залежить не від 
місця, а від стану душі самої людини, а для цього треба знову ж таки пізнати свою 
природу і жити у згоді з нею. Закон духовний же життя Христове дароване нам. 

Далі український мислитель висловлює думку античного філософа таким 
чином: "всяк должен узнать себе, сиреч свою природу, чего она ищет, куда идет, – 
и ей последовать без всякого отнюдь насилля, но с глубочайшим покорением. 
Конь ли еси? – носи седока. Вол ли еси? – носи ярем. Пес ли борзий? – лови 
зайци…" [30, с. 210-211]. "Узнай же прежде себе. Не броди по планетам и по 
звЂздам. Воротись домой. Тут Отец твой, и Телца того Он тебЂ Сам представит 
Его: Бог – Бога, Правда – Правду, Истина – Истину. Истина от земляныя плоти 
Телцовой возсіяет, а Правда с небесе Отца твоего приникнет. Вот в тое-то уже 
время правда и мир встрінутся и привітаются. Тогда скажеш: "Мир имамы к 
Богу..." [10, с. 253]. 

На думку мислителя, люди часто нехтують вимогою самопізнання, діють 
всупереч своєму життєвому покликанню і обирають невідповідні їм професії з 
корисливих міркувань або, сліпо наслідуючи моду, виявляють таким чином 
непослух до керівництва Творця, уподібнюються глупомудрій мавпі. Вони 
забувають, що "с Богом святим низкою возводится, а без его низводится и 
високое". "Боже Царство всюди присутнє і щастя у всякій статі живе, якщо 
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входиш в нього під керівництвом Сотворителя, що на те саме тебе в світ цей 
створившого, і у сто разів блаженніший пастух, що овець чи свиней пасе, ніж 
священик, що бореться проти Бога. Чому нам настільки підлим здається 
хліборобство, що всі тікаємо від нього? Щасливий, хто народився для медицини, 
до піхтури, архітектури, до книгочитання. Я їх благословенну, тобто природну 
школу ублажаю і вітаю. Радію, якщо і сам в одній з цих наук, тільки б це було з 
Богом, управляюсь, але чим нещасніший землероб, якщо з природою землі оре?.. 
повірте, якщо б відчув поклик до такої праці, кинув би писання, що з Богом буде 
мені в сто разів веселіше і спішніше ліпити самі глиняні сковороди, ніж писати без 
натури. Але до цього часу відчуваю, що утримує мене в цьому стані нетлінна рука 
Вічного. Цілую її і за нею йду" [2, с. 119]. 

Щодо священного і державного служіння філософ говорить, що коли вовк 
став пастухом, а ведмідь монахом, а лошак радником, це вже не жарт, а біда. О, 
якби ми зрозуміли, наскільки це суспільству шкідливо. Ті, хто зраджує своєму 
покликанню і не слухає тайного голосу своєї природи, здійснюють величезний 
гріх проти Духа Святого і впадають в симонію, тому що вони торгують Духом 
Святим, і дари Бога, дари Природи, вживають корисливо для себе. Сковорода не 
заперечує ні науки, ні держави, ні культури… він заперечує не культуру, а її 
спотворення. І корінь всіх спотворень для нього в несродності – в тім, що 
механічно, без поклику своєї природи націлюються на різні поприща життя. І не 
тільки самі знаходять своє нещастя, а й приносять шкоду всьому суспільству. 
Страждають від цього не тільки окремі особистості, але й ціла держава. 

Без "сродності" "вправний лікар невдало лікує, учитель із знанням без 
успіху навчає, вчений проповідник без смаку говорить", тобто всі вони завдають 
своєю працею шкоди іншим людям. Той, хто народжений для сільського життя, 
хай не мріє про місто, про царські оселі! "Якщо ти зрадиш своєму поклику, своїй 
природі, знай, – каже Сковорода, – смуток загризе душу твою серед позолочених 
палат і заплачеш, згадавши поля зелені". І якщо хтось надумає зрадити Духу 
Святому, що призиває до справи, йому призначеної, – тлумачить Сковорода, – то 
нудьга гризе їх серед найнезвичайніших, але не сродних їм умов, вони плачуть за 
зеленими полями свого справжнього поклику. Без Бога – найпристойніше звання і 
найвища посада, не принесуть людині душевного миру і щастя, а поступово 
нищать її душу, заполонюють серце смутком та відчуттям постійного 
невдоволення. Вхопившись за "хвоста", а не за "голову", вважає Г.С. Сковорода, 
тобто обравши невідповідну собі працю, людина опиняється в ситуації, коли 
буває, що військову роту веде той, хто повинен був сидіти в оркестрі. Така 
неспоріднена діяльність приносить нещастя й розчарування не тільки самій 
людині, – вона має негативні, а іноді й фатальні наслідки для всіх. "Скажи мені, 
звідки суєвір’я лицемірство, єресі? Звідки у християн сварка священної Біблії? Де 
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проголошення найсолодшої дружби? Де згода найдорожчого миру? Де живість 
сердечної веселості? Хто безобразить і розтліває всяку посаду? Несродність. Хто 
умертвляє науки і художності? Несродність. Хто обезчестив чин священичий і 
монаший? Несродність. Вона кожному званню отрута і вбивця" [12, с. 134-135]. 

Ще Марк Аврелій неодноразово зауважував: "Праця для руки і ноги не 
протирічить природі, поки рука і нога роблять те, що їм належить робити". Отже, 
до щастя зводиться вся проповідь, наука самопізнання, теорія спорідненої праці. 
"Досягнення душевного спокою, сердечного миру і щастя Г.Сковорода вважав 
метою людського життя, запорукою визволення людини від тягаря навколишньої 
дійсності. У його розумінні щастя – це піднесений стан душі, "кураж", – стан, коли 
душа живе повноцінним життям. Він вважав, що "мертва зовсім душа людська 
"неотрешенная" до природного свого діла, подібна каламутній і смердючій воді" 
[13, с. 120]. 

Згідно з філософією Сковороди, щастя людини – це не абстрактна 
категорія. Воно є не так есхатологічною категорією, як природною, життєвою, 
тобто екзистенційною. Саме тому воно є легке. Таким поглядом на щастя 
Сковорода виявляє у своїй філософії те, що все потрібне для життя людини, – 
легке, а те, що тяжке, – непотрібне. Він цю філософію наголошує часто, але тут 
вистачить обмежитися його славленням Блаженного Бога за те, що потрібне 
вчинив нетяжким, а тяжке – непотрібним. Цей вислів є вступом ("Переддвер'ям") 
до твору "Вступні двері до християнської добронравності", призначеному для 
молоді. Досить навести тут тільки декілька початкових речень, щоб збагнути, як 
цей предмет трактує Сковорода: "Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив 
неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає 
потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! 
Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, а любов же – в законі 
вічного". За Сковородою, "природа є перша всьому саморухлива причина. Вона є 
"мати охоти". Охота є горіння, нахил та рух… Вона закликає до праці і радіє з неї. 
Праця є живим та невсипущим ходом цілої машини до того часу, поки не зродить 
досконале діло, що сплітає для Творця вінець радості" [9, с. 133]. 

"Отже, щастя в сродності, слідуванні за своєю природою. Ось основна 
думка Сковороди. Кожен повинен творчо визначати себе в житті, шукати своє діло 
перед Богом. Тільки в поклику у вдохновеннім і чутливім виконанні велінь свого 
духа людина може і повинна набути своє блаженство. Ніщо зовнішнє не повинно її 
пригнічувати. Бідність, хвороби, фізична убогість, противлення всім звичаям і 
думкам світу, все це ніщо перед щастям бути самим собою, перед тією блаженною 
легкістю, з якою людина, яка набула себе, живе в найтяжчих зовнішніх умовах" 
[14, c. 567]. Але як християнський аскет, старець Григорій Савич подає поради на 
основі монашого досвіду: "Втікай від обмови, обійми усамітнення, люби нищету, 
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цілуй ціломудренність" [7, с. 76]. Ось вищі заповіти Сковороди, всі випливають з 
основного його провіщення бути уважним до себе, возлюбити свободу внутрішню 
і нічого чужого своїй природі не робити. 

Небажання людини жити за Божим покликом, згідно з Його волею, 
добровільно позбавляє її правильного спрямування душевних сил, обраності до 
щасливого вічного життя, призводить до гірких і важких результатів життя – 
духовної збіднілості. 

Поняття щастя як життя означає у Г.Сковороди ще і "плодоношеніє" як 
обов’язковий елемент поряд із насолодою. Таке розуміння щастя вело до злиття 
щастя і праці, сприяло утвердженню концепції "сродної" праці, що дає людині 
щастя самим своїм процесом. Сковорода також в інтересах самої людини та в 
інтересах самого суспільства не обмежував людину лише "сродністю". Сам він 
мав здібності і до педагогіки, і до проповідництва, до поезії та письменства, і до 
музики та до співу. Інша справа, що ступінь обдарованості, тобто "сродності", 
може бути в людей різним. Найвищий ступінь обдарованості приносить 
найбільше щастя в даному виді діяльності. 

Мислитель вважав, що до вибору занять треба підходити дуже відпо-
відально, бо "… чтоб одной науке хорошо научиться, едва достанет целий век 
человеческий". Григорій Савич був упевнений, що навіть маючи здібності до 
певної праці, потрібно докласти ще чимало зусиль, щоб успішно виконувати її, 
самі здібності ще не є гарантією успіху. Розумна людина, пізнавши себе і 
вивчивши ці здібності, докладаючи зусиль розвине їх і застосує в такій праці, де 
вони принесуть найбільший духовний успіх. 

Г.Сковорода, на відміну від стоїків, заперечує кріпацьку, та й взагалі 
підневільну працю. Він вважає, що праця повинна приносити моральне 
задоволення, і хоч якою б важкою вона не була, людина виконує її із 
задоволенням, вкладає в неї всю душу, виконує з охоти, а не з примусу. 
Український філософ протиставляв "сродну" працю, стимули до якої є в душі 
людини, праці підневільній, яку виконують із примусу, чи за винагороду, заради 
слави чи з інших причин, які не є проявами божественної волі людини. 

Всіх людей він вважав рівними незалежно від приналежності до того чи 
іншого стану. Вважав, що про людей треба судити не за їхнім багатством чи 
знанням, а за їхніми справами. В його байці "Олениця і кабан" олениця говорить 
кабанові, якого пожалували в барани, що вони прості, судять не по вбранню і 
словах, але по ділах. "Ви як раніше риєте землю і ламаєте плоти. Дай Бог вам бути 
і конем!" [11, с. 127]. 

Принцип природовідповідності є причиною концепції "сродної" праці 
Г.Сковороди. У розумінні філософа таке впорядкування свого внутрішнього 
духовного життя є головним. Це означає для людини необхідність жити у 



 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________  Андріївський вісник 

- 50 - 

відповідності з природою і Божими законами, – розумно. Для цього людина 
повинна насамперед прагнути пізнати себе з допомогою розуму і визначити своє 
призначення в цьому світі. Для цього і Дзеркало Боже – Євангеліє. 

У кожної людини уготована своя роль у житті. Їй дано знати, для чого вона 
народилась, розуміти Божий замисел відносно неї. Тому завдання розумної 
людини, на думку мислителя полягає в тому, щоб застосувати свої сили діяльності 
в погодженні із законами природи. Для цього треба підкорити свою волю волі 
Бога. "Хоче він, щоб я зробив це, а не інше? І я цього хочу!" [2, с. 80]. Таким 
чином, людина уникає залежності від зовнішнього світу. Це приносить їй відчуття 
свободи, впевненості, гармонії та щастя. Принцип природовідповідності як основи 
земного щастя, Сковорода розвинув у цьому понятті "сродної" праці, в якому 
вбачав спасіння світу від морального розтління і духовної спустошеності. 

Серед великої кількості античних мислителів Григорій Сковорода 
особливе місце відводив Луцію Аннею Сенеці. Автора "моральних листів до 
Луцілія" з українським мислителем єднає однакове прагнення – показати шлях до 
душевного миру і щастя тим, хто безпутно і безсовісно прагне до погибелі, 
зробити людей більш захищеними і стійкішими до життєвих випробувань. 

За Сенекою, все, що довкола, що містить нас у собі – це щось єдине, це – 
бог, ми – його "спільники, члени Його Тіла" [3, с. 397]. Для нормального 
функціонування цього тіла кожна його частина має бездоганно і беззаперечно 
виконувати своє призначення. Задатки до певної діяльності мітяться в душі і 
"пожвавлюються", якщо знайти для цього благодатний ґрунт саме так, як "із 
крихітної жаринки – лиш поможи їй легким подувом – вихоплюється приховане в 
ній розлоге полум’я" [52, с. 399]. 

Український мислитель твердить, що Блаженна Природа або Бог, керує 
людиною за допомогою таланту, "сродности" згідно зі Своєю мудрістю, причому 
так, щоб кожен був задоволений. Він дає кожній людині свободу і щастя, нікого не 
обділяючи, виливаючи "сродність" до певного заняття. Щоб кожен "один до 
одного, другий до другого, сотий до сотого, хоча до підлого звання або ремесла, 
але не до безчесного, а для кожного забавного і корисного, якщо буде прагнути з 
Богом – буде щасливий. Григорій Савич заявляє, що на всіх поширюється, всім 
живим управляє потаємний закон спорідненості. Те саме, що для одної істоти є 
отрутою і смертю, для іншої – їжею та здоров’ям, так і спорідненіший є хтось до 
простішого ремесла і нижчої посади, а інший – до складнішого ремесла і вищої 
посади. 

Григорій Сковорода мріяв зробити суспільний поділ праці відповідно до 
здібностей людини. Розмірковуючи про виховання, він вказував на те, що 
здібності, покликання людини потрібно розвивати, і це завдання він покладав на 
батьків як перших вихователів. 
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У той же час мислитель добре розумів, що суспільні умови тяжіють над 
людиною і що не лише від самої людини залежить вибір її посади чи становища. 
Це однак не означає, що людина не має свободи вибору. Свобода людини, яка 
живе в суспільстві, проявляється в тому, що вона може і повинна знайти в собі 
"сродність" розкрити свою природу, пізнати саму себе, розкриваючи свою 
природу, своє покликання, людина виявляє у собі Божу волю, яка сильніша і 
мудріша від волі людської. 

Від того, що в суспільстві панує "несродна" праця, серед людей так багато 
нещастя, несправедливості, суспільство подібне до механізму, в якому деталі не 
виконують своїх функцій. Якщо людина не обере заняття відповідно до поради 
Божої волі (а вона вільна у виборі), то вона страждатиме сама і мучитиме своїх 
близьких. Мислитель схильний вважати, що людина, яка обирає вид діяльності, 
глибоко вивчивши свої можливості та інтереси, не відступає від власної волі, а йде 
по шляху, на якому може принести більше користі іншим і сама матиме більшу 
насолоду. 

Тема "сродної" праці виразно простежується і в байках Г.Сковороди. На 
прикладі черепахи, яка літання своє благополучно на камені закінчила з великим 
шумом і тріском та інших персонажів байок, мислитель демонструє, наскільки 
шкідливою є протиприродна праця, до якої спонукає марнославство, прагнення 
почестей, збагачення чи інші причини. 

Григорій Савич вважає, що Бог наділяє людину здібностями до певної 
діяльності й лише від людини залежить, чи зуміє вона їх розвинути і задіяти в 
роботі, яка відповідає цим нахилам, чи вони так і залишаться в зародковому стані. 
"З природою скоро научишся!" – впевнений Г.Сковорода. Здібна до певної праці 
людина навчаючись швидко набуває навички, "наукою приводить до досконалості 
сродність". 

З іншого боку, "…Якщо не дана сродність, тоді наука що може здійснити? 
Наука є практика і звичка, і – є дочка натури. Пташка може навчитись літати – не 
черепаха, зауважує мандрівник за істиною, навіть найдосконаліше навчання 
виявиться безрезультатним, якщо немає "сродності", подібно як не може 
увінчатися покрівлею світлиця без фундаменту та стін. 

З твердженням про те, що "сродна" праця відповідає внутрішній природі 
людини, її натурі, пов’язана легкість цієї праці. Йдеться тут не про фізичну 
легкість, яка не вимагає зусиль – Г.С. Сковорода розуміє тут, скоріше, приємність 
праці, яка допомагає людині подолати фізичні труднощі. Звертаючись до воїна за 
покликанням, мислитель стверджує: "Не бійся: з Богом легко тобі буде нести 
голод, спрагу і холод, жар, безсоння, кровоточиві рани і навіть смертельний страх 
і набагато легше, ніж без нього противне цьому, тоді зрозумієш, наскільки сильна 
природа" [3, с. 420]. 
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Розрізняючи процес праці та її результат, український філософ впевнений, 
що моральне задоволення і вищу насолоду приносить вже сам процес праці за 
покликанням, а не її результат і прибуток, який вона приносить. Він вважає, що 
"природному мисливцю більше радості приносить саме полювання і праця, аніж 
поставлений на стіл смажений заєць" [3, с. 430]. Сковорода знає істинну ціну 
праці, але незважаючи на всі закони "порядної" логіки, відвертає погляд від 
результатів праці – прибутку. Більше того, наполягає на такому: найперше 
джерело радості "сродної" праці не в праці самій по собі, не в її 
загальнокорисності і не в почутті виконаного обов’язку, а в тому, що внутрішнє 
"увєсєлєніє" допомагає людині народитися заново, пізнати в собі, хто до чого 
народжений [6, с. 24]. Незрівнянно більшу радість, на думку мислителя, дає 
"бджолі збирання меду, ніж його споживання, бо до цього вона народилася і без 
улюбленого заняття життя для неї втрачає зміст. Котові веселіше, коли, 
просидівши всю ніч біля нірки, він впіймає мишу, хоч і не їсть її" [3, с. 122-123]. 

Мислитель не схвалював бездіяльності і був глибоко переконаний, що 
праця, яка відповідає природі людини, є її потребою і є складовою доброчесності: 
доброчесності не може бути без науки про неї, ані науки доброчесності – без неї 
самої. "Доброчесність змушує не робити те, у що не вкладаєш свою душу, якщо 
хоч маленькою її частиною відчуваєш спротив" [2, с. 358]. 

Отже, виступаючи з концепцією "сродної" праці, Григорій Сковорода 
здійснив спробу дослідити передумови людського щастя і свободи. В умовах 
тогочасної України мислитель шукав шляхів визволення людини і особливо 
цінним у його вченні є те, що ці шляхи він побачив у характері людської праці, в 
самій природі людини. 

У своїх поглядах на працю, як головну підставу людського щастя, 
Сковорода вважав працю природною сутністю людини, її самовираженням, 
елементом способу життя, близького до природного. У зв’язку з цим він вважав 
працю джерелом радості, щастя людини, яким повинні володіти всі люди повною 
мірою. У сродній праці людина віддає себе, свої сили ближньому, отримуючи від 
Господа їхнє вдосконалення. 

В основі концепції "сродної" праці Сковороди лежить віра в доцільність 
природних законів і захованого в ній порядку, який український мислитель 
пов’язує з Божим началом. Завдяки цій доцільності праця, яка базується на 
спорідненості, є, на думку Сковороди, засобом подолання суперечностей між 
особистістю і природним покликанням людини. При вільній діяльності кожної 
людини суспільство в цілому діє наче злагоджений механізм, досягає свого 
найкращого стану. 

Виникає запитання: а що ж заважає нам, людям, пізнавати себе і робити 
правильні висновки стосовно свого вибору служіння в земному житті? 
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Корінь суспільного зла Сковорода вбачав у суперечностях між духом і 
плоттю і шукав його всередині людини – її серці. Тому для втілення ідей щастя 
через "сродну" працю мислитель пропонував шлях пошуку людиною себе в собі 
самій, розкриття справжньої, істинної людини. І через здійснюване таким шляхом 
моральне самовдосконалення мріяв прийти до досконалого спасіння – "Все 
дарования столь различные, един и той Дух действует. Так как, например, в 
мусикийском органе один звук разные через различные трубки голоса 
производит". Улюблена думка Сковороди: шлях кожної людини є індивідуальний 
шлях, що має значення лише для неї самої. Етичне завдання кожної людини – 
цілком індивідуальне. Треба йти своїм "власним" шляхом, щоб кожна людина 
досягла чогось, що є загальнодобрим та загальноцінним і перед Богом, і перед 
людьми. Це сенс своєрідної науки про "нерівну рівність" Сковороди. 

Концепція "сродності" у філософії Г.Сковороди – цікава. Вона є явищем 
позитивно-практичного значення. Саме завдяки концепції "сродності" Григорій 
Сковорода посідає визначне місце в історії української філософії. Майже ніхто з 
дослідників спадщини мислителя не обминає його вчення про "сродность". 

У сковородинівській науці про "сродность" багато практичної правди. 
Тому не великим відкриттям в його вченні є твердження, що "сродна" праця – це 
професія, яку людина вибирає згідно зі своїм природним нахилом до неї, 
улюблена професія, виконання якої, звичайно, приносить людині моральне 
задоволення. Така професія людині "сродна", а відтак – професія ущасливлююча. 
За вибір її, за пізнання, наслідування чи пристосування до неї свого життя 
Сковорода кладе відповідальність на кожну конкретну людину. Він проголошує їй 
свій філософський заклик: пізнай самого себе, розумій свої природні обдарування 
й уподобання, наслідуй їх, бо тільки від цього буде залежати все твоє щастя. 

З позицій філософствування, позицій суто теоретичних це вчення звучить 
добре. Проте в реальному світі є багато людей, які справді пізнають себе, знають 
свої природні обдарування й уподобання, зусильно намагаються будувати на них 
всю структуру свого професійного і духовного життя, але ці зусилля натрапляють 
на невдачі, на передбачені й непередбачені парадокси. Люди дізнаються, що не все 
"сродне" їм посильне, не все можливе стає дійсним. І дійсний світ, і вся реальність 
у ньому виявляють, що дуже малий відсоток людей живуть "сродно", хоч багато 
бажають і прагнуть до ідеалів правди, до добра, до альтруїзму, до особистого 
щастя, але не здобувають його. Тому філософія "сродності" часто уявляється лю-
дям утопічною, зазначаючи, що сам Сковорода замість того, щоб втішатися 
плодами "сродної" праці, жив на милостині своїх добродіїв. Так, але це більше 
погляд зовнішньої людини. 

Однак принципи "сродності", де життя вкладається так, що вони функ-
ціонують, справді ведуть людину до добробуту й щастя, внутрішнього, вічного. 
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Правда, у філософії Г.Сковороди цікавим є те, що особливою "сродностю" 
людини є саме її бажання щось робити, працювати і насолоджуватися самим 
процесом праці, а не конче якимсь творчим досягненням чи здобутком. І.Іваньо 
звертає увагу на те, що в мисленні Сковороди "саме життя людини узалежнюється 
від праці, а всяка бездіяльність – подібна смерті" [15, с. 210 ] 

"Сродность" – це природна здібність людини до даного способу життя, це 
дар Божий. Той, хто тому дарові вірний, зрозумів і вдосконалюється в ньому – є 
щасливим. 

Усе від Бога залежне. Сковорода відзначає, що "все наше життя в руці 
Божій; це означає, що вроджений нам добір поживи, стану, дружби..., навіть кожне 
найменше діло без Його керівництва стає невдачним. "Без Мене не можете чинити 
нічого" (Ін. 15:5). "Хто знає Бога, той знає план і шлях свого життя. Що таке 
життя? Це сніп усіх справ та рухів твоїх. Бачиш, що той, хто пізнав природу, все 
своє розуміє" [2, с. 140]. 
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ЛІТУРГІЯ РАНІШОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ. ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В ЧАШІ – 
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УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 

Анотація. В статті розглядаються розбіжності у ставленні до Чаші в практиці 
грецьких церков та Української Православної Церкви. Автор вказує, яку думку з цього приводу 
висловлюють отці Церкви та дослідники богослужіння. Також у статті проаналізовано древні 
рукописні і стародруковані служебники, друковані євхології XVI-XVII століть грецького і 
вітчизняного походження. 

Ключові слова: літургія Ранішосвячених Дарів, практика, Кров Христова, Церква. 
 

Наші предки прийняли з Візантії від греків християнство і разом із ним 
богослужіння. Проте до цих пір можна зустріти багато розбіжностей у 
богослужбових практиках грецьких церков і Української Православної Церкви. 
Однією з відмінностей у богослужінні в нас і греків є ставлення до рідини в Чаші 
під час звершення Літургії Ранішосвячених Дарів. За грецькою традицією 
вважається, що із зануренням Ранішосвяченого Святого Агнця в Чашу вино 
освячується і стає, через доторкання зі Святим Хлібом, справжньою Кров’ю 
Христовою, тобто за цією версією відбувається освячення рідини без 
освячувальних молитов. Чи насправді це так і чи правильною є така думка? 

Згідно з Уставом Святої Православної Церкви, під час Великого посту не 
прийнято щоденно звершувати повну Літургію. З іншого боку, маючи на увазі 
звичай древніх християн причащатися Христових Таїн щодня, Церква встановила 
звершення особливої служби, яка отримала назву Літургії Ранішосвячених Дарів. 
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Саме на цьому богослужінні християни мають можливість приймати Причастя 
пречистих Тіла і Крові Господніх [12, с. 76]. 

У сучасному слов’янському служебнику міститься особливий коментар, 
що має назву "Изъявление о некиих исправлениях в служении преждеосвященния 
Литургии". Саме ця додана в ХVII столітті стаття внесла у звершення Літургії 
Ранішосвячених Дарів значні зміни. 

Похідним пунктом для приписів "Изъявления" служить думка, що у 
Святій Чаші на Літургії Ранішосвячених Дарів буває лише освячене вкладенням 
часточки Святих Таїн "вино", але аж ніяк не Свята Кров. Відповідно з таким 
поглядом "Изъявление" приписує нести дискос і потир (чашу) одному лише 
священику, дискос – біля голови, а потир з вином – у лівій руці. А диякон з 
кадилом, йдучи попереду, часто кадить. "Изъявление" слова "повнота Духа 
Святого" нема при вкладенні в Чашу частинки Святого Хліба і слова "теплота віри 
повна Духа Святого" на вливання туди теплоти. На прийняття 
священнослужителями Святого Хліба "Изъявление" поєднує слова причащання і 
Святого Тіла, і Святої Крові. І, нарешті, споживання священнослужителями з Чаші 
повинно проводитись мовчки. Причому диякон причащаючись зовсім не п’є з 
Чаші, це він може робити лише після заамвонної молитви під час споживання 
Святих Дарів. Так само повинен чинити також ієрей, якщо служить один. Думка, 
що в Чаші міститься лише освячене вино, окрім викладених приписів, тягне за 
собою немаловажне обмеження також для мирян. Беручи за основу ці приписи, 
наші священнослужителі відмовляються причащати на Літургії Ранішосвячених 
Дарів маленьких дітей. 

Однак варто зазначити, що "Изъявление" внесено в наш служебник 
порівняно недавно, в 1676 році за патріарха Іоакима. Воно стосувалося звершення 
Великого входу і причащання священнослужителів. Його призначенням було 
наголосити, що хоч і священним є через вкладення частини Хліба вино, але не 
перетворюється на Чесну Кров Христову, оскільки над ним слова священні не 
читаються, як це буває на повних Літургіях святителів Василія Великого та Іоанна 
Золотоустого. Це підкреслювалось незвичайним порядком звершення входу, на 
котрому нести потрібно дискос і чашу самому ієрею, "нічого не промовляючи", у 
мовчазному зануренні в Чашу частини ІС та вливанні теплоти у формулі 
причащання: "Чесні Святі Тіло Кров Господа і Бога…" та в забороні тому, хто має 
споживати Святі Дари пити з Чаші мотивуючи це тим, що в ній знаходиться не 
свята Кров, а вино, хоча й освячене. 

У виданнях служебника до 1676 року про Великий вхід і причащання 
священнослужителів на Літургії Ранішосвячених Дарів говорилось так: "І 
приносять Святі Дари за звичаєм, – і творить (ієрей) за звичаєм святе причастя 
Божественних Дарів". За відсутністю особливих пояснень до цих відміток їх, 
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очевидно, слід розуміти в тому сенсі, що порядок і Великого входу, і причастя на 
Літургії Ранішосвячених не повинні відрізнятися від порядку, прийнятого на 
повній Літургії. Розмірковуючи послідовно, слід розуміти, що в Чаші знаходиться 
не просто освячене вино, а Сама Чесна Кров Христова. Московські дониконівські 
друковані служебники також вказують звершувати Великий вхід на Літургії 
Ранішосвячених Дарів за чином повної Літургії, не виключаючи і поминань "Всіх 
вас нехай пом’яне" та інше. Про причащання ці служебники говорять доволі 
виразно: "І причащаються (священнослужителі) пречистих Таїн за послідовністю 
служби Іоаннової". Інколи зустрічаються рукописні служебники з детальним 
уставом причастя священнослужителів на Літургії Ранішосвячених Дарів, де вміст 
Чаші прямо і рішуче сповідується Божественною Кров’ю [3, с. 347].  

У київських служебниках чин причастя священнослужителів на Літургії 
Ранішосвячених Дарів викладений зі всіма звичними формулами і молитвами, у 
такому ж вигляді, як він подається на Літургіях святителів Василія Великого та 
Іоанна Золотоустого. На Русі така практика зберігалась до середини ХVII століття. 

У своєму уставі про Чашу на службі Ранішосвячених Дарів руські 
рукописні й стародруковані служебники суворо наслідували передання Грецької 
церкви. Існування в Грецьких церквах вірування, що на Літургії Ранішосвячених 
Дарів вино, яке міститься в Чаші, через занурення в нього частини Святого Тіла 
перетворюється на Святу Кров, за беззаперечними, ясними і авторитетними 
свідченнями можна простежити майже до Х століття. Існує послання невідомого 
Константинопольського Патріарха, якомусь Павлу, обраному на єпископа 
Калліополя, про чин проскомидії й про Літургію Ранішосвячених Дарів. Патріарх 
пише: "В останню неділю сирної седмиці, при звершенні повної Літургії Святі 
Хліби приготовляються не в звичайній кількості, а в більшій. Після причащання 
вони зберігаються до п’ятниці в особливому ковчезі, причому Свята Кров не 
вливається в них, бо в постові дні щоденно при звершенні Літургії 
Ранішосвячених Дарів приготовляється і освячується Чаша, в котру вкладається 
освячений раніше Хліб, піднесений і переломлюваний. І яка потреба примішувати 
Святу Кров до Божественного Хліба? Тому що Літургія Ранішосвячених Дарів 
звершується лише заради освячення Чаші [8, с. 95]. Далі Патріарх роз’яснює, що 
Божественний Хліб напоюється Святою Кров’ю лише для домашнього 
причащання пустельників, які не бажають порушувати своєї безмовності, потім – 
для відвідування хворих. Для цієї мети запасні Дари, за словами Патріарха, 
залишаються після кожної Літургії й зберігаються до наступного ранку. 

Рекомендована в цьому посланні практика належить соборній церкві 
Константинополя – Святої Софії. Такий звичай вважався характерною особли-
вістю соборного храму і зберігався там тривалий час. У ХІІ столітті Константи-
нопольський Патріарх Михаїл Оксійський в "Сповіщенні царю" [2, с. 253] також 
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відзначає, що "дещо раніше святого причащання диякони доторкаються Святих 
Чаш (що стоять на престолі) і запрошують не як на повній Літургії – "Доповни, 
владико", але – " Благослови, владико", і після того як священик відповість: 
"Благословенний Бог наш…", вкладається раніше освячений і раніше звершений 
Святий Хліб у таємничу Чашу, і вино, що міститься в ній, перетворюється на 
Святу Кров Господню і визнається перетвореним". До ХІІ століття можна віднести 
цікаву думку, наведену в якості схолії в Костянтина Арменопула в "Скороченні 
божественних і священних правил [4, с. 176], котру той присвоює "блаженному 
Іоанну". В схолії написано: "правильніше не напоювати Ранішосвячені Дари за 
допомогою лжиці Кров’ю Господньою". Така думка пропонує освячення Чаші 
через вкладення в неї частини Святого Тіла. 

З іншого боку, і напоєння ранішосвяченого Хліба Божественною Кров’ю, 
на думку візантійських церковних письменників, зовсім не позбавляло Святу 
Чашу на Літургії Ранішосвячених Дарів того значення, яке вона мала при Святому 
Хлібі, не з’єднаному зі Святою Кров’ю. Навіть за такої умови те, що знаходилось у 
Чаші, визнавалось істинною Кров’ю Господньою, а не просто освяченим вином. 
Блаженний Симеон Солунський, маючи на увазі ранішосвячену службу зі Святим 
Хлібом, напоєним Святою Кров’ю, писав: "Ми не творимо на ранішосвяченій 
службі повторно проскомидійної молитви при з’єднанні вина і води. Чому ж? 
Тому що Хліб звершений, священнодійственний, освячений, піднесений і 
з’єднаний з Божественною Кров’ю: в священну Чашу без всякої молитви 
вливається вино і вода, щоб після роздроблення Божественного Хліба і після того, 
як в неї за звичаєм порядку вкладена буде частина, яка лежить зверху на дискосі, 
те, що містилось в чаші, цим освятилось, і щоб потім ієрей за звичним порядком 
причастився Святого Хліба і Чаші сам і подав тим, хто мав потребу в причасті, – 
або священнослужителям за звичайним для них чином, або для мирян – за 
допомогою лжиці… Таким чином, те що міститься в Чаші, освячується на Літургії 
Ранішосвячених Дарів не закликанням Святого Духа і не благословенням, а 
спільністю і єдністю з животворчим Хлібом, істинним Тілом Христовим і 
з’єднаним з Кров’ю". Блаженний Симеон не називає вміст Чаші прямо Святою 
Кров’ю, але освячення вина через з’єднання зі Святим Тілом на Літургії 
Ранішосвячених Дарів він ставить нарівні з освяченням Чаші через закликання 
святого Духа і благословення священнослужителя на повній Літургії [11, с. 375]. 

Віра у перетворення вина в Кров Христову за допомогою поєднання цього 
вина з Тілом Христовим була присутня не лише в Грецькій церкві. Яків, єпископ 
Єдеський (+708 р.), писав: "Свята Чаша зберігається або заради хворих, тих, що зна-
ходяться в очікуванні смерті, або заради тих, хто постить до пізнього вечора. Окрім 
цих двох випадків, зберігати Чашу для майбутнього часу не слід. Бо якщо є святе 
Тіло, то священику залишається лише звершити благословення Чаші" [6, с. 73]. 
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Майже всі особливості звершення Великого входу і причащання 
священнослужителів на Літургії Ранішосвячених Дарів, котрі ми знаходимо в 
слов’янських рукописних і стародрукованих служебниках, однаково 
зустрічаються і в грецьких джерелах до найпізнішого часу. Так, деякі грецькі 
рукописи ХVI століття і навіть друковані євхології XVI-XVII століть вказують на 
Літургії Ранішосвячених Дарів звершувати Великий вхід за звичайним порядком з 
виголошенням "Нехай пом’яне всіх вас Господь Бог". При вкладенні частини 
Святого Хліба в Чашу грецькі рукописи вказують промовляти або " Повнота Духа 
Святого", або ж, як вказує Патріарх Михаїл: "Благословен Бог наш". 

Древній устав великої Константинопольської церкви, виходячи з 
прийнятого цією церквою погляду на Святу Чашу при Літургії Ранішосвячених 
дарів, вказує і на особливий порядок приготування в такому випадку Чаш. До 
Великого входу "один з пресвітерів, йдучи до сосудохранительниці, вкладає в 
Чаші частини Святого Хліба, а вслід за ним головний іподиякон зі словами 
"Благослови, владико" вливає в Чаші вино з теплотою. Священик при цьому 
говорить: "Єдність Духа Святого". Виняток робиться для першої й другої чаші, які 
наповнюються самим Патріархом, а під час його відсутності – першим 
священиком" [9, с. 38]. 

Думка, яка виражає погляд на те, що вміст Святої Чаші на Літургії 
Ранішосвячених Дарів є лише освяченим вином, – західного і не зовсім древнього 
походження. Перше свідчення, котре суперечить древньому східному віруванню, 
відноситься до ІХ століття, коли західний літургіст Маларій Менський під час 
свого перебування в Римі у 831 році мав бесіду з римським архідияконом 
Феодором про причастя у Велику П’ятницю. Архідиякон йому сказав: " Під час 
Богослужіння, за котрим папа цілує хрест, ніхто не причащається. Той, хто 
освячує згідно з "Уставом" вино поєднанням Хліба і вина, не дотримується 
церковного передання, про яке говорить папа Інокентій І, що в ті два дні, тобто в 
П’ятницю і Суботу Страсної седмиці, таїнство Євхаристії не звершується" [6, с. 
73]. Підтвердження його слів знаходимо в 52-му правилі Трульського собору: "У 
всі дні посту святої Чотиридесятниці, окрім суботи та неділі і святого дня 
Благовіщення, свята Літургія нехай не інша, як Ранішосвячених дарів" [6, с. 73] та 
49-му Лаодикійського: "Не подобає у Чотиридесятницю приносити Святий Хліб, 
хіба що тільки в суботу й у день недільний" [6, с. 133]. Пізніше середньовічні 
латинські богослови послання на церковне передання замінили догматичним 
обґрунтуванням: "Ніколи меса не звершувалась без слів: "Це є Тіло Моє" [8, с. 62]. 

Варто зауважити, що Українська Православна Церква майже до середини 
ХVII століття дотримувалась грецької традиції причащання священнослужителів 
на Літургії Ранішосвячених Дарів за чином Літургії святителя Іоанна 
Золотоустого. Сам святий Петро Могила в Служебнику вказував, що причащання 
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священнослужителів на цій Літургії повинно звершуватися за чином Літургії 
Золотоустової, з тією лише різницею, що пити з Чаші належало не тричі, а лише 
один раз. Хоча у православних греків однократне пиття з Чаші є допустимим і на 
повній Літургії. 

У ХVII столітті полеміка католиків з православними дійшла і до Церкви 
Української. У 1627 році вийшла відома книга поборника унії Петра Аркудія: "De 
concordia ecclesiae occidentalis et orientalis in septem sacramentorum administratione" 
[7, с. 152]. Одна з глав цього твору присвячена православному "зловживанню" з 
Чашею на Літургії Ранішосвячених Дарів. У ній Аркудій засуджував практику 
звершення Великого входу і радив тільки священику нести і дискос, і Чашу, а 
диякону кадити спереду і без різних поминань проходити у вівтар. Незабаром 
після того, як з’явився твір Аркудія (в 1642 році), його критичні замітки про 
православне богослужіння у розробленому і доповненому вигляді і в різкому 
полемічному тоні повторив у своїй книзі про єресі Руської Церкви ренегат Касіан 
Сакович, який до переходу в католицтво був Дубенським архімандритом. Цю 
незручність, яку виявив Аркудій у звершенні Великого входу на Літургії 
Ранішосвячених Дарів, Сакович прямо обізвав "попівською дурницею" і до цього 
ще додав прискіпливі нападки на древнє церковне вірування про Святу Чашу в 
Літургії Ранішосвячених Дарів. У відповідь на книжку Саковича в 1644 році 
святитель Петро Могила митрополит Київський під псевдонімом Євсевія Пимина 
видав "Λίθος, ΰαξ Камінь із пращі істини Церкви Святої православної". 
Розглядаючи критику Саковича "Камінь, мовчазно погоджується з противником у 
головному пункті – про Святу Чашу, і робить досить цікаве зізнання: "В Літургії 
Ранішосвячених Дарів погрішність у промовлянні слів Святійших Таїн (що 
властиве іншим звершуваним Літургіям), коли з Чаші священик вино на Кров 
Господню неосвячене споживає, як у новому служебнику є викладено: вже це 
пастирі наші побачивши виправили, там же синівські листи деякі 
передрукувавши. Про що ти хоч і добре знаєш, однак Каїновим серцем, щоб в 
збентеження народ руський ввести, неключно баснословиш". Втім, у даному 
випадку митрополит Петро Могила чинив послідовно: у виданому раніше в 1639 
році служебнику він дав пояснення в суто католицькому дусі, що Євхаристія 
освячується Христовими словами; узгодить з таким поглядом древнє церковне 
вірування про освячення Святої Крові за допомогою поєднання зі Святим Тілом є 
проблематично [10, с. 12-13]. 

У 1653 році в Києві при архімандриті Києво-Печерської Лаври Йосифі 
Тризні було випущено четверте видання київського служебника, що представляв 
собою точну копію могилянського видання 1639 року без усяких виправлень в 
чині Літургії Ранішосвячених Дарів. Також подібні передруки без змін було 
здійснено у Львові у 1681 та 1692 роках. Але випущений у 1646 році відомий 
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"Євхологій", або Требник Петра Могили серед статей трактату "Про пресвяту і 
предивну Тайну Тіла і Крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа" містить і 
главу: "Про деякі виправлення у служінні Ранішосвячених служб". Київська 
стаття відрізняється від московського "Изъявления" меншим обсягом, більш 
суровим міркуванням, значною різкістю, навіть, можна сказати, суворими 
висловами, а також недостатньою послідовністю у своїх вказівках. Требник Петра 
Могили називає вміст Чаші на Літургії Ранішосвячених Дарів простим вином не 
тільки на проскомидії або на Великому вході, але й після вкладення туди частини 
Святого Тіла. 

Цікавим є те, що Св. Петро Могила, на відміну від московського 
"Изъявления", не скасовує звичайних слів при наповненні Святої Чаші і при 
вливанні у неї теплоти, також він дозволяє диякону споживати з Чаші відразу 
після причастя Святих Таїн: "Коли ж від Чаші п’єш або диякону подаєш, нічого не 
промовляй, бо там є просте вино, а не Владична Кров, тобто заради 
церемоніального обіходу, вживається замість полоскання вуст". 

У Москві нова київська практика звершення Літургії Ранішосвячених 
Дарів вперше проведена була в "Чиновнику архієрейського служіння", який був 
розглянутий і затверджений на Соборі руських святителів у 1675 році під 
головуванням Патріарха Іоакима. На полях білового списку "Чиновника" напроти 
опису Великого входу і причащання священнослужителів на Літургії 
Ранішосвячених Дарів стоять примітки: "виправити і в служебниках", "чин 
причастя написати і в служебниках". Редактором "Чиновника" був відомий 
московський справщик, чернець Чудового монастиря Євфимій. Виявлена в 
"Чиновнику" тенденція і, почасти, вибір посібників, залучених для складання цієї 
книги, змушують думати, що над редагуванням "Чиновника" Євфимій працював 
не одноосібно або принаймні не без керівництва і навіювань. У числі посібників, 
що служили для редагування і справи "Чиновника", був служебник київського 
друку, про що свідчать позначки в чорновому списку: "списати з київського" або 
"служебник київський". Ці позначки, слід вважати, мають на увазі служебник 
могилянського видання 1639, з яким московський "Чиновник" дуже близько 
сходиться і за своєю латинською точкою зору на час предложення Святих Дарів 
[4, с. 172]. 

На даний час існують дві традиції у ставленні до речовини у Чаші під час 
Літургії Ранішосвячених Дарів, єдиної думки щодо цього питання так і не 
сформовано. Отже, питання є поставленим, але досі не вирішеним. Це питання, 
над яким розмірковувало багато богословів, і є однією з розбіжностей у нас та 
греків і потребує якнайшвидшого вирішення. 
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священик Микола ЧЕРНЯК, 
магістр богослов’я, викладач РДС 

 
ЧИ ДІЙШОВ ДО НАС ОРИГІНАЛ БІБЛІЇ? 

 
Часто можна почути, що християнське Писання зіпсоване: нібито оригінал 

до нас не дійшов, Ісус Свого часу проповідував одне, а Його учні (передусім 
Павло) додали до Його проповіді щось своє, інше. І преса періодично повідомляє 
про знахідку якогось чергового "сенсаційного" документа, що представляє 
євангельську історію в зовсім іншому ракурсі. То чи є в нас справжній текст 
Священного Писання? 

Оригінал чи копія? 
Оригінали біблійних книг – тобто рукописи, що були написані власноруч 

пророком Мойсеєм або апостолом Павлом, – до нас, звичайно ж, не дійшли. 
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Матеріалом для письма в ті часи слугував папірус – широкі довгі листи, зроблені зі 
стебел рослини, поширеної в дельті Нілу та деяких інших заболочених місцях 
Близького Сходу, або, набагато рідше, пергамен – особливим чином вичинена 
шкіра тварин. Але пергамен був занадто дорогим, а папірус занадто 
недовговічним – рідко яка папірусова книга зберігалася довше за півстоліття. 

По суті, всі оригінали древніх рукописів, що дійшли до нас, – це уривки 
приватного листування і ділових паперів, викинутих колись на єгипетські 
смітники (тільки в Єгипті сухий клімат дозволяв їм зберегтися), та написи на 
твердих поверхнях (глиняних табличках, черепках, камінні). А всі древні 
літературні твори дійшли до нас у копіях, зроблених пізніше. Перші відомі списки 
(переписи) поем Гомера було зроблено після смерті їхнього творця не раніше ніж 
за півтисячоліття. Рукописів "Іліади", найбільш відомого твору Древньої Греції, 
до нас дійшло близько шестисот, трагедій Еврипіда – близько трьохсот, а шість 
перших книг "Анналів" римського історика Тацита взагалі збереглися в 
одному-єдиному списку ІX століття. 

Для порівняння: сьогодні відомо понад 5000 рукописів, що містять ті чи 
інші частини Нового Завіту. Найбільш ранні з них були зроблені на папірусах в 
Єгипті на межі І–ІІ ст. н.е., лише через кілька десятиліть після смерті апостолів. 
Вони, зокрема, містять уривки з Євангелія від Іоанна, написаного наприкінці І 
століття. 

Але звідки, власне, відомо, що той чи інший рукопис справді містить 
оригінальний текст гомерівських поем або Біблії? У наш час підробку досить 
легко виявити. Рукописи вивчають і порівнюють – що стосується Нового Завіту, 
то цим займається цілий науковий інститут у німецькому місті Мюнстер. І потім, 
підробками можуть бути декілька манускриптів, але не тисяча. 

Але навіть у тих випадках, коли древній текст дійшов до нас в одній-двох 
копіях, можна підтвердити чи відкинути його достовірність на підставі багатьох 
даних. Чи не плутається автор в історичних деталях того періоду, який описує? Чи 
добре він знайомий з географією місця, де розвивається подія? Якою мовою він пише, 
які слова використовує? Чи підтверджуються його свідчення незалежними дже-
релами? Чи цитується його книга іншими авторами, чи відома вона читачам пізні-
шого часу? Так що відрізнити підробку не так важко, як видається на перший погляд. 

У 5000 новозавітних рукописів, що дійшли до нас, зустрічаються деякі 
різночитання, але жодної іншої Звістки, окрім євангельської, ми в них не 
побачимо. У жодній з них не написано, що Ісус не був Сином Божим або не 
помирав на Хресті. Якщо все це – результат діяльності якоїсь величезної банди 
фальсифікаторів, які працювали по всьому Середземномор’ю не пізніше початку 
ІІ століття н.е., то, очевидно, у цьому світі взагалі неможливо створити жодну 
правдоподібну історію. 
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Біблія – книга Церкви 
Біблія говорить не лише про Христа, але й про себе щось принципово інше, 

ніж, приміром, Коран. Це одна з тих очевидних банальностей, яку люди схильні 
забувати. Мусульмани вірять, що Коран – одкровення Боже, послане одній-єдиній 
людині, – Мухамеду, який записав його "під диктування" Бога і жодного слова не 
додав від себе. Тому для них будь-який земний текст Корану – усього лише копія 
Корану небесного, справжнього Слова Божого, вище за яке на землі нічого немає, не 
було і не буде. Спочатку був Коран, потім від нього народився іслам. Тому, до речі, 
Коран, з погляду ісламу, не можна перекласти: будь-які його переклади – усього 
лише допоміжні посібники, а справжнім може вважатися тільки арабський текст. 

Для християнина ж Слово Боже, Яке зійшло на землю, – це передусім не 
книга, а Особа, Ісус Христос, Котрий існував перше всіх часів і заснував на землі 
Свою Церкву. 

Але Сам Христос не залишив нам жодних письмових текстів. Навіть 
Євангеліє спочатку передавалося як усна розповідь, а послання були написані 
різними апостолами (передусім Павлом) як пастирські настанови через різні 
конкретні обставини. І на той час, коли була закінчена остання книга Нового 
Завіту, Євангеліє від Іоанна, християнська Церква існувала вже більше 
півстоліття. Тому якщо ми хочемо зрозуміти Біблію, нам потрібно звернутися до 
християнської Церкви, бо первинна вона. 

Звідки взявся біблійний канон? 
Але з чого ми взагалі взяли, що Біблія – це Священне Писання? Можливо, 

це просто одна із збірок древніх розповідей, яких немало? Ще більше у всі часи 
було людей, які називали себе пророками, посланцями, христами – що ж, кожному 
вірити, твори кожного визнавати Писанням? 

Книга може стати Писанням тільки в громаді віруючих, які визнають її 
авторитет, визначають її канон (точний склад), тлумачать і, нарешті, переписують. 
Християни вірять, що все це відбувалося не без участі Святого Духа, Який діяв в 
авторах біблійних книг і допомога Якого потрібна нам сьогодні для правильного 
розуміння цієї книги. Але Дух не скасовує людської особистості – скоріше 
навпаки, Він дозволяє їй розкритися в усій повноті. 

А оскільки цей процес відбувається в історії, християнству не притаманне 
уявлення про Одкровення, що було дане одного разу лише для подальшого 
виконання наступними поколіннями. Ні, як Христос – Син Божий, Котрий 
утілився, так і саме християнство втілюється в нашій земній історії, при всій своїй 
внутрішній єдності набуваючи якихось нових рис і особливостей в кожному 
поколінні і в кожному народі. 

Тому і новозавітній канон – список книг, що входять у Новий Завіт, – 
склався не відразу. Так, на Сході довго з підозрою ставилися до книги 
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Одкровення, ймовірно, через її містичний характер, а на Заході – до Послання 
апостола Павла до Євреїв, бо за стилем і за змістом воно помітно відрізняється від 
інших його послань (хоча і не суперечить їм). Втім, додавали християнські 
богослови, якщо він навіть і не писав цього послання, його в будь-якому разі 
написала Церква. 

Але що стосується Євангелій, то тут все просто. Із самого початку Церква 
знала ті чотири Євангелія, які ввійшли до канону Нового Завіту, і жодних інших 
ми в жодному списку, що дійшов до нас, не знайдемо. Саме в них Церква бачила 
знайомий і улюблений образ Христа, і нічого іншого їй просто не було потрібно. 

Оріген вже на початку ІІІ ст. згадував ці чотири Євангелія, "які 
беззаперечно приймаються в Церкві Божій". А в ІV ст. Кирило Єрусалимський 
вказував: "У Новий Завіт входять тільки чотири Євангелія, а інші носять 
неправдиві назви і шкідливі. Манихеї написали Євангеліє від Фоми, яке порочить 
добре ім’я Євангелія, губить душі простаків. Приймайте також Діяння дванадцяти 
апостолів і з ними сім Соборних послань: Якова, Петра, Іоанна та Іуди; і 
чотирнадцять Послань Павла". 

Правда, ранні християни іноді нарівні з цими шанували і деякі інші книги, 
що були написані майже в той самий час і продовжували апостольську традицію, 
наприклад, "Пастир" Ерма чи послання Климента Римського. Сьогодні такі книги, 
що не ввійшли до Біблії, але стоять ніби на її межі, прийнято називати 
апокрифами. Вони цілком узгоджуються з Новим Завітом і зовсім не претендують 
на якусь сенсаційну версію євангельської історії. 

Остаточно новозавітний канон сформувався тільки до кінця ІV століття і от 
вже 17 століть практично в усіх християнських церквах налічує ті ж самі 27 книг, 
причому це питання ніколи і ніде не було спірним (єдиний екзотичний виняток – 
Ефіопська церква, яка додала до нього декілька ранніх апокрифів). За якими ж 
критеріями саме ці книги було визнано канонічними? Адже той самий апостол 
Павло, наприклад, написав ще і Послання до Лаодикійців, а деякі відкинуті 
Церквою Євангелія мають імена апостолів Петра, Фоми та Іуди (не Іскаріота) – 
чому ж вони не були включені в канон? І чому, навпаки, у нього ввійшли 
Євангеліє від Луки і Діяння святих апостолів, хоча сам їхній автор зовсім не був 
свідком земного життя Христа? 

Річ у тому, що статус книги зовсім не залежить від статусу її 
передбачуваного автора. У давнину до "авторського права" взагалі ставилися 
простіше, даючи знамениті імена книгам, написаним вже після смерті тих, хто ці 
імена мав. Так, одна з найперших збірок християнських гімнів називається "Оди 
Соломона", хоча ніхто, природно, і не думав, що їх міг написати сам цар Соломон. 
Так що Євангелія, які мають гучні імена апостолів, насправді могли бути написані 
й кимсь іншим. Не в авторстві справа – Церква визнавала Священним Писанням ті 



 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________  Андріївський вісник 

- 66 - 

книги, в яких вона, як у дзеркалі, дізнавалася найповніший і найточніший виклад 
своєї віри. І жодними зовнішніми критеріями пояснити її вибір неможливо. 

Сенсаційні знахідки? 
Книги, де викладалася інша версія біблійної історії та проповідувалася інша 

віра, існували давно, і ніхто не робив з цього секрету. Але Церква послідовно 
проголошувала їх неправдивими чи, щонайменше, сумнівними і не включала до 
складу Біблії. Окрім апокрифів, що стоять ніби "на межі" Священного Писання і 
цілком узгоджуються з ним (наприклад, послання Климента Римського чи Ігнатія 
Антіохійського, молодших сучасників апостолів), з перших віків християнства 
існували "альтернативні священні історії", що досить часто суперечать не лише 
Біблії, але й одна одній. 

Канонічні Євангелія, наприклад, майже нічого не говорять про дитинство 
Ісуса – тільки Лука розповідає про один епізод, коли батьки загубили Його в 
Єрусалимі, а потім знайшли в Храмі. Але невже не цікаво, що відбувалося з Ним 
від народження до того моменту, коли Він вийшов на проповідь? Так виникає 
"Євангеліє дитинства", що приписується апостолу Фомі. От уривки з нього: 

"Після цього він знову йшов через поселення, і хлопчик підбіг і штовхнув 
його в плече. Ісус розсердився і сказав йому: ти нікуди не підеш далі, і дитина 
негайно впала і померла. Учитель написав алфавіт і довго запитував про нього. 
Але він не давав відповіді. І Ісус сказав учителеві: якщо ти істинний учитель і 
добре знаєш букви, скажи мені, що таке альфа, і я скажу тобі, що таке бета. І 
учитель розсердився і ударив його по голові. І хлопчик відчув біль і прокляв його, 
і той бездиханний впав на землю. А хлопчик повернувся в будинок Йосифа. І 
Йосиф був засмучений і сказав його матері: "Не пускай Його за двері, бо кожен, 
хто викликає Його гнів, помирає". 

Чи схожий такий "Ісус" на Того, Хто переконував, а не карав, зцілював і 
воскрешав, а не вбивав, терпів побої, а не карав Своїх ворогів? Скоріше, тут перед 
нами не занадто добрий чаклун, який не терпить ані найменших заперечень. 
Нічого дивовижного, що Церква не прийняла такого Христа і відкидала книгу як 
недостовірну. 

У таких "євангеліях", як правило, чітко можна простежити ідеологічну чи 
богословську схему, що суперечить християнству. Так, "Євангеліє від Іуди" 
викладає гностичний погляд на події Нового Завіту, а "Євангеліє від Варнави" – 
мусульманський. Очевидно, що тексти писали не апостоли, яким вони 
приписувалися, а прибічники тієї чи іншої релігійної школи, а для надання ваги 
своїм працям оголошували їхніми авторами інших людей. 

Таких текстів було чимало в давнину, продовжують їх знаходити чи 
вигадувати і сьогодні. Причому, нерідко виявляється, що новий твір повторює 
старі ідеї – так, сьогоднішні теософи нерідко беруть на озброєння старовинні 
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трактати гностиків. Свого часу ці книги цілком могли бути популярними, але, на 
відміну від Біблії чи Корану, вони не стали Священним Писанням якоїсь 
життєздатної громади. Навіть зайнявши на якийсь час думки людей, вони 
неминуче губились у просторі часу. 

Звичайно, канонічні Євангелія містять не всі вислови і подробиці життя 
Ісуса. Навіть Діяння апостолів (Діян. 20:35) цитують один вислів, відсутній в 
Євангеліях: "Блаженніше давати, ніж приймати". Напевно, в деяких апокрифічних 
книгах теж містяться якісь цілком достовірні деталі. Але якщо ці книги в цілому не 
відображають того образу Христа, який знає Церква, то важко довіряти їм і в 
подробицях. 

Що ж робити, занадто вже легко люди піддаються спокусі використати 
Благу Звістку в швидкоплинних пропагандистських цілях. Але Євангеліє живе і 
дієве, незважаючи на всі ці спроби, і завжди залишиться таким, бо воно є 
справжнім Словом Божим. 
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Історична доля українського, польського та російського народів тісно 

пов'язана і мала у минулому чимало як світлих, так і темних сторінок. Польське 
суспільство добре пам'ятало поділи своєї держави у ХVІІІ ст., безпосереднім 
учасником яких виступала Російська імперія. Російська Православна Церква 
справедливо розглядалась поляками як загроза державним інтересам. Тому уряд 
відродженої Речі Посполитої став здійснювати заходи, спрямовані на 
нейтралізацію можливого іноземного впливу, інструментом якого могла бути 
Православна Церква в Польщі. Для реалізації таких планів було вирішено 
використати поміркованих єпископів РПЦ. 

Спочатку претендентом на роль організатора церковного життя Польщі 
міністерством віросповідань і освіти бачився єпископ Кременецький Діонисій 
(Валединський), згодом було знайдено більш відповідною кандидата – 
архієпископа Юрія (Ярошевського), який за згодою польською уряду і 
Московського патріарха Тихона був призначений патріаршим екзархом 
Православної Церкви в Польщі з правами обласного митрополита (від 28 вересня 
1921 р.). Дослідники пояснюють цей вибір так, що "...польська влада вибрала 
Юрія (Ярошевського) під впливом екзильного уряду УНР, оскільки владика Юрій 
був українцем, а тому краще надавався для справи. Так чи інакше він та єпископ 
Діонисій (Велединський) утворили архієрейський кістяк майбутньої Польської 
автокефальної Церкви" [3]. 

На посаді екзарха владика Юрій активно стояв за окремий курс на усунення 
проросійського елемента в житті церкви і на здобуття незалежності для 
Православної Церкви в Польщі, Про це свідчить низка фактів. Так, коли після 
оформлення свого ієрархічного становища в Православній Церкві у відновленій 
Польщі, екзарх Юрій приступив до організації вищого церковного управління і 
єпархіального управління, то спочатку закрив "Церковну Раду в Польщі", яку 
очолював проросійський шовініст-монархіст М. Сєрєбрянніков і яка 
функціонувала у Варшаві як надєпархіальна організація, об’єднуючи росіян, що 
почали акцію в напрямку захоплення вакантної найвищої церковної влади в 
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Православній Церкві в Польщі, з метою мати й тут оплот "великоросійськості" 
(русофільства). 

Під загрозою втрати Варшавської митрополії патріарх Тихон погодився на 
її автономію. Це не влаштовувало поляків, і вони провели у Москві переговори 
щодо надання автокефалії Православній Церкві в ІІ Речі Посполитій. 
Московський патріарх на це не погодився. Відомий історик Церкви та канонічного 
права Церкви Ципін пише: "...патріарх подав таке пояснення одмови: "Святі 
канони нашої церкви передбачають автокефалію для окремих самостійних 
народів. Коли б народ польський, що недавно здобув незалежність, був 
православним та просив для себе, то ми йому не одмовили б, але давати 
автокефалію для різноплемінних православних, що перебувають у польській 
державі на положенню національних та релігійних меншостей, не дозволяють 
нам ні здоровий розум, ні святі канони. Що було можливе, то ми вже дали 
православним у Польщі, а власне широку автономію" [4]. 

Тож очевидно, що православні ієрархи в Польщі не погодилися з думкою 
Московського патріарха. Тоді польський уряд змінив тактику. Оскільки радянська 
влада поборювала Російську Церкву та обмежила діяльність патріарха Тихона, 
вирішено підготувати ґрунт для проголошення автокефалії зсередини 
Православної Церкви в Польщі й активізувати контакт з Вселенським патріархом. 
Важливим кроком на здобуття автокефалії для Церкви в Польщі було усунення 
єпископів проросійської орієнтації з кафедр і навіть депортація деяких за межі 
Польщі. 

Щоб дотриматись церковних канонів у своїх діях, митрополит Юрій 
(Ярошевич) та єпископ Діонисій (Велединський) висвятили в єпископа 
архімандрита Олександра (Іноземцева) з призначенням його на Пінську кафедру. 
Вже втрьох 14 червня архієрейським собором постановили: 1) з огляду на 
переривання діяльності законної церковної влади в Москві усі справи, що 
торкаються Православної Церкви в Польщі, буде рішати Собор православних 
єпископів...; 2) Собор єпископів ухвалює не приймати жодних розпоряджень від 
утвореного в Москві неканонічного церковного уряду; 3) Собор православних 
єпископів... не бачить перешкод до встановлення автокефалії Церкви в Польщі й 
готовий співпрацювати з польським урядом..." [2]. 

Далі польські дипломати провели переговори з Константинополем щодо 
можливості надання автокефалії. І як результат, 13 листопада 1924 р. Вселенський 
патріарх Григорій Патріаршим і Синодально-Канонічним Томосом визнав 
Православну Церкву в Польщі автокефальною. У декреті стверджувалося, що на 
прохання Православної Церкви в Польщі Константинопольський патріарх 
благословляє і утверджує її автокефальний устрій, оскільки в нових політичних 
обставинах лише такий стан може задовольнити потреби православних. 
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Правовою підставою затвердження послужили: 34 правило святих 
апостолів, а також 17, 38 правила VІ Вселенського Собору. Важливим для 
українського національно-церковного руху стало визнання Константинополем 
неканонічності приєднання Київської митрополії до Московського патріархату у 
1686 р. Ця позиція Томосу відкривала правовий та канонічний простір для 
майбутнього відродження Української Церкви традиційним для православного 
світу шляхом. В січні 1925 р. Константинопольський патріарх спеціальним 
посланням повідомив про дарування автокефалії Польській Церкві помісні 
Церкви світу. Всі вони згодом, окрім РПЦ, визнали цю автокефалію законною і 
канонічною. 

Офіційне проголошення і визнання автокефалії на державному рівні 
відбулося 17 вересня 1925 р. у Варшаві в присутності всієї православної ієрархії 
Польщі, представників Константинопольського та Румунського патріархів і 
державних діячів. Польське керівництво проголосило здобуття самоправності 
великим досягненням відродженої Польщі та першим кроком до подальшої 
співпраці з православними меншинами. Насправді ж новий церковний статус 
православної спільноти найбільше відповідав державним інтересам. 

Неоднозначно сприйняли проголошення автокефалії жителі Волині. 
Українські церковні кола краю не виступали проти неї, хоч і зустріли акт 
прохолодно. Проф. І. Власовський відзначив позитивну сторону цієї події для 
українською національно-церковного руху. На його думку, виникла можливість 
перенести сили з напряму здобуття зовнішньої автокефалії на боротьбу за 
здобуття і розвиток внутрішньої автокефалії, тобто розмосковлення Церкви і 
розвиток її як національної, адже саме українці становили більшість серед вірних 
Православної Церкви в Польщі (70%): "не можна не признати правильним, з 
національно-українського погляду, того підходу до довершеного факту 
проголошення автокефалії Православної Церкви в Польщі 17 вересня 1925 р., 
який було висловлено тоді на сторінках української "Духовної Бесіди" 
...Автокефалією ми не повинні нехтувати, а використати її в найширшій мірі для 
добра нашого народу й Церкви. Це єдиний реальний шлях, який лежить перед 
нами, розпочатий подією 17 вересня" [3]. 

Протестувала Московська патріархія, яка не погодилась на відокремлення 
Варшавської митрополії. 24 вересня 1927 р. місцеблюститель Московського 
патріаршого престолу митрополит Сергій (Страгородський) направив главі 
Польської Церкви лист, в якому визнавав автокефалію незаконною і вимагав 
пояснень, чому без згоди Матері-Церкви та її глави відбулось відокремлення. У 
відповідь митрополит Діонисій (Велединський) направив місцеблюстителю 29 
листопада 1927 р. лист, з копіями декретів та листів, що стосувалися затвердження 
автокефалії. "Польська православна ієрархія, – писав митрополит Діонисій 
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(Велединський), – змушена була фактичними обставинами – перш за все 
позбавленням Московської патріархії свободи і відсутністю голови – звернутися 
до Вселенського Константинопольського патріарха з проханням про визнання 
необхідного для існування Польської Православної Церкви в нових умовах для 
інтересів православ'я автокефального ладу в Польській державі. Подібно, як 
вступала в ХV віці російська ієрархія, побачивши неможливість мати зносини з 
Вселенським патріархатом після здобуття Константинополя турками" [2]. Далі 
владика Діонисій (Велединський) зазначав, що усі східні патріархи і автокефальні 
церкви, крім Російської, визнали автокефалію Польської Церкви. Осібну позицію 
Москви митрополит пояснював "тяжкою долею" РПЦ, тобто пануванням 
атеїстичної комуністичної влади. [1] 

У 1927 р., відвіданням глав східних церков, митрополит Діонисій закріпив 
становище Польської Церкви в сім'ї автокефальних сестер і встановив з ними 
молитовне єднання. А Вселенська Константинопольська патріархія своєю 
грамотою тоді ж надала Варшавському митрополиту, як голові автокефальної 
Церкви, титул "блаженнійший". 

Висновки: Автокефалія Православної Церкви в Польщі повстала на засадах 
державно-територіальної незалежності і суверенітету Речі Посполитої. Але й у таких 
автокефальних церквах релігійне-церковне життя набирає рис і характеру національ-
них елементів, розвиваючись на засадах вільної й ненасильницької еволюції. Для 
українських церковно-громадських діячів здобуття Православною Церквою в Польщі 
автокефалії давало можливість посилити працю в напрямку здобуття і розвитку 
незалежності в церковному житті православних українців у Польщі. Це означало, – 
унезалежнившись від юрисдикції Московської патріархії, повести боротьбу за 
розмосковлення своєї Церкви і розвиток її як національної, близької побожній душі 
українського народу, якою ця Православна Церква століттями була для українців у 
минулих віках, зокрема, і в часи перебування під давньою Польщею. 

Таким чином, у середині 1920-х рр. Польська Православна Церква, а в її 
складі, як найбільша єпархія, Волинь, увійшла до сім'ї східно-християнських 
церков-сестер на рівних правах зі статусом "самоуправної". Здобуття автокефалії 
здійснилось канонічним шляхом і відкривало великі перспективи і можливості для 
творення незалежної Української Церкви у майбутньому. 
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Анотація. Через призму наукових студій видатних вчених М. Костомарова та М. 

Грушевського розглядаються витоки прадавньої усної словесності, а також з’яви її 
оригінальних жанрів. 

Ключові слова: наукові студії, усна народна творчість, словесність, етнологія, історія, 
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Annotation. Through the prism of scientific research of outstanding scientists N. Kostomarov  

N. Hrushevsky examines the origins of ancient oral literature, and also the phenomena of its original 
genres. 

Key words: research, folklore, literature, Ethnology, history, art history. 
 
Актуальність теми полягає в тому, що питання з’яви духовних жанрів 

прадавньої, давньої української літератури, яка започаткувалася від усної 
народної поетичної словесності, а саме міфологічного сприйняття навколишнього 
світу в науковій українській літературі не розглядалося ні за шкільною, ні за 
програмами ВНЗ. Оскільки назріла необхідність розкриття місця української 
цивілізації в європейському контексті, то постала потреба реалістичного 
висвітлення духовності предків, їхніх пам’яток. Існує думка, що український 
етнос на всіх етапах буття утверджувався духовністю і віруваннями. Саме такий 
аналіз буде вестися через призму духовності, її жанрового розвою від 
міфологічного сприйняття навколишнього світу. У майбутньому важливо 
віднайти квінтесенцію певних думок у минулих та сучасних наукових студіях 
вчених, бо це вимога часу. В умовах тоталітарних ідеологій вони затінювалися, 
ігнорувалися, фальсифікувалися. Тому звернемося до напрацювань відомих 
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літераторів, істориків, інших діячів науки, які відомі світові, Європі та 
слов’янщині. В радянській дійсності такі думки майже не розкривалися. 
Міфологічне мислення наших предків майже не висвітлювалося. Зупинимось на 
здобутках студій Миколи Костомарова (1817-1885), 200-річчя з дня народження 
якого маємо відзначати. Спробуємо також доторкнутися до праць і досвіду 
Європи, досліджень відомого вченого, автора багатотомного видання "Історії 
України-Руси" Михайла Грушевського (1866–1934), який сприйняв напрацювання 
М.Костомарова і також відомий монографічним творенням "Історії української 
літератури" у 6 томах, 9 кн. 

Виклад теми започатковуємо логічно з внеску Миколи Костомарова, який 
розкрив своє наукове сприйняття міфологічної школи ХІХ ст. У його аналізах 
віднайдемо оволодіння від первісного романтичного захоплення і до дослідження 
глибинного класичного викладу за рівнем учених Європи, основні за 
концептуальними положеннями культурно-історичної школи, яка уславлювалася 
діячами науки, енциклопедистами, німецькими просвітителями, особливо 
вченнями Й.–Г. Гердера, французької романтичної історіографії – Ф.Гізо, 
О.Тьєррі, Ж.Мішле, позитивістської філософії О. Конта. М. Костомаров сприймав 
гердерівську ідею про історію людства, саме процес розвитку духу, розкриття 
його внутрішніх чинників [10, c. 14]. 

До з’яви першої фольклористичної дисертації М.Костомаров вивчав праці 
М.Цертелєва, І.Кулжинського, М.Максимовича, І.Срезневського, М.Гоголя, 
М.Маркевича, О.Бодянського, діячів школи "Руської трійці", особливо ідеї 
останніх, що так впливали на тогочасну міфологію ХІХ ст. Костомаров 
усвідомлював існуючий зростаючий політичний напрям, що вимагав нового 
підходу до аналізу усної народної поезії – живого джерела, сконденсованого 
літопису минулого, свідчення буття народу, за життям якого так мало вивчений 
побут, вірування, звичаї, традиції, етичні та естетичні підходи щодо оцінки 
внутрішнього світу, еволюції духовності, психології, національного характеру. У 
ході підготовки дисертації "Об историческом значении русской народной поэзии", 
уперше опублікованій 1843 р. у Харкові, М.Костомаров доброзичливо сприймав 
релігійно-філософський та суспільно-політичний напрям ХІХ ст., симпатизував 
апології ідеї самобутності слов’янства, обстоював об’єднання усіх слов’ян у 
межах Російської імперії. Як знавець слов’янського світу став автором 
програмних документів Кирило-Мефодіївського братства, зокрема, програми 
"Закон Божий" (Книга буття українського народу) [9]. Він був не тільки творцем 
програмних документів братства, а й одним з ініціаторів його заснування, 
неформальним лідером. У праці "Слов’янська міфологія", виданій вперше у 
1846р., розглянув вагомість слов’янщини для пізнання не тільки України, а й 
Європи, і значимо, що в праці вчений використовував паралелі досліджень 
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міфології арабських, індійських, римських, іллірійських, єгипетських, німецьких, 
чеських, польських діячів науки, мистецтва, дослідників та представників 
патристики, вводив свідчення чужинців-мандрівників по ареалу Київської Русі, 
літописні пам’ятки та ін. 

Значимо, що в цій та наступних працях М. Костомаров ґрунтовано підняв, 
як вважали недалекоглядні діячі, "мужицьку", "базарну" мову, засвідчив вагомість 
народної усної поетичної творчості. Працею "Об историческом значении русской 
народной поэзии" довів у середині ХІХ ст. переваги духовного над матеріальним: 
"сознание духовного в телесном и составляет основу всего прекрасного в 
искусстве" [10, c. 59]. М.Т.Яценко – відомий літературознавець, доктор, професор, 
вважає, що поглиблення думки ученого фіксується також і саме в його подальших 
рядках: "...Предмет телесный, входя в произвидение народной поэзии, получает в 
ней духовное значение, которое является в форме применения к быту 
нравственного существа: это называется в обширном смысле символом. Если 
народ имеет определенное понятие о духовном значении какого-нибудь предмета 
физического мира, то это значит, что такой предмет заключает символ для народа" 
[Там само]. 

Виділення напряму щодо виокремлення та визнання давньоукраїнської 
символіки та міфології стало особливо значним, бо Костомаров, розглядаючи у 
вищезгаданому дослідженні народну символіку як кодовий знак світобачення 
українців, розуміє їх як єднальну ланку між окремими індивідами. А тому Микола 
Іванович поділяв символи на історико-генетичні, що беруть початок у 
міфологічній свідомості (релігійна символіка, символи рослинного й тваринного 
світу), й на символи, закорінені в побуті. Останні, за його думкою, базуються на 
давніх міфологічних віруваннях, так і на практичному значенні рослинного й 
тваринного світу в житті народу. 

Щоб бути сприйнятливим, М.Костомаров обґрунтовує їх за трьома видами 
джерел, які розкриваються у народній поезії, символами: 

- за чіткою тематикою, що мають свою основу прямо у природі й достатньо 
зрозумілі; 

- засновані на історичному використанні відомого предмета у житті предків 
народу; 

- основані на древніх міфах чи традиційних оповіданнях і віруваннях, які є 
здобутком народної вигадки [10, c. 60]. 

Микола Костомаров у своїх наукових викладах відстоював наявність 
міфологічних основ у народних віруваннях, звичаях та обрядах. У праці 
"Слов’янська міфологія" (1845) визначав світоглядні уявлення слов’янських 
племен за джерелами фольклорних пам’яток, історичних відомостях. Зібрані 
джерела дозволили сформувати думку, що перебування їх в оточенні довкілля 
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(серед взаємодії фізичного та духовного) утворили узагальнення про функції 
природи в усній народній поетичній творчості, а саме виконували формотворення 
символів. Значимо, що такий погляд визрів після виведення міфологічної системи 
слов’ян з відповідними аналогіями явищ балтійців та німців. На такому тлі він 
синкретизував звичаї та вірування предків, віднайшов у них відгомін прадавньої 
народної релігії. Тому розгляд міфу як життєвого у символі природних та 
фізичних явищ, дозволив утвердити традиції європейської символічної школи 
міфологів. 

У монографічному науковому викладі М. Костомаров використав 
"Историческое значение южнорусского народного песенного творчества" (1872), в 
основу ввів дисертаційне дослідження, яке стало на той час одним з найбільш 
фундаментальних праць українського та власне слов’янського фольклору. 
Важливо, що у ній розглядалася генеалогія пісенної та міфологічної символізації, 
а також вводилися паралелі взаємовпливу між ними. 

Розуміння первісного мистецтва як мистецтва Слова, розвиток жанрів 
давньої української літератури обґрунтував український історик, письменник, 
літературознавець, мистецтвознавець, соціолог, академік УАН, АН СРСР 
Михайло Сергійович Грушевський. Він визначав широкий вектор видів з’яви 
творчості, наголошував на її художній цінності у відтворенні об’єктивного світу 
буття людини. Розробляючи та аналізуючи різні види їхньої креативності 
найперше звертався до мистецтва Слова, синкретичності літератури, живопису, 
скульптури, музики, декоративної творчості. Він наголошував на їхній 
об’єктивності і реальності, специфічному відображенні дійсності, втіленні 
уявлень людини про існуючий світ. У праці "З історії релігійної думки на Україні", 
виданій у друкарні Наукового товариства ім. Шевченка у Львові [6], наголошував 
на аналогіях у розвитку цивілізованих індоєвропейських народів, до яких 
умотивовано відніс український етнос. Серед схожостей між ними виділив реалії 
міфологічні та усної народної словесності. До найдавніших аналогій найперше 
відзначив осмислення поглядів людини на природу, навколишній світ. Хоча в той 
час у науці існували різні думки, за його ж розумінням первісні погляди все-таки 
варто визначати у міфах за формотворчою уявою "оповідань про богів, духів, 
надприродних сил, про першопредків, героїв, які брали участь у творенні самого 
світу, його елементів як природних, так і культурних"; другий тип визначень за 
джерелами Михайло Сергійович виділяв: "Витвір наївної віри, духовне похідне до 
первісного колективу людей у намаганні пояснити світ, явища і процеси, що в 
ньому відбуваються, принципи світобудови, людського і природнього буття; 
осмислення узагальнень, які, на відміну від наукових абстракцій, мають 
конкретний, чуттєвий, антропоморфний характер і вигляд" [6, с. 10].  
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Таким викладом М.С.Грушевський обґрунтовував конкретне питання про 
приналежність давньої української усної народної словесності до 
індоєвропейської родини, а також доводить подібності наших давніх обрядів, 
пісень і молитов. Автор викладу пояснював, що також новіші дослідження 
українського фольклору (перекази з народної словесності), визначав їхню 
стриманість у таких же індоєвропейських паралелях (паралелі й аналогії – це 
подібності наших переказів до переказів інших народів) [Там само]. 
М.С.Грушевський апелює свою думку на підставі побутуючих традицій, коли 
майже кожен поетичний образ українського фольклору виводився дослідниками з 
індоєвропейської міфології, які, мовляв, спільні нашому народові з іншими 
індоєвропейськими [Там само]. Серед існуючих поглядів він довіряв 
дослідженням такого ж тлумачення харківському професорові Олександру 
Опанасовичу Потебні (1835-1891). Не уникав М. Грушевський виділити 
представника так званих літературознавчих запозичень, серед яких 
найвидатнішим називав Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895).  

Погляди вченого виражалися у констатуванні паралелей знайденого 
фольклору між українським та індоіранським народами, обґрунтовував наявні 
впливи західноєвропейської як словесності, так і літератури. Вважав, що саме у 
них необхідно у майбутньому шукати найперше джерела таких подібностей. 
Оскільки попередній підхід повернувся до наукових тлумачень і поглядів 
О.Потебні, то М. Грушевський дорікав іншим ученим за швидке зречення 
тлумачень міфологічних зі старих, колишніх спільних індоєвропейських вірувань 
на користь напряму літературного, іменованого ще історичним. 

Шанувальники та дослідники жанру легенд, а саме М. Грушевський, 
подають тлумачення дефініції через існування жанру оповідань про побожні речі, 
властиво тих, які не згадуються у Святому Письмі. І тут же виокремлює зразковий 
і науковий досвід Ольги Косач-Пчілки (рідної сестри М. Драгоманова), 
волинського фольклориста Миколу Коробку, які зверталися до міфологічних 
тлумачень, але дещо обережніше від їхніх попередників. 

За думкою М.С.Грушевського, подібності виводяться із древніх цивілізацій, 
їхніх жанрів, від аналогій саме у господарстві, в тогочасній техніці, словесності 
різних людських рас і часто без будь-якого запозичення, а за еволюцією буття, 
подекуди й від спілкування, старих взаємин як наших племен, так і народів інших 
рас і культур. Учений вважав, що це дотичне до міфології, релігії та народної 
словесності [6, c. 10]. А всі паралелі обґрунтовуються спільними поглядами 
наявної у свій час індоєвропейської родини на природу і довкілля. Такі подібності 
у міфології германських і литовських народів, а також у віруваннях іранських та 
індійських. Вчений вважав, що Святі санскритської (Веди), іранської (Авести) 
цивілізацій дають подібності в старих обрядах. Найперше це проявилося з 
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приручення вогню, води. За уявою предків, їх вважали святителями й чистителями 
життя. Від їхнього рівня використання залежало розмежування на добротворіння 
(добротворців), а також впливів злотворіння (злотворців). Вчений доводив, що 
минуле предків залежало від певної дії чи при влаштуванні захисних функцій в 
обрядах весілля, похороні небіжчика чи при дійствах зустрічі нового року [Там 
само]. Автор висловленої думки чітко визначив вплив на наш фольклор паралелей 
в переказах, культах семітів (євреїв, сирійців, арабів, старовинних вавилонян, 
асирійців, халдеїв, фінікійців). Обґрунтована думка, що джерелом старої 
семітської культури пропонувала зразком Месопотамію, визначалась також 
культура народів у побережжі рік Тигру та Євфрату). 

До давніх жанрів М. Грушевський відносив перекази про образ зміїв, з 
якими борються добротворці світлі єства та доброчинці, богатирі; багаті 
матеріальні джерела стережені цими зміями. Сюди відносив різні міфологічні та 
фантастичні образи, які часто заховані в наших казках. Знаходив він такого типу 
подібності у повістях вавилонських та староєгипетських. Сюди включав образи, 
придумані людською уявою [6, c. 11]. Кожну думку аргументовано вводив до 
першого тому "Історії української літератури" [ 5]. 

М.С.Грушевський визначав і впливи мотивів про творення світу як звіром 
чи птахом (коли звір пірнає під воду і приносить звідтіль перші грудки землі). 
Такий мотив виділяє з побутування у північній Азії та північній Америці, вбачав 
побутуючих у фінських народів, південних і східних слов’ян. Як жанр з такими 
мотивами більш оброблений і ще нині популяризується у народних колядках. 

Така думка збудила увагу міфологів, фахівців з орієнталістики (сходознав-
ців). Вчений визначав, що в українській народній поезії існують східно-турецькі, 
монгольські різні подібності, які можуть віднайти в собі впливи навіть буддійські 
(індійські оповідання, пов’язані з релігією Будди), хінські, не тільки з походження 
пізніших етносів, а також періоду перед розселенням на південь ареалу. 

З часів християнської ери М. Грушевський виділив помітні властивості 
через велике поширення політичних і культурних впливів Китаю, західної Азії, в 
т.зв. Східному Туркестані, що випромінювали впливи, безпечно сягаючи околиць 
ареалу навіть Каспійського моря та Уралу, допускаючи і далі на захід [6, c. 11]. 

Умотивовується вченим, що перед переселенням аборигенів до території 
України, наші предки населяли один з найглухіших кутків тодішньої Європи, які 
були малодоступні культурним течіям, водночас і в питаннях соціального 
розвитку. Рідше проявлявся від них впливи, ніж їхніх південних та західних 
сусідів із тієї самої індоєвропейської сім’ї. 

Роздуми про міграційний вплив іранських орд, які кочували в 
східноєвропейських степах, але зупинилися у прибережжі Чорного моря, доводять 
також наявний вплив германських племен, що зупинилися перед Балтійським 
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морем. Вчений відстоював думку, що уже в той час розселення слов’янських 
племен піднялося до рівня ареалу германських племен у їх русі на захід і південь. 

Витоки жанрів М.С.Грушевський умотивовує міфологізацією з поглядів 
аборигенів (корінних жителів краю, країни), а також специфіки магічного 
сприйняття цілісного світу. Тоді до їхнього сприйняття входив і світ довкілля 
(природні, космічні явища, сили, їхні дії). Уява яких не йшла поза поетичні образи 
певних природних явищ з незначними початками антропоморфізму (в людських 
образах, таких як сонце, вітер, мороз, огонь, дощ). У такому оточенні умотивову-
валось використання виголосів молитов, обрядів; маніпуляцій з вогнем, запаленим 
приписним "живим" способом, водою, зачерпаною з формулою слів та обрядів, 
рослинами, зірваними з закляттями, ритуально приготовленими стравами тощо. 
Тогочасні люди вважали, що саме ними (словом, діями) можливо впливати на такі 
сили, диктувати врожаєві, диктувати приплодам своєї родини, ловам, звірові. 

Як вважає М. Грушевський, були у вжитку предків нехибні способи 
з’єднання таких магічних засобів, танців, хороводів, супроводжуючих магічними 
викликами, приспівками. Залишки деяких з них можна ще й нині помітити в 
народних обрядах. 

Михайло Грушевський виділив у витоках європейської цивілізації, 
особливо слов’ян, наших предків досить розвинений культ померлих предків. За 
дослідженнями вченого поява різних обрядів умотивовувалася запобіганням дій і 
небезпечних магічних сил (у виконанні їх ще під час усіляких річних свят, трапез, 
пригощань і голодуваннях). М.Грушевський довів, що вони успадкувалися від 
первісних культур древніх цивілізацій за міфологічними моделями думок, мови, 
мислення, дії у різних ситуативних умовах. Вчений водночас вмотивовував, що 
наші предки проявляли певний пошанівок різним темним силам (істотам), які 
перебували в лісах, скелях, джерелах, будинках. Автор висловив міркування, що 
хатні істоти поєднувалися з образами предків. Тому за пошанівок, звичайно, вони 
відплачували як допомогою, так і ласкою [6, c. 13]. 

За дослідженням Грушевського, примітивні форми релігійних думок мають 
паралелі в інших європейських народів (західних і східних) в їхніх водяниках, 
лісовиках і польових духах, в арійських "пітарах-предках" та ін. Водночас він 
визначає, що в нас вони не вирізнилися побутуванням чіткіше, а тому мали 
примітивні риси, ледве донеслися далі, як до недавніх часів, ставши одними з 
базових складників народного християнства. 

На завершення розгляду вагомого питання дозволимо за науковими 
студіями М.Костомарова, М.Грушевського ствердити прадавність прапредків 
української цивілізації в ареалі слов’янщини і в європейському контексті. 
Ідентичність розселення, переселення сприяли взаємозбагаченню етнічних 
культур, урізноманітненню народного світосприйняття природи, її явищ. 
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Самобутнє утвердження праукраїнців, їх покоління сприяли кристалізації 
креативно-магічного Слова, яке стало привабливим, популярним, не тільки у 
звичаях, обрядах, а й у релігійних дійствах. Слово набрало чинності у релігійних 
жанрах (виголосах, одноосібних гуртових вокалізах, закляттях, прокляттях, 
замовляннях, піснях). Шанобливе виконання Слова популяризувалося в молитвах, 
які наближали прийняття християнізацію. 

Наукові думки М.Костомарова та М.Грушевського сприяли та сприятимуть 
утвердженню ідентичності в успадкуванні народної спадщини докиївської та 
Київської Русі. Вчені довели доступність тлумачень Святих отців Сходу про 
згортання та утвердження християнства серед предків України-Руси. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

ПРИ ДОК ІІ У ЛЮБЛІНІ ЯК СТАРТ АНТИПРАВОСЛАВНОЇ  
ТА АНТИУКРАЇНСЬКОЇ КАМПАНІЇ 

В ПОЛЬЩІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 30-х рр. ХХ ст. 
 

У середині 1937 р. сталася подія, котра позначила початок формальної 
реалізації урядом міжвоєнної Польщі нового релігійного та національного курсу у 
внутрішній політиці. Руками військових реалізовано на Волині кампанію 
ревіндикації "душ", а на Холмщині та Підляшші – це знищення спеціальними 
командами раніше закритих православних храмів. Нова релігійна політика вклю-
чала також активну полонізацію Православної церкви, коли впроваджувалася 
польська мова у відправах, церковному діловодстві, видання церковної періодики 
польською мовою, формування польської православної ієрархії та кліру. 

Старт змінам дала наради військових, представників цивільної влади, 
громадських та парамілітарних польських організацій у Любліні. Отже, 4 червня 
1937 р. у приміщенні офіцерського казино проведено пленарне засідання членів 
Координаційного комітету при керівництві округу другого корпусу. Військових 
представляли: начальник округу, бригадний генерал Мєчислав Сморавіньскі; його 
заступник, дипломований полковник Стефан Івановскі; керівник штабу округу, 
дипломований підполковник Вацлав Будрєвіч; керівник самостійного реферату 
забезпечення військової безпеки штабу округу, дипломований майор Станіслав 
Крокульскі; керівник секретаріату порозуміння польських об’єднань у Львові, 
дипломований майор Домонь та керівник самостійного реферату освіти штабу 
округу, капітан Вєслав Жарскі. 
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Владу представляли д-р Хмєльніковскі (від люблінського воєводи), 
волинський віце-воєвода Конопацькі, візитатор Вашнєвскі (представник 
керівника Люблінського шкільного кураторіуму), візитатор Шоен (представник 
керівника Волинського шкільного кураторіуму), керівник суспільно-політичного 
відділу Волинського воєводського управління Стефаніцкі, професори 
Католицького університету в Любліні Ігнаці Чума, Вітольд Кржижановскі, 
Скварожиньскі, Зигмунт Кукульскі. Від громадських організацій ZNP в Любліні 
Антоні Козловскі та Луцьку – Б. Янковскі. Стефан Сікорські був уповноваженим 
від Об’єднання сільської молоді "Сєв". 

Окрім названих організацій, до Координаційного комітету входило двадцять 
дві громадські інституції та об’єднання: Стрілецький союз, Люблін (інженер  
Ф. Гадомскі), федерації воєводської PZOO в Любліні (д-р В. Дрозд) та Волині  
(д-р Габіч), Люблінська округа Спілки резервістів (капітан у відставці Майліх), 
Радомська окружна військова залізнична допомога (капітан у відставці Антоні 
Шульц та Едвард Міллєр), військова ліснича допомога (Болєслав Лісіцкі), військова 
жіноча допомога захисту краю (Марія Ганська та Роліньска), Громадське 
об’єднання працюючих жінок, Волинь (Ванда Гроховска), Об’єднання польських 
харцерів, Люблін (директор Тадеуш Монєвскі), Об’єдання польських харцерів, 
Волинь (магістр Леопольд Адамєц), Об’єднання пожежної охорони, Люблін  
(Я. Бобер), Об’єднання пожежної охорони, Волинь (Ст. Красіньскі), Об’єднання 
польських легіоністів, Волинський округ (Ян Чистовскі), Об’єднання пеовяків, 
Люблінська округа (Стефан Лелек), Польський Червоний Хрест, Волинська округа 
(капітан у відставці Ян Хробак), Ліга протиповітряної та протигазової оборони, 
Волинь (Г. Красіньскі), Морська та колоніальна ліга, Люблінська округа (Смульскі 
та д-р Ян Мождржевскі), Об’єднання колишніх добровольців Польської армії, 
Люблін (В. Клопотовскі), Товариство прихильників Стрілецького союзу, Люблін 
(директор Казімєж Ніжиньскі), Об’єднання військових осадників, Волинь (Пьотр 
Новіцкі) та Польська шкільна матір, Волинь (Міхаловскі). 

Ми не випадково перерахували усі військові, урядові та громадські 
інституції та їхніх представників, що входили до складу Координаційного 
комітету в Любліні. У результаті прийнятих цим органом рішень чи, радше, 
легітимізованих ним ухвал військових упродовж кількох років було здійснено 
антигуманні акції та відверті злочини проти православних українців Холмщини, 
Підляшшя та Волині. Усі вони відповідальні за це насилля1. 

                                                 
1Komunikat № 1 plenarnego zebrania czlonkόw Komitetu Koordynacyjnego przy D.O.K. II., 

odbytego w Lublinie w lokalu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w dniu 4 czerwca 1937 r. // 
ДАРО, ф. 194, оп. 1, спр. 49, арк. 2-4. 
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Отже, перейдемо до аналізу рішень, котрі зафіксовано в протоколах 
першого засідання комітету. На пропозицію генерала Сморавіньского зібрання 
мало розглянути наступні питання: 1) прийняти статут комітету; 2) заслухати 
доповідь дипломованого майора Л. Домоня "Польсько-українські відносини";  
3) керівника штабу ДОК ІІ з характеристикою ситуації в окрузі та відповідними 
рекомендаціями комітету; 4) дискусія з предмета доповідей; 5) звіт членів 
комітету зі створення відділень громадянського виховання у формі заповнення 
анкет; 6) ухвалення рішення про обов’язковість та силу вказівок і доручень 
керівних органів членам комітету; 7) обговорення реалізації заходів з 
громадянського виховання, антикомуністичної акції, ревіндикаційної кампанії та 
розбудови польської присутності; 8) вільні внески; 9) закінчення зібрання. 

Наступним головуючий запропонував прийняти статут комітету, яким 
значні повноваження надавались президії, а кожна громадська інституція, що 
входила до його складу, отримувала можливість діяльності в межах статуту. 
Нормативний документ прийнято одноголосно. У першому параграфі регуляміну 
зазначалося, що комітет є відповідником Координаційного комітету міністерства 
військових справ при військовому науково-освітньому інституті. Резиденція КК 
при ДОК ІІ мала знаходитись у Любліні. 

Головним завданням комітету називали зміцнення, впорядкування та 
координація, а також сприяння максимальній реалізації прагнень суспільства до 
підвищення мілітарної сили та воєнної готовності польської держави. Досягти 
цього комітет планував за допомогою координації та активізації праці щодо 
зміцнення громадянської свідомості, просвітницької праці в спілках та 
організаціях, котрі підпорядковані генеральному інспекторату збройних сил. Далі 
називалось узгодження та ініціатива кроків у сфері підготовки оборони держави, 
всебічна та дієва пропаганда гасел оборони та її розширення на все суспільство. 
Для цього залучається інтелігенція державних, самоврядних установ та особи на 
вільних засадах. Реалізацію поставлених завдань комітет мав здійснювати через 
військові та комбатантські організації, спортивні, ремісничі клуби, 
суспільно-виховні організації, інституції, що об’єднують працівників державних 
та самоврядних установ і представництв та найширші верстви суспільства. 

Досягнути поставлених мети та завдань комітет мав у тісній співпраці з 
головним комітетом у Варшаві та спорідненими структурами в регіонах. Іншим 
напрямом була внутрішньоінституційна взаємодія між організаціями-членами 
комітету в межах статутних завдань. 

Статут надавав право комітету визначати порядок завдань та доручати 
виконання їх об’єднанням і товариствам, що входять до комітету, опрацювання й 
видання матеріалів відповідно до потреб, розробки й підготовки реалізації заходів 
підтриманих військовою владою, контроль за виконанням доручень комітету та 
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звіт про виконану роботу організаціями та об’єднаннями, створення чи 
реорганізація в них відділів громадянського виховання. 

Внутрішня організаційна структура комітету передбачала входження до 
його складу військового керівництва округу, керівників організацій та товариств, 
котрі добровільно приєднувалися до праці. Для участі у пленарних засіданнях 
запрошувались керівники або заступники з умовою постійної роботи визначених 
осіб з метою підвищення компетентності діяльності органу. Комітет очолював 
голова, передбачалася діяльність президії та зібрання комітету, яке мало 
скликатись не рідше ніж раз на рік. Президію складали голова комітету, четверо 
обраних на зібранні представників з компетенцією в один рік. Обов’язки 
секретаря комітету покладалися на керівника окремого освітнього реферату 
командування Другого округу. Рішення ухвалювали звичайною більшістю 
голосів. 

Майор Домонь, керівник секретаріату порозуміння польських громадських 
інституцій у Львові, представив присутнім доповідь "Польсько-українські 
відносини", багато ілюстровану схемами і картами. Він окреслив ситуацію у 
польсько-українських відносинах на території ОК VI (Львівське, Тернопільське та 
Станіславське воєводства). Майор наголосив, що тут українці останніми роками 
демонстрували високу організаційну активність у господарській (розвиток 
кооперації, торгівлі, освоєння земель та навіть торгівлі), освітній (багато 
українських шкіл, активність українських учителів), церковній (українізація в 
Греко-католицькій церкві), суспільній та політичній (поява організаційної 
концентрації, зростання тиражів українських часописів) сферах. У результаті, 
наголошував доповідач, щораз міцнішає сила українців, тоді як з польської 
сторони помітний занепад організованої праці. Тому потрібна спільна, енергійна й 
планова робота польських інституцій, що знайшло розуміння й підтримку в 
суспільстві. У результаті було створено у Львові комітет порозуміння, який 
очолив командувач ОК VI генерал Карашевіч-Токаржевскі. Комітет, незважаючи 
на короткий період роботи, вже має позитивні результати праці, щораз 
поглиблюючи свою діяльність. Головна метода діяльності – це спільна 
концентрація зусиль для зміцнення польського елементу, посилення польських 
позицій у такому важливому для польської державності краї. 

Доповідь про ситуацію на території OK II виголосив керівник штабу 
командування округом підполковник Вацлав Будрєвіч. Характеризуючи 
польсько-українські відносини у Волинському та п’яти повітах Люблінського 
воєводств під кутом обороноздатності держави, підполковник говорив про 
необхідність здійснення консолідованої акції усіх польських об’єднань та 
суспільства, щоб перевершивши діяльність українців активністю і якістю 
результатів, зміцнити та посилити польськість Волині. Завершуючи виступ, 
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підполковник запропонував прийняти відповідну резолюцію, в основу якої лягли 
підготовлені ним тези. 

Отже, ухвала окреслювала напрями роботи Координаційного комітету. 
Члени наради заявили, що враховуючи сучасний момент, кінцеву необхідність 
зміцнення обороноздатності держави та мобілізації для цього суспільної думки 
громадські організації Люблінщини та Волині об’єднані в комітеті при ДОК ІІ в 
Любліні визнали необхідність спільної праці й прийняли наступні постанови. 
Найперше констатувалося, що винятково активна праця громадських інституцій, 
що входять до комітету, на місцях є запорукою протиставлення деструкції. 
Головним завданням окреслено виховання типу громадянина-поляка, свідомого 
обов’язків і ролі в зміцненні польської державності. Для такого громадянина 
найвищою цінністю є Польська держава, і всі деструктивні дії її ворогів повинні 
знайти сильне і рішуче протиставлення у кожному випадку щоденного життя. 
Особливою повинна бути боротьба з комунізмом, котрий проникає під виглядом 
різних постатей і має на меті лише одне – знищення держави та поновлення 
російської окупації. Вороги державності діють різними шляхами: втискаються до 
організацій, підриваючи роботу та провокуючи незадоволення, яке є найкращою 
підставою для деструкції. Її не побороти лише серцем, відвагою та загальною 
позицією. Потрібно розвивати чуйність і поміркованість, щирість та лояльність у 
взаємних відносинах, визначену позицію організацій, усуваючи шляхом селекції 
шкідливий елемент та висуваючи сміливих та дієвих осіб на чоло, щоб отримати 
можливість спокійної праці. 

В окрему позицію ухвали винесено ревіндикаційну акцію. Констатовано, 
що польська культура століттями формувала креси. Однак у період неволі слабші 
одиниці забули своє походження. Пора нагадати їм, що були поляками. До 
щоденних завдань необхідно застосувати гасло – "Все, що було польським – 
повинно повернутись до польськості". 

Третій пункт ухвали стосувався національних меншин. Заявлено, що 
організації, котрі діють на територіях, де проживають національні меншини 
повинні дбати про посилення серед них лояльності до держави. Потрібно 
пам’ятати, що кожен громадянин, хто шанує і підтримує закони Речі Посполитої, 
має право свободи використання батьківської мови, вільного сповідування віри, 
культурного розвитку і повинен відчувати прихильне ставлення. 

Особлива увага в резолюції зверталась на підтримку кожного поляка на 
кресах як носія польських територіальних позицій. Якщо такий громадянин 
залишає креси, він дає чужій культурі можливість поширення та діяльності проти 
польської культури. 

Велика робота у справі збереження, посилення та розширення впливів 
польської культури на кресах повинна об’єднати усіх поляків. Координаційний 
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комітет ставив за завдання службу справі оборони Польщі і стоїть на позиції 
аполітичності. Стверджувалося, що комітет об’єднує усіх, кожен повинен стати 
солдатом великої армії праці для майбутнього Польщі: селянин чи міщанин, 
робітник чи інтелігент, священик і вчитель. Усі особисті та інституційні амбіції 
потрібно відсунути, а повинні бути лише спільна, скоординована, тяжка і 
жертовна праця. 

Окрему увагу в резолюції звернуто на вчителів, їхню громадянську 
позицію, працю в різних організаціях на користь оборони держави. Комітет 
закликав педагогів до співпраці. На закінчення закликано усіх членів до спільної 
праці та приятельської координації дій від найнижчих щаблів1. 

Перед обговоренням голова генерал Сморавіньскі наголосив: а) платформа 
діяльності комітету має внутрішньоорганізаційний зміст об’єднаних громадських 
товариств; б) запропонована ухвала комітету не таємниця для членів організацій, 
але не повинна бути інструментом пропаганди для акції; в) діяльність КК буде 
аполітичною і йтиме лінією інтересів війська та оборонної сили Польщі; г) роботу 
в організаціях не можна базувати на "волинській політиці", її потрібно розширити 
до "польської" політики. Окремо генерал наголосив, що немає потреби говорити 
про "волинську політику", адже присутні представники державної влади на 
Волині запевнили в повній співпраці. 

Одним із перших у дискусії взяв участь д-р Мождржевський. Він говорив 
про осадництво в Східній Малопольщі та "тутейших" на Поліссі, котрих потрібно 
переробити на поляків. Ревіндикація стала предметом виступу інженера 
Чистовського. Він підкреслював, що повернення повинне дати переконливі докази 
відвічної праці, господарювання та володарювання Польщі на Волині. 

Керівник суспільно-політичного відділу уряду Волинського воєводства 
Стефаніцкі зосередив увагу учасників наради на необхідності фінансового 
забезпечення діяльності Координаційного комітету, важливі моменти пресової 
пропаганди. Стефаніцкі нарікав, що за невеликий час його перебування на Волині 
помічено, як галицька українська преса сотнями тисяч примірників доходить до 
краю, сягаючи Холмщини й Підляшшя. Натомість польська преса не сягає 
віддалених частин воєводства. Польські організації мають обмежені фонди, щоб 
мати можливість розвивати широку акцію. Потрібно знайти гроші, а вже з Луцька 
та Любліна створити сильні осередки реалізації пропагандистської кампанії на 
кресові землі. 

Директор Ніжинський цікавився як КК, а опосередковано військова влада, 
зможе виробити позицію стосовно ініціатив окремих органів державної 

                                                 
1Uchwala zebrania czlonkόw Komitetu Koordynacyjnego przy D.O.K. II., 4 czerwca 1937 r. // 

ДАРО, ф. 194, оп. 1, спр. 49, арк. 5. 
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адміністративної влади. Про необхідність негайної побудови в Луцьку 
радіостанції говорив проф. Кржижановскі. Наступний промовець пан Новіцкі 
стверджував, що негайного вирішення потребує питання безробіття серед 
української молоді. Саме його розв’язання дозволило б відвернути цю молодь від 
участі в деструктивній акції. 

Відповідали на запитання майор Домонь та підполковник Будрєвіч. 
Додатково роз’яснювали про колонізаційно-осадницьку акцію, пресову 
пропаганду, "тутейших" поліщуків та стримання рутенізації населення на кресах. 

Після виступів головуючий звернув увагу присутніх на кілька важливих 
моментів. По-перше, зауважив, що "Ревіндикаційна акція" вимагає напрацювання 
відповідних способів та методів, котрі будуть реалізовані упродовж років з 
відповідною виваженістю. "Фінансування" – цією справою найближчим часом 
комітет не займатиметься. Зрештою в цьому питанні є велика небезпека для 
ідейної праці Комітету. Тому і Комітет, і польські громадські інституції будуть 
намагатися спільними зусиллями розв’язати справу. "Відносини з державною 
владою" – потрібно бути впевненими, що усі органи державної влади дбають про 
інтереси Польщі. Позиції так званої "волинської політики" не порушуватимуться, 
не буде дискусій про її доцільність, адже це належить до компетенції державної 
влади. "Парцеляція" – є і буде реалізована під кутом бачення польських інтересів 
на кресах. 

Зрештою, віце-воєвода Конопацький від імені волинського воєводи 
запевнив, що наріжним каменем діяльності державної влади на Волині є політика, 
котра спрямована на посилення польськості та певного зміцнення прав Польщі на 
кресах, запевнив у спільній діяльності адміністративної влади та військових і 
надалі. 

Для закріплення виконавської дисципліни капітан Жарський запропонував 
прийняти ухвалу, котра зобов’язувала усіх учасників комітету неухильно 
виконувати усі рішення КК. Одностайним голосуванням делегати підтримали 
таку пропозицію. На цьому перша нарада Координаційного комітету завершила 
роботу. Вже через кілька місяців військові розпочали кампанію "ревіндикації 
душ", що передбачала насилля над релігійним сумлінням українців Волині у 
прикордонній смузі, а на Холмщині саме військові з активною участю польських 
організацій знищили в 1938 р. більше сотні православних храмів. 
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СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ – 1000 РОКІВ, 
І ЦЕ НЕ "ВЧЕНА ФІКЦІЯ", А ІСТОРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ 

 
У кого, здавалося б, виникне сумнів у тому, що Софія Київська, створена у 

першій половині ХІ ст., є пам'яткою 1000-річної давнини? Інша річ, що існує 
істотний нюанс у такому датуванні, що полягає в проблемі: коли ж точно 
засновано і побудовано Софію? Адже одні літописи датують заснування Софії 
1017, інші – 1037 р. Ця хронологічна розбіжність у літописних записах 
спричинила майже 200-річну наукову дискусію, яка, втім, ніколи не "виводила" 
створення Софії за межі княжіння Ярослава. Це й зрозуміло, адже вчені передусім 
керувалися "канонічними" свідченнями літописів про створення Софії Ярославом. 

Але якщо "спитати" у самої Софії, коли і ким вона заснована, можна 
отримати дещо іншу відповідь. Багаторічне комплексне вивчення історії, 
архітектури, монументального живопису і написів-графіті собору дозволило мені 
висунути і аргументувати концепцію закладення Софії в 1011 р. за князя 
Володимира Великого, а завершення створення собору в 1018 р. за його сина 
Ярослава Мудрого. Ця концепція оприлюднена мною в кількох наукових 
монографіях, численних статтях, виступах на конференціях, захищена в 
кандидатській і докторській дисертаціях. 

Та варто було поставити під сумнів достовірність літописних записів і 
по-іншому поглянути на історію створення Софії, як я стала мішенню для не 
завжди етичних критичних випадів, передусім з боку академіка П. Толочка. 
Прикладом цього є його публікації останніх років, особливо стаття "Тысячелетие 
Софии Киевской: реальность или ученая фикция?" в тижневику "2000" від 19–25 
березня №11 (502). Вже сама назва публікації говорить про те, як П. Толочко 
оцінює наукові побудови опонентів, позаяк я не перша, кому ставиться в провину 
"ученая фикция" (див., наприклад, його публікації: Древнерусская народность: 
историческая реальность или научная фикция // Культурное наследие Российского 
государства. – СПб., 2003; Крещение Ярополка Святославича: историческая 
реальность или ученая фикция? // Византийский временник. – 2004. – №63; 
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Редакция Повести временных лет игумена Сильвестра: историческая реальность 
или ученая фикция? // Ruthenica. – 2008. – Вип. 7). 

Не пам’ятаю, хто з великих сказав приблизно таке: вчені ретельно 
споруджують будови власних гіпотез, і не дай Боже вийняти хоча б один камінь з 
цих побудов, особливо якщо цей камінь наріжний. Таким без перебільшення 
наріжним каменем науки про Софію є її датування і тісно пов’язане з ним питання 
князя-замовника собору. Адже якщо вилучити цей камінь з традиційних наукових 
побудов щодо Софії, доведеться багато що переглядати. Мабуть, цим можна 
пояснити ту нездорову ситуацію, що склалася сьогодні довкола проблеми 
датування Софії. 

Пристрасті розпалило рішення 35-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО 
(жовтень 2009 р.) про внесення 1000-річчя заснування Софії до календаря 
пам’ятних дат на 2011 рік. Четвертого лютого 2010 р. заповідник, що прийняв та 
ініціював (з відповідною аргументацією) для святкування на рівні ЮНЕСКО нове 
датування Софії, презентував його на представницькому круглому столі як свою 
офіційну концепцію. Сюди запросили також наших основних опонентів – П. та  
О. Толочків, проте вони не з'явилися. Щоправда, з їхнього оточення були присутні 
численні супротивники нового датування Софії, і вже тоді стало ясно, що в 
ситуації, яка склалася, наші опоненти категорично відмовляються від усяких 
спроб нас почути. Тож попри сподівання, толерантного обговорення проблеми не 
вийшло. Апогеєм протистояння стало проведення нашими опонентами 7 квітня 
2010 р. власного круглого столу, ініційованого Інститутом пам'ятко-охоронних 
досліджень. Знаючи настрої (а відтак – і наміри) своїх опонентів, ми не прийняли 
їхнє запрошення на круглий стіл, і недарма: він, як свідчать його учасники, а також 
матеріали, що потрапили в Інтернет, разюче нагадував погромницькі академічні 
розбірки з інакомислячими за тоталітарних часів. 

Відтак на цьому зібранні нове датування Софії було піддано нашими 
супротивниками анафемі з брутальними випадами проти мене і моїх колег і 
навішуванням на нас усіляких ярликів. Ось вердикт цього круглого столу: 
"висловити категоричну незгоду з "новим датуванням" Софійського собору". Про 
що ж можна було говорити? Та й чи треба? До речі, напередодні проведення 
круглого столу ми, враховуючи серйозність, багатоаспектність та спірність 
проблеми, запропонували своїм опонентам вести не емоційні словесні дебати (які 
вже були і виявилися безрезультатними), а перенести дискусію в площину 
наукових публікацій, що дасть можливість, як сподіваємося, толерантно, 
об’єктивно та виважено виявити рівень і якість доказовості аргументів обох 
сторін. Саме в цьому ключі пропонується до обговорення дана публікація. 

Передусім зазначу, що в газеті "2000" моє обґрунтування нової версії історії 
створення Софії Київської П. Толочко виклав дуже поверхово і хибно (радше – 
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викривлено), завершивши свої декілька рядків словами: "Вот и все аргументы, 
которыми располагала Никитенко в конце прошлого столетия для обоснования 
собственной версии о непричастности Ярослава Мудрого к строительству Софии 
Киевской и нового города. Конечно, не густо. И очень сомнительно". Насправді 
те, на що мій опонент націлює свою критику, – зовсім не єдині, та й не головні мої 
аргументи, вони – окремі ланки цілісної концепції, що, взаємно підтверджуючи 
одна одну, будують її. Виривати їх з єдиного контексту є методологічно хибним, 
це – недозволений у науковій логіці прийом. Адже щоб правильно зрозуміти якесь 
явище, потрібно побачити всі його сторони, всі аспекти в їхньому 
взаємовідношенні. 

Мій опонент або замовчує, або не дає собі звіт у тому, що головне, 
стрижньове у моїй концепції – це ті унікальні дані, які містить сама Софія. Ними, 
на моє переконання, треба було заповнити ту лакуну, що існувала в дослідженні 
проблеми датування Софії. Саме тому всебічному комплексному аналізові собору 
як пам’ятці, народженій конкретною історичною ситуацією, присвячена левова 
частка моїх наукових праць. Зрозуміло, що не ігнорую я й писемних джерел, 
передусім літописів, до яких апелюють мої опоненти, вважаючи єдино можливим 
дотримуватися вказаних в них дат заснування Софії. 

Що ж говорять літописи про час заснування Софії? 
Вони називають дві дати: Новгородський перший літопис (НПЛ) датує 

заснування Софії 1017 р., Повість временних літ (ПВЛ) – 1037. Старший список 
НПЛ (Синодальний) датується XIII–XIV ст., молодший (Комісійний) – серединою 
XV ст. "Повість временних літ" – прийнята в науці назва літописного зводу, 
створеного на початку ХІІ ст. ПВЛ дійшла до нас у двох редакціях (другій і 
третій). Друга редакція читається у складі Лаврентіївського літопису (1377 р.) та 
кількох пізніших списках. Третя редакція міститься у складі Іпатіївського (XV ст.) 
і Хлєбніковського (XVI ст.) літописів. Тобто найбільш ранні літописи, що 
збереглися, віддалені від часу створення Софії трьома – чотирма сторіччями. 

НПЛ старшого ізводу (Синодальний список) повідомляє: 
під датою 1017 р.: "Ярославъ иде к Берестию. И заложена бысть святая София Кыевh" [3,  

с. 15]. 
під датою 1037 р.: "Заложи Ярославъ город Кыевъ, и церковь святыя София" [3, с. 16]. 

Тобто про закладення Софії в Синодальному списку говориться двічі з різницею в 
20 років. 

НПЛ молодшого ізводу (Комісійний список) наводить такі записи: 
під датою 1017 р. – повторення запису Синодального списку [3, с. 180]. 
під датою 1037 р.: "Заложи Ярославъ город Кыевъ, и церковь святыя Софhя сверши" [3,  

с. 180]. Отже, порівняно з більш раннім Синодальним списком у Комісійному 
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додано слово "сверши", чим обидві звістки під 1017 і 1037 р. штучно приведені 
переписувачем у логічний взаємозв’язок. На спірну думку О. Толочка, дата 1037 р. 
"непосредственно заимствована из ПВЛ" [18, с. 209]. 

У ПВЛ під датою 1037 р. наводиться запис: "Заложи Ярославъ городъ великый, у него 
же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, митрополью, и посемь церковь на 
Золотых воротhх святое Богородице Благовhщенье, посемь святаго Георгия манастырь и святыя Ирины..." 
[2, стп. 151]. 

Як бачимо, літописні звістки про час заснування Софії – плутані й 
суперечливі. Дискусія довкола літописних дат давно зайшла в глухий кут, 
наведені, здавалося б, усі можливі аргументи за і проти. Ось які контрдоводи (і 
вельми переконливі!) традиційно висувають опоненти одне проти одного, 
фактично спростовуючи обидві дати. 

Дата НПЛ (1017 р.) не відповідає історичній ситуації, що склалася 
наприкінці правління Володимира – на початку княжіння Ярослава. 

Напередодні смерті Володимира, який помер у 1015 р., Ярослав, що сидів у 
Новгороді, відмовився платити данину батькові, і той зібрався в похід на 
Ярослава, але занедужав і помер. Між нащадками Володимира розпочалася 
кривава війна за владу, в ході якої Ярослав, вперше посівши київський стіл 
наприкінці 1016 р., володів ним півтора року. Аби розпочинати в 1017 р. таку 
грандіозну справу, як будівництво Софії, потрібні були колосальні кошти і 
попередня заготівля величезної кількості будівельного матеріалу. А в тих 
непевних умовах у Ярослава не було твердої гарантії у своїй перемозі. Вже  
22 липня 1018 р. Ярослав, після нищівної поразки на Бузі від польського князя 
Болеслава Хороброго і його зятя – свого брата Святополка (відомого під 
призвиськом "Окаянний"), втік у Новгород, а Київ 14 серпня захопили Болеслав і 
Святополк. Хоча в 1019 р. Ярослав знов утвердився в Києві, до 1026 р. йому 
довелося вести важку боротьбу з іншим братом – Мстиславом Чернігівським. 
Таким чином, початок княжіння Ярослава був несприятливим для будівництва 
Софії. 

Дата ПВЛ (1037 р.), що стала хрестоматійною, є умовною, бо під нею 
згадується звершення Ярославом усіх його будівельних акцій, які неможливо було 
здійснити за один рік. Історики давно дійшли переконання, що запис під цим 
роком є не фіксацією історичного факту, а панегіриком Ярославу, що підсумовує 
всі його заслуги. Про недостовірність повідомлення про заснування Софії в 1037 р. 
свідчить вже той факт, що наприкінці цього ж запису говориться про Софію як про 
давно діючий храм, в якому функціонує створена Ярославом бібліотека і "обычныя 
пhсни Богу въздають в годы обычныя". 
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Тепер зупинимося на питанні тендеційності літописних звісток. Як відомо, 
літописи дійшли до нас не в цілісному авторському тексті. Це складні збірки чи 
зводи (компіляції) різножанрових матеріалів, що не лише переписані, але 
виправлені та доповнені поколіннями літописців, якими за класичним 
визначенням визначного дослідника літописів О. Шахматова, "управляли 
политические страсти и мирские интересы". Але ще задовго до Шахматова 
патріарх руської історіографії М. Полєвой звернув увагу на неправдоподібність 
літописних звісток про характер, діяльність і долю руських князів, синів 
Володимира Святославича. Передусім це стосується Ярослава, який, 
відзначаючись жорстоким, підступним і нерозбірливим у засобах характером, 
неправдиво представлений у літописах взірцевим правителем [14, c. 251-254]. 
Подібні судження про літописання часів Ярослава зустрічаємо у багатьох 
істориків, зокрема, у відомого українського вченого В. Ляскоронського, який 
вважав, що будувати на підставі недостовірних літописних свідчень Ярославової 
доби "какие-либо твердые научные выводы нет никакой возможности" [8]. 

Цікаво, що скепсис відносно достовірності літописних звісток висловлюють 
також О. і П. Толочки. Наприклад, у своїй спільній книжці "Київська Русь" вони 
зазначають: "Основними джерелами з історії Київської Русі й по сьогодні 
залишаються літописи. На жаль, до наших днів вони дійшли не в своєму 
первісному вигляді, не такими, якими їх було написано в часи давньоруські, а в 
пізніх списках, що датуються або кінцем XIV або, переважно, XV-XVII ст. 

Таким чином, серйозною помилкою було б вважати, що літописи 
складалися винятково очевидцями подій і під відповідними роками зафіксовано 
"справжню" історію"[16, с. 14, 16]. Що ж стосується літописної статті 1037 р., вони 
пишуть: "При тому, що до статті 1037 р. часто ставляться як до звичайного 
літописного "року", очевидно, що насправді це – панегірик Ярославу" [16, с. 148]. 
При всьому цьому О. Толочко, суперечачи сам собі, стверджує, що це "нисколько 
не умаляет источниковедческой ценности сообщения". Натомість дата заснування 
Софии, наведена в НПЛ – 1017 р., визнається О. Толочком помилковою: "Итак, 
"ранняя" дата, представленная в НПЛ, есть результат какой-то ошибки". Услід за 
О. Шахматовим він вважає цю помилку суто текстологічною, що виникла "в 
результате текстуального или хронологического сбоя, произошедшего в процессе 
сложения НПЛ или ее источника". Далі він пропонує вельми надумане, а тому 
непереконливе пояснення такої "помилки" [18, c. 211]. 

Тим не менш, останнім часом, намагаючись перекреслити запропоновану 
мною більш ранню за літописні дату виникнення Софії, обидва Толочки у своїх 
виступах у ЗМІ та в листах до різних урядових інстанцій з приводу неможливості, 
на їхнє твердження, відзначати в 2011 р. 1000-річчя Софії, наполягають на 
необхідності дотримання "усталених" літописних дат як єдино можливих. 
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Передусім вони відстоюють 1037 р.: О. Толочко вважає цей рік найбільш 
вірогідною датою заснування Софії, П. Толочко – завершення її. 

А як я пояснюю наявність у літописах двох дат заснування Софії – 1017 і 
1037 р.? Перш за все – про дату 1017 р., що, за словами О. Толочка, є "результатом 
какой-то ошибки". Та чи була насправді "помилка"? Як показав О. Шахматов, 
НПЛ виникла в 1017 р. у зв’язку з рішенням новгородської влади вписати в 
літопис Ярославову грамоту, дану ним наприкінці 1016 р. "посадившим его на 
великое княжение новгородцам"; ця грамота, що визначала їх вільності, 
зберігалась у Новгороді як святиня [20, c. 167-168, 362-363]. Текст цієї грамоти 
(Правди Ярослава) читається в НПЛ під 1016 р. Зазначимо тут важливий момент, а 
саме те, що одразу після викладення тексту грамоти наводиться повідомлення про 
дві інші події, записане під 1017 р.: похід Ярослава до Берестя і закладення ним 
Софії. Логічно думати, що всі три записи є взаємопов’язаними та існували в НПЛ 
від часу її виникнення, тобто з 1017 р. як повідомлення про перші великі діяння 
Ярослава в сані київського князя. У такому разі дата 1017 р. – зовсім не 
текстуальна помилка, що нібито виникла в результаті неодноразового 
перепрацювання літописного матеріалу. 

Але що змусило Шахматова гадати, що ця дата виникла помилково, через 
невправну текстологічну роботу літописців і сконструювати для її пояснення цілу 
громіздку побудову? Річ у тім, що він виходив з переконання у правомочності дати 
1037 р., присутній уже в реконструйованому ним Найдавнішому Київському зводі 
1039 р., що виник при Софії Київській. Як небезпідставно вважав Шахматов, цей 
Київський звід, копія якого була виготовлена для новгородського князя чи 
владики, було покладено в основу Новгородського зводу 1050 р., що виник у 
зв'язку з побудовою Софії Новгородської; при цьому в Київський звід було 
вставлено звістки Новгородського літопису. Шахматов гадав, що скорочуючи свій 
київський оригінал, починаючи з княжіння Ярослава, новгородський літописець 
ХІ ст. навів поспіль три звістки: битву з печенігами, закладини Софії і похід 
Ярослава до Берестя, причому "без ближайших хронологических определений". А 
вже при наступній літописній роботі в ХІІ ст. новгородський літописець 
"недоумевая, куда их отнести", помилково помістив всі три звістки під один рік – 
6525 (1017). Дещо згодом наступний літописець розділив "скопившиеся под 6525 
годом известия, выпустив второе из них – о нападении печенегов на Киев" [20,  
c. 366-367]. 

Гіпотеза Шахматова пояснює наявність в НПЛ старшого ізводу двох записів 
про заснування Софії Київської – під 1017 і 1037 р., проте аж ніяк не пояснює 
невправну роботу новгородського літописця ХІ ст., що мав у розпорядженні 
Найдавніший Київський звід з проставленими у ньому датами битви з печенігами і 
заснування Софії, а також не пояснює наступні нагромадження помилок у 
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новгородському літописанні. Я не схильна вважати присутність у НПЛ старшого 
ізводу двох дат заснування Софії результатом незграбної, суто механічної, 
текстологічної роботи. Тут, радше, відіграв роль ідеологічний чинник, оскільки 
для новгородської еліти, з одного боку, важливо було акцентувати роль Ярослава 
як свого князя в цій важливій акції, чим утвердити першість Новгорода, а з 
іншого – їй треба було ввести новгородську історію в загальноруський контекст. 
Але Шахматову дата 1017 р. здавалася недостовірною вже через те, що з тексту 
ПВЛ випливає нерозривний зв’язок двох подій – напад печенігів на Київ у 1036 р. 
і закладення в наступному 1037 р. на місці битви з ними Софії: "Печенhзи приступати 
начаша и сступишася на мhстh, идеже стоить нынh святая Софья, митрополья Русьская; бh бо тогда поле 
внh града" [20, с. 167-168]. Це і є головний аргумент Шахматова на користь дати 
1037 р. 

Таке сприйняття розглядуваних літописних звісток є цілком виправданим 
для часів Шахматова, а от для історика, що пише на початку ХХІ ст., – ні. 
Результати археологічних досліджень давно спростували достовірність 
літописного повідомлення під 1036 р., оскільки та територія Києва, де виникла 
Софія, не була в описуваний час "полем внh града",а представляла собою 
заселений і укріплений вже в Х – на початку ХІ ст. міський район. Цього висновку 
дійшов, до речі, сам П. Толочко у виданні 1981 р. "Новое в археологии Киева", і я 
послалася на нього у своїй монографії [10, с. 200-201]. Проте вже у своїй книжці 
"Ярослав Мудрий" (2002) П. Толочко, полемізуючи зі мною, зміщує акцент: 
виявляється, що "територія ця обживалася киянами перед тим, як була зведена 
нова кріпость, але міської регулярної забудови тут у 1017 році ще не було. Це, 
очевидно, й дало підставу літописцю назвати місце битви "полем вне града" [с. 
144]. Але таке трактування суперечить і тексту літопису, і середньовічній (та й 
пізнішій) тактиці ведення бою на вільному від усілякої забудови місці, на полі 
поза містом. Адже битва – це продумане шикування війська, його чіткий маневр, а 
не біг з перешкодами. У літопису сказано, що перед боєм "Ярославъ выступи из града, и 
исполчи дружину, и постави Варягы посредh, а по правhи сторонh Кыяне, а на лhвhмь крилh Новгородци. И сташа 
пред градомъ" [2, стп. 151]. Як можна було серед будівель так розмістити військо і 
розгорнути його маневр? Тому тлумачення П. Толочка прийняти неможливо. 

Відтак вважаю, що обидва тенденційних літописних записи, що вийшли 
з-під пера книжників Ярослава, різняться між собою двадцятьма роками, оскільки 
не фіксують історичного факту, а відображають намір приурочити створення 
Софії до правління саме цього князя. Ярослав посів київський стіл не за заповітом 
батька, а в результаті гострої боротьби з іншими нащадками Володимира. У цих 
умовах Ярославу важливо було заявити про себе як про легітимного правителя, 
найбільш гідного наступника князя-хрестителя Русі. Тому головним діянням 
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Ярослава представлено будівництво ним Софії – "митрополії руської". 
Літописання відбило початковий і завершальний етапи формування цієї доктрини: 
в більш ранньому Новгородському зводі проступає намір приурочити заснування 
Софії до вокняжінні Ярослава в Києві, а ПВЛ, що відобразила наступний етап 
літописної роботи, згадує заснування Софії в панегірику Ярославу, що прославляє 
всі його заслуги. Ось чому літописні дати заснування Софії "прив'язані" до 
головних віх княжіння Ярослава в Києві: 1017 р. – до появи його тут наприкінці 
1016 р. з Новгорода, а 1037 р. – до перетворення Ярослава в 1036 р. на самодержця 
Русі після смерті Мстислава Чернігівського і заточення в темницю другого брата – 
Судислава Псковського. Значить, не можна спиратися на недостовірні літописні 
дати в розв’язанні питання про час створення Софії. 

Натомість інші давні джерела – "Слово про Закон і Благодать" Іларіона і 
хроніка Титмара Мерзебурзького – свідчать на користь висновку про виникнення 
Софії за часів Володимира. Автор "Слова" Іларіон – перший київський 
митрополит-"русин" (тобто русич) – був сучасником появи Софії. Він згадує її (дом 
Божий велыкий святый Его Прhмудрости) в спеціальному пасажі, присвяченому 
прославленню будівельної діяльності Володимира і Ярослава. Звертаючись до 
Володимира, Іларіон говорить, що Ярослав "недоконьчаная твоа наконьча, акы Соломонъ 
Давыдова, иже дом Божий велыкий святый Его Прhмудрости създа" [1, c. 97]. 

У науці вже давно помічено (Д. Айналовим), що в "Слові" Іларіона 
збереглося свідчення про завершення Ярославом починання його батька 
Володимира у створенні Софійського собору, подібно до того, як Соломон 
завершив справу свого батька Давида в створенні Єрусалимського храму. 
Зазвичай вважають, що "Слово" виникло не раніше 1037 р., посилаючись на 
згадування в ньому будівництва Ярослава, зокрема, Софії, яку згідно з ПВЛ 
засновано в 1037 р. [1, c. 70]. Неважко помітити, що таке датування "Слова" 
спирається на умовну літописну дату. Для більш точного датування "Слова" 
потрібно враховувати його богослужбову специфіку. "Слово" – це церковна 
проповідь, складена згідно з канонами, відповідно певній події церковного року. 

Відомий фахівець з давньоруської літератури М. Розов визначив, що 
"Слово" написане на два євангельських тексти, які читалися на Великдень і 
Благовіщення. Літургійний лейтмотив "Слова", в основі якого лежать великодні і 
благовіщенські читання, свідчить про те, що від початку воно було приурочено до 
повного збігу цих свят – Кіріо-Пасхи. Вважати, вслід за П. Толочком, що "Слово" 
могло прозвучати в будь-який інший день, заважає та обставина, що такі проповіді 
складалися цілеспрямовано, оскільки розглядалися як складова частина святкової 
літургії. Оскільки за Ярослава Кіріо-Пасха випала лише одного разу – 25 березня 
1022 р., ця дата, судячи з усього, і позначає час появи "Слова" [10, с. 206–210]. 
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Вразливе місце такого датування П. Толочко вбачає в тому, що воно суперечить 
згадуванню наприкінці "Слова" онуків і правнуків Володимира [17, c. 143-144]. 
Але при цьому історик не бере до уваги ту обставину, що вже за Ярослава, який 
княжив 35 років, "Слово", як це практикувалося Церквою, могло прозвучати не 
одного разу, а значить, редагуватися до тієї чи іншої нагоди. 

Відомо, що "Слово", як взірець високого красномовства, використовувалось 
сторіччями, тому і дійшло до нас у кількох редакціях і десятках списків, зберігши, 
втім, свою літургійну основу. Відтак панегірик Ярославу як благовірному князю, 
що читається наприкінці "Слова", міг бути приєднаний до основного тексту в 
зеніті його правління. Проте вперше "Слово", як це випливає з його тексту, могло 
прозвучати саме в 1022 р. Ось чому Іларіон не згадує Георгіївську та Ірининську 
церкви, закладені згідно з ПВЛ в 1037 р. – їх в час створення "Слова" ще не було. 
Близькістю "Слова" до часів Володимира можна пояснити те, що Іларіон просить 
його помолитися за своїх підданих, якими він правив: "Помолися о земли своей и о людех 
въ нихъ же благовhрно владычьствова". Ці піддані Володимира ще добре пам'ятають його 
справи: "Твоа бо щедроты и милостыня и нынh в человецhхъ поминаемы суть". 

Зрозуміло, що сучасники Володимира, про яких у "Слові" говориться як про 
живих, були очевидцями створення Софії, отже, Іларіон, хоча й був сподвижником 
Ярослава, не міг замовчати загальновідомий тоді факт причетності Володимира до 
її будівництва. Все це приводить до висновку, що Софія, згадувана в "Слові" як 
побудована церква, до того часу "дивна и славна всhмъ округъниимъ странамъ", 
функціонувала ще до 1022 р. 

Не менш важливим є свідчення німецького єпископа Тітмара 
Мерзебурзького, який у своїй хроніці записав: "Архиепископ этого города с мощами святых 
и прочим церковным благолепием устроил Болеславу и Святополку почетную встречу в монастыре св. 
Софии, который, к сожалению, в предшествующем году подвергся пожару" [4, с. 1]. Ідеться про 
вищезгадане взяття Києва 14 серпня 1018 р. військом польського князя Болеслава 
Хороброго і його зятя Святополка Володимировича. Компетентний у 
європейських справах Тітмар (пом. 1018) записав це свідчення зі слів своїх 
земляків – саксонських рицарів, що входили до війська Болеслава, причому одразу 
після їхнього повернення на батьківщину, і невдовзі помер. Його хроніка, що 
зберігалася в оригіналі до пожежі Дрездена в 1945 р., високо поцінована в науці як 
джерело руської історії. Тітмар надійно зафіксував факт існування в Києві в 
1017/18 рр. Софійського монастиря (отже – і його однойменного головного 
храму), що був резиденцією Київського митрополита. 

Історики, які дотримуються літописного датування закладин Софії в 
1037 р., вважають, що Тітмар згадує Софійський храм, який був дерев'яним, тому 
він і згорів. Насправді про дерев'яний Софійський храм в Києві не говорить ані 
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Тітмар, ані якесь інше давнє джерело. Нікому не відома дерев’яна Софія – вигадка 
істориків, які в такий спосіб намагаються пояснити безперечно достовірне 
свідчення Тітмара, чим фактично переінакшують джерело, в якому згадується 
пожежа не в соборі, а в монастирі святої Софії (in sancte monasterio Sophiae). Надто 
довільний переклад цих слів Тітмара як "в соборі святої Софії" запропонував 
польський історик А. Поппе, і його тлумачення, інспіроване датою 1037 р., 
отримало визнання в науці, "заангажованій" цією датою. 

Підтримують даний переклад також О. і П. Толочки. Проте переклад, 
пропонований А. Поппе, є абсолютно безпідставним. На чому він ґрунтується? 
Поппе, зокрема, стверджує, що начебто для людей середньовічної Німеччини 
поняття "монастир" і "кафедральний собор" були ідентичними, оскільки Тітмар 
вживає впереміж слова "монастир" і "головна церква" щодо Магдебурзького і 
Падерборнського соборів [21, p. 17]. Але при цьому він чомусь не зважає на те, що 
ці храми були монастирськими, тобто таке поширене у всьому християнському 
світі слововживання щодо подібних храмів є цілком зрозумілим. Я вказала на цю 
обставину ще у своїй монографії 1999 р., де здійснила критичний аналіз концепції 
Поппе, проте ані він, ані ні хтось інший не відповіли на критику. 

Вважаю, що головний аргумент Поппе, висунутий ним півстоліття тому, 
задовго до останніх досліджень Софії, сьогодні просто "не працює". Натомість, 
якщо припустити, що кам’яна Софія стояла вже до Ярослава, відповідь прийде 
сама собою: логічно думати, що в 1017 р. згоріли дерев'яні споруди Софійського 
монастиря, а його кам’яний головний храм уцілів. Так, зокрема, трапилося в 
Софійському монастирі в 1697 р. Ясно й те, що Софійський кафедральний собор – 
головний храм могутньої Русі, та ще й через 30 років після її хрещення, не міг бути 
дерев’яним, тим більше, що поруч стояла чудова "мраморяна" Десятинна церква, в 
якій до побудови Софії резидувала митрополича кафедра. Усе це приводить до 
висновку, що Тітмар згадує під 1017/18 рр. ту саму Софію, що збереглася донині. 

Свідчення Іларіона і Тітмара на користь висновку про виникнення Софії в 
другому десятиріччі ХІ ст. підтверджуються результатами її сучасних натурних 
досліджень. Хоча Софія містить найбільш достовірні автентичні дані щодо часу 
свого виникнення, О. і П. Толочки їх або ігнорують, або голослівно заперечують. 
Особливо це стосується останніх, без перебільшення сенсаційних знахідок 
датованих графіті, в яких точно зафіксовано час їхнього написання. За останні 
роки на фресках в різних місцях Софійського собору знайдено вже 8 графіті, які 
фактично перекреслюють 1037 р. як час заснування чи завершення Софії – це 
графіті 1018/21, 1019, 1022, 1028, 1033 (три написи) і 1036 рр. Найбільш ранні з 
них спростовують і дату 1017 р., адже переконливо свідчать, що вже до 1018/21 – 
1019 рр. собор стояв і був прикрашений розписами. Ці графіті широко 
опубліковані мною у співавторстві з моїм колегою к.і.н. В. Корнієнком у науковій 
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літературі, в тому числі – в академічних виданнях [13]. Та П. Толочко у згаданій 
публікації в газеті "2000" заявляє, що "исследовательница и ее сотрудники так и не 
сподобились подготовить серьезную академическую публикацию по своим 
граффити, не привлекли к их изучению специалистов по русской эпиграфике". Що 
означає – "не привлекли"? Не взяли в співавтори? Але цього ми і не зобов’язані 
робити. Не консультувалися? Консультувалися. Не пропонували для наукового 
обговорення? Пропонували. До того ж усім, хто цікавився цими графіті, ми 
показували їх безпосередньо в соборі; всі, хто має свою думку щодо них, мали 
повну можливість опублікувати її в науці. Посилання на те, що інші дослідники 
"читають їх інакше" чи взагалі "не читають", бо тут їх, мовляв, немає, є явно 
неправомочними: будь-яка інша думка має бути опублікована і апробована в 
науці. 

Само по собі іншочитання графіті не може вважатися достатньою підставою 
для спростування нашої точки зору. Адже ми маємо право на можливість 
відповісти опоненту, щоб читач визначив для себе, хто з нас правий, а хто 
помиляється. Але в сучасній науці наявні лише наші публікації згаданих графіті, 
яким намагаються протиставити чиїсь неаргументовані в строго науковий спосіб 
судження, хай навіть і на "круглих столах". До речі, сам П. Толочко не вважав за 
потрібне прийти і побачити ці графіті на власні очі, не познайомився з нашими 
методами їх дослідження, тим не менш вибудовує цілу теорію про те, як ми їх 
"неправильно" вивчаємо. Звідки йому відомо, що "делается это без реставраторов, 
без четкой и документированной фиксации этапов поисковой работы"? Всі ці 
звинувачення є безпідставними, бо в заповіднику працюють і досвідчені 
реставратори, з якими ми консультувалися, і необхідна документація ведеться. На 
сьогодні В. Корнієнком вивчено і взято на науковий облік понад 2250 графіті і 
результатом його 4-річної надзвичайно трудомісткої і складної роботи стала 
публікація ним першої частини наукової монографії "Корпус графіті Софії 
Київської". Рецензентами монографії виступили відомі вчені – три доктори 
історичних і доктор філологічних наук (лінгвіст, фахівець з давньоруської 
писемності). Нашими попередниками опубліковано 311 графіті Софії, але ми 
сподіваємося на виявлення тут не менше 5000 написів. А з'являються вони не "по 
мановению волшебной палочки", як пише П. Толочко, а завдяки новій методиці 
їхнього дослідження і колосальній самовідданій праці В. Корнієнка. 

Що це за методика? Раніше графіті вивчали вибірково, ті, які здавалися 
найбільш "виграшними", тепер же Корнієнко вивчає їх фронтально (суцільно), 
досліджуючи буквально кожний сантиметр стіни. І часто буває так, що 
"непоказові" на зовнішній вигляд графіті несуть дуже цінну інформацію. Та й 
технічні засоби сьогодні такі, що можна прочитати те, чого раніше просто не 
бачили. А в тому, що найбільш ранні датовані написи, та ще й непоодинокі, були 
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виконані не "заднім числом", ми, на відміну від наших опонентів, впевнені: в науці 
давно встановлено, що середньовічні графіті (в тому числі – софійські) не були 
ретроспективними, і це неважко довести на прикладах численних графіті Софії. 
Те, що в них ставилася дата поточного року, відзначав ще відомий дослідник 
графіті Софії С. Висоцький [5, с. 199-200]. Люди, які залишали написи в соборі, 
коли вказували певну дату, мали на думці якусь важливу для них подію, молили 
Бога і святих про допомогу. А та подія, яка вже давно минула, – канула у вічність, 
Господь вже здійснив щодо неї власну волю. Навіть якщо графіті є лише записом 
року, без супроводжуючого тексту, – це якась молитва, бо Богу і так відомо, про 
що Його просять. 

Отже, згадані датовані графіті – це неспростовні об’єктивні факти, що 
свідчать про виникнення Софії Київської в другому десятиріччі ХІ ст. 

Дуже важливу роль в уточненні часу виникнення Софії Київської мають дні 
її освячень, що збереглися у давніх джерелах, – це 4 листопада і 11 травня. У 
Мстиславовому Євангелії (бл. 1106 р.) читаємо: "Ноября 4. Память преподобного отца 
нашего Иоанникиа. Въ тъж днь сщение святыя София иже есть в Киhве граде. Священа Ефремъмь 
митрополитъмь". 

У псковському Апостолі (1307 р.) освячення Софії в Києві позначено під  
11 травня 6460 (952) р.: "В тъ же день священие святыа Софья Кыhве в лето 6 46 0". 

Дані Євангеліє і Апостол – богослужбові книги, тексти в яких організовані 
календарно, відповідно до відправ у певні дні року. В них позначено пам’яті 
святих та інші церковні свята, тобто ці книги мають Святці. У давні часи день 
освячення кожної церкви був для неї великим річним святом (днем обновлення). 
Для такого щорічного святкування значення мали лише дні (число і місяць). Дні 
освячення Софії Київської, вказані під 4 листопада і 11 травня, ввійшли у Святці 
всієї Руської Церкви, отже, в її літургійну практику. Первісно ці дні мали випасти 
на неділю, оскільки освячення у неділю (kyriake) є загальним правилом, бо всякий 
храм, тим більше Софійський, присвячується Господу (Kyrios) в образ 
пасхального таїнства заснування Церкви Христової. Особливо важливою є дата 
Мстиславового Євангелія, створеного в Києві на початку ХІІ ст. [19]. Тож записи 
про освячення Софії 4 листопада і 11 травня мають достовірний характер. 

Додаткові ж свідчення про освячення Софії митрополитом Єфремом (у 
Мстиславовому Євангелії) та в 952 р. (у Апостолі 1307 р.) є доданими пізніше, під 
час переписування Святців. Пізніший характер цих свідчень є очевидним. 
Зокрема, митрополит Єфрем посідав кафедру з 1054 р., і освячення ним Софії в 
цьому році ніяк не узгоджується ані з найдавнішими датованими графіті собору, 
ані з будь-яким іншим джерелом. Освячення ж Софії Київської у 952 р. мало б 
припасти на часи княжіння Ольги, тому деякі дослідники вважають, що йдеться 
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про освячення збудованої нею якоїсь невідомої за давніми джерелами дерев’яної 
Софії, що нібито згоріла в 1017 р. Проте у багатій давній літературній традиції про 
Ольгу немає жодного натяку про заснування нею храму Св. Софії. До того ж 
Руська Церква не могла щороку святкувати обновлення вже неіснуючої дерев’яної 
Софії, адже, як свідчать графіті, з другого десятиріччя ХІ ст. вже стояла кам’яна 
Софія. Саме її вочевидь стосуються записи про освячення Софії в Києві  
4 листопада і 11 травня. 

Аби зрозуміти, чому в Святцях збереглися дві дати освячення Софії, треба 
враховувати, що повний чин освячення храму передбачав включення в нього 
основних моментів його створення, від заснування (освячення місця) до 
звершення першої літургії (освячення престолу). До того ж Софія мала двох 
ктиторів – Володимира і Ярослава, чим також викликана наявність двох дат її 
освячення. 

Накладаючи на хронологічну канву найбільш ранніх софійських графіті дні 
освячень Софії, що збереглися в Святцях (4 листопада і 11 травня), я датувала її 
закладення (посвячення Премудрості Божій) неділею 4 листопада 1011 р., а 
завершення (освячення-інавгурацію) – неділею 11 травня 1018 р. Саме на ці дати у 
другому десятиріччі ХІ ст. випали недільні (Господні) дні, в які за канонами 
можливо було освятити Софійський собор. Тобто собор був закладений і майже 
завершений Володимиром в 1011–1015 рр., а остаточно закінчений його сином 
Ярославом наприкінці 1016 – до травня 1018 р. Недарма низка архітектурних і 
стінописних особливостей Софії свідчить про зміну князя-замовника на стадії її 
завершення [10, с. 230-241]. У складних умовах першого етапу свого київського 
княжіння Ярослав спромігся лише закінчити те, що було практично створено його 
батьком. І ця гучна церковно-політична акція Ярослава дозволила йому 
якнайкраще заявити про себе як про гідного наступника Володимира. 

Цікаво, що дні освячень Софії явно приурочені до днів закладин і освячення 
Константинополя – Нового Єрусалиму християнського світу: його закладення 
(посвячення) відбулося в неділю 8 листопада 324 р., а в неділю 11 травня 330 р. 
місто освятили. Бачимо майже повний збіг дат, щоправда, з київською 
"поправкою" на недільний день, який в 1011 р. випав на 4 листопада. Гадаю, що 
орієнтований на священний взірець час створення собору було підпорядковано 
концепції Києва як Нового Єрусалиму християнської Русі, осердям якої є Свята 
Софія з її заглавним образом – Богоматір’ю Орантою, що величається в Акафісті (і 
здавна величалася в Києві) Нерушимою Стіною. Це підтверджується колосальним 
посвятним написом над Богоматір’ю Орантою (символом Небесного Єрусалиму), 
зображеною в головному вівтарі Софії: "Бог серед нього – нехай не хитається, Бог 
поможе йому, коли ранок настане" (Пс. 45:6). У написі, що цитує 45-й псалом, 
йдеться про впорядкований Богом непохитний Небесний Єрусалим (у даному 
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контексті – Київ та його кафедрал), надійно захищений Божою присутністю від 
мороку хаосу – уособлення зла. 

У мозаїках і фресках Софії простежується широке і послідовне 
прославлення замовників собору – княжого подружжя хрестителів Русі 
Володимира й Анни. Особливо виразно це проступає у світських фресках – 
княжому груповому портреті у центральній наві і в розписі сходових веж, що 
ведуть на княжі хори. Княжий портрет раніше визначали як зображення родини 
Ярослава Мудрого, однак це суперечить датам вищеназваних графіті, що 
засвідчують появу собору до 1018/21 – 1019 рр. Діти князя зображені на портреті 
дорослими, між тим як старші сини і дочки Ярослава народились з 1020 по 1032 р. 
Насправді на фресці зображено родину князя Володимира, він сам і його дружина 
Анна фігурували в центрі портрета в царському вбранні. 

Застаріла і гіпотеза, що пов’язує світські фрески веж з візитом княгині 
Ольги в Константинополь в 957 р. – це суперечить сюжетам фресок та 
іконографічним канонам. Фрески веж розповідають про більш значиму подію, а 
саме – про укладення наприкінці Х ст. династичного шлюбу князя Володимира і 
візантійської царівни Анни. Цей шлюб поклав початок хрещенню Русі і 
тріумфально вивів її на міжнародну арену. В релігійних сюжетах Володимир і 
Анна прославляються через символічні прообрази – святих, які або були їхніми 
небесними патронами, або чиї діяння повторило княже подружжя [10; 11; 12]. 

Датування Софії 1011–1018 рр. підтверджують також результати 
лабораторних аналізів складу фрескового тиньку і поливи плит підлоги 
Десятинної церкви і Софії Київської. Дослідники порівняли фресковий тиньк 
Софії з первісним тиньком Десятинної церкви, тобто з тим, який походить не з її 
добудов чи перебудов, а з тим, який вони вважають рештками стінопису 
Десятинної церкви, виконаному наприкінці Х ст. Ось їхній висновок: "Єдиною 
пам’яткою, яка має фресковий тиньк, повністю ідентичний за складом розчину 
первісному тиньку Десятинної церкви… є Софійський собор у Києві. Тут 
особливо треба підкреслити використання такого наповнювача, як шлак від 
виробництва смальти, що присутній і в Софійському тиньку… В інших пам'ятках 
подібний шлак зустрічається як виняток. Тож є підстави припускати, що між 
малярами, які були запрошені князем Володимиром для розпису Десятинної 
церкви, і тими, хто працював у Софійському соборі, існував спадкоємний зв’язок". 

Також і стиль стінопису обох храмів виявляє між собою близькі аналогії [6, 
с. 73]. А ось що пише відома дослідниця Т. Макарова стосовно плит підлоги: 
"Строительные мастерские также занимались производством поливных плиток 
для пола. Интересно, что плитки из Десятинной церкви и Софии Киевской очень 
близки по технологии и декоративному оформлению. Петрографическое 
исследование показало, что для их изготовления использовалась одинаковая глина 
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(двух сортов). Спектральный анализ поливы выяснил, что она сварена по одному 
рецепту. Это свинцово-кремнеземная полива, приглушенная повышенным 
содержанием олова, с железом, примененным в качестве красителя… Эти 
плитки – продукция первых на Руси мастерских поливной керамики – и в 
Десятинной церкви (Х в.), и в Софии (ХІ в.) абсолютно одинаковы, что 
свидетельствует о непрерывности работы керамических мастерских, возникших в 
Киеве в Х в." [9, с. 36-37]. Усе це – знов-таки об’єктивне свідчення хронологічної 
близькості обох храмів, зведених "мастеры от Грекъ", запрошених Володимиром 
наприкінці Х ст. для будівництва Десятинної церкви. 

Цікаві результати в цьому сенсі дали новітні археологічні дослідження біля 
Софії. Було виявлено рештки потужного виробничого комплексу з виготовлення 
різноманітних будівельних матеріалів. Як відомо, такі комплекси виявлено і на 
будівельних майданчиках біля Десятинної церкви та Успенського собору, 
оскільки існувала стійка візантійська традиція створювати подібні комплекси, що 
обслуговували будівництво та декорування храмів. Дослідники вважають, що 
комплекс біля Софії, виникнення якого завдяки керамічному матеріалу датується 
ними початком ХІ ст., "безумовно, має відношення до масштабних будівельних 
робіт кінця Х – початку ХІ ст., пов’язаних із спорудженням численних кам'яних 
культових та світських споруд давнього Києва. Досліджений виробничий 
комплекс, без сумніву, також можна пов’язати з початком будівництва 
Софійського собору" [7, с. 150]. Оскільки для Ярослава широко розгорнути 
будівництво Софії в 1017 р. було неможливо, вважаю, що є всі підстави 
пов’язувати появу даного комплексу зі створенням собору за Володимира. 

Недарма джерела кінця ХVІ–ХVІІІ ст. зафіксували стійку київську 
традицію, що говорила про створення чи заснування Софії Володимиром. 
Наприкінці XVI ст. Софію відвідали іноземні мандрівники Мартин Груневег 
(1584) і Еріх Лясота (1594), які записали в своїх щоденниках (вірогідно, зі слів 
кліриків Софії), що собор побудував хреститель Русі князь Володимир. Та 
найбільш значимим є те, що в самій Софії вказувався точний час її заснування – це 
1011 рік! Саме цим роком датувався початок будівництва Софійського собору в 
двох його головних написах – титульному (імовірно, кінця XVI ст.) над входом і 
ктиторському (1634 р.) митрополита Петра Могили на попружних арках під 
центральним куполом. Особливо важливим є напис митрополита Петра Могили, 
цитований документами ХVІІІ ст. і зафіксований на нещодавно опублікованій 
світлині 1930-х рр. Напис Петра Могили, що стисло вміщав у собі "весь літопис 
найголовніших епох цього собору", було видалено під час реставраційних робіт у 
1953 р. 

На виявлених довоєнних негативах і фотографіях зміст зафіксованих 
фрагментів напису підлягає прочитанню. Читався текст, починаючи з північної 
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сторони, так само, як "прочитуються" підкупольні фрескові композиції 
христологічного циклу. Перша частина тексту містить дату закладин собору: 
"Изволениіем Божіемъ начаздатися сей Премудрости Божія храмъ въ л hто AIA..." [10,11]. Останні 
дві букви, що мають цифрове значення, записані в інверсійному порядку: A – 1 над 
I – 10, що було характерним для слов’янського письма [15]. Петро Могила зовсім 
не намагався приписати честь створення Софії Володимиру, як це здається П. 
Толочку, адже цитована фраза напису завершується словами: "благочестивым 
князем и самодержцем всея России Ярославом Георгием Владимировичем". 

Тут бачимо явну суперечність: Софія почала будуватися в 1011 р., тобто за 
чотири роки до смерті Володимира, проте чомусь не ним, а його сином Ярославом, 
який княжив тоді в Новгороді. Безумовно, Могилі було відомо з літописів, що 
Софія побудована Ярославом, і він, безперечно, знав, що Ярослав сів у Києві лише 
наприкінці 1016 р., проте щось-таки змусило його поставити в напису не літописні 
1017 чи 1037, а саме 1011 рік. Це можна пояснити тільки тим, що Могила мав у 
своєму розпорядженні якісь неспростовні дані, що змусили його вказати цю дату в 
своєму ктиторському написі. Тут можна висловити низку припущень, деякі з яких 
навела у своїх книжках [10, с. 54–57; 11, с. 52-53]. Ось одна з версій: Могила міг 
володіти невідомими нам документами софійського архіву, що згорів у 1697 р. 
Адже, як відомо, він збирав до Софії різні святині, до числа яких, певна річ, 
входили також старовинні книги, грамоти тощо. Особливо він цікавився давніми 
церковними обрядами, оскільки підбирав матеріали для свого знаменитого 
Требника (1646). Саме у цьому Требнику він наводить повний чин освячення 
храму, від його заснування до освячення престолу. Напис Могили – не "частное 
мнение иерарха", як вважає П. Толочко, а офіційний документ, що ввійшов 
наприкінці ХVІІІ ст. в "Описи Київського намісництва". Цей напис з датою 1011 р. 
зафіксовано і в рукопису "Катедральный Киево-Софийский монастырь и его 
наместники" (зберігається в ЦДІАУК), складеному бл. 1770 р. кафедральним 
писарем Яковом Вороньковським. Він був високоосвіченою людиною, що добре 
зналася на документах і склала першу історію Софійського монастиря. 

Початок рукопису містить стислий опис історії собору, повторюючи напис 
Петра Могили та описи Київського намісництва, що саме по собі засвідчує 
офіційний характер дати 1011 рік, яка фактично визнавалася до кінця ХVІІІ ст., 
тобто до того моменту, коли царським урядом було уніфіковано всі офіційні дані 
щодо включених до складу імперії українських земель. Лише після 1797 р., з 
утворенням Київської губернії, стверджується "хрестоматійна" літописна дата 
1037 р. Тоді її й поставили в напису поверх затинькованої дати 1011 р. За 
реставраційних робіт середини ХІХ ст. дату 1011 знову відкрили, вірогідно, 
прийняли за хибну і виправили на 1019 (рік утвердження Ярослава в Києві), в 
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1930-ті рр. стару дату знов розчистили і сфотографували, а в 1953 р. цей 
неодноразово поновлений напис взагалі зняли. Про все це говориться в моїх 
публікаціях, проте, як і чимало іншого, не взято до уваги Толочками, та й, судячи 
зі всього, взагалі їх не цікавить, бо, мовляв, "не має наукового характеру". 

Насамкінець хочу зазначити, що шельмування опонента – не кращий спосіб 
дискусії. Як усякий дослідник, я маю право на власну точку зору, тим більше, що 
вона випрацювана в результаті багаторічного вивчення Софії. Звісно, що в питанні 
датування собору (як, втім, і датування Києва, 1500річчя якого визначив  
П. Толочко, що інспірував пишні урочистості з цієї нагоди на державному рівні) 
ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції. Тим не менш 1011 рік, 
офіційно визнаний нашими авторитетними попередниками як рік заснування 
Софії, знайшов сьогодні вагоме підтвердження завдяки знахідкам у ній датованих 
графіті, і цей рік є найбільш вірогідною датою для святкування 1000-річного 
ювілею собору. 
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Валентин НЕЛЕП 
 

СІМ’Я ТИХОВСЬКИХ, НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ: 
ІОАН, ЮВЕНАЛІЙ ТА ПАВЛО –  

ЗЕМЛЯКИ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ ПОКАЛІВ 
 
Кожне місто, село, громада гордиться своїми славними земляками. Проте 

ми, покалівці, знаємо дуже мало про багатьох із них. От хоч би що ми знаємо про 
уродженців нашого села Ювеналія та Павла Тиховських та їхнього батька – 
священика Покалівської церкви Іоана Тиховського? 

Досліджуючи історію села (мій нарис "Покалів, село нашого дитинства 
50-60-х років минулого сторіччя минулого тисячоліття"), я натрапив на 
інформацію, яку ніколи не розглядали краєзнавці села та району. А саме: у 80-х 
роках ХІХ ст. в Покалеві був священиком Іоан Тиховський, батько двох визначних 
науковців, літераторів, дослідників Волинського краю. 

Відомо, що в селі Іоан перебував у 1866-1868 роках. Це роки народження 
синів, що зафіксовано в їхніх біографіях. Ймовірно, Тиховський перебував у селі і 
аж до 1872 року, коли "був збудований будинок для священика Іоана 
Тиховського" А вже в 1878 році в селі священиком був Христофор Олександрович 
Федорович (Микола Теодорович, т. 1, ст. 406). 

В Іоана Тиховського було двоє дітей: Павло та Ювеналій. 
Ювеналій Тиховський народився 2(14) жовтня 1868 року. Згодом батька 

перевели на Рівненщину. Початкову освіту Ювеналій здобув у Клеванському 
духовному училищі на Рівненщині, яке закінчив у 1882 році. 3 1882 по 1888 р. 
навчався у Волинській духовній семінарії в Кременці. Серед його вчителів були 
краєзнавці Микола Теодорович, Феофіл Давидович, Григорій Крижановський, 
Петро Беляєв. Останній – за сумісництвом незмінний редактор "Волынских 
епархиальных ведомостей" в 1870-1907 pp. – залучив молодого семінариста до 
співпраці у цьому періодичному виданні, осередку історико-краєзнавчих 
досліджень. З нагоди 20-річчя журналу старшокласник семінарії підготував 
покажчик їхнього змісту, відомий у двох виданнях як додаток до "Волынских 
епархиальных ведомостей" за 1888 рік і як окремий випуск (де зазначено ім'я 
автора і додано авторську передмову). Ця бібліографічна праця викликала 
схвальну оцінку тогочасних науковців, зокрема, видатного історика Олександра 
Лазаревського, який відгукнувся на неї рецензією в "Киевской старине". 
("Указатель г. Тиховского составлен настолько обстоятельно, что его можна 
поставить образцом для других работ сего рода"). Підготовлений Ю. Тиховським 
покажчик і сьогодні допомагає краєзнавцям і бібліографам, в т. ч. при дослідженні 
історії міст, містечок і сіл Волинського краю (Покалів у ті часи належав до 
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Волинської губернії). На жаль, я не знайшов у творчому доробку земляка згадок 
про Покалів – його батьківщину. 

В цей час розпочалася його співпраця з журналом "Киевская старина". 
З 1891 по 1895 рік Ю. Тиховський навчався в Московській духовній 

академії, де здобув ступінь кандидата богослов'я. Тоді ж була опублікована 
найцінніша в його волинезнавчому доробку праця "Мнимая типография 
Почаевского монастыря", на яку відгукнувся рецензією поважний польський 
історіографічний часопис. Через 30 років високо оцінив публікацію Тиховського 
Іван Огієнко у своїй "Історії українського друкарства" (1925 p.): "Перегляд цілого 
питання про Почаївську друкарню, а також огляд всього, що було написано про 
неї, дає цінна праця Ю. Тиховського... Загальний правдивий висновок автора: 
Почаївської монастирської друкарні в 1597-1720 pp. не було, вона постала десь у 
1730-х pp.". 

Після здобуття вищої освіти Ю. Тиховський згодом був помічником 
бібліотекаря Київського політехнічного інституту. З листопада 1902 по 1904 рік 
він працює в рідній Волинській духовній семінарії, яка на той час вже переїхала з 
Кременця в Житомир, до 1906 року помічником інспектора та викладачем 
словесності й історії російської літератури. 

Подальші біографічні відомості про Ю. Тиховського, на жаль, у нас до 
сьогодні відсутні. Його оригінальні повідомлення на археологічних з'їздах з історії 
пам'яток української писемності XVI ст. і нині привертають увагу спеціалістів. 

Діаспорна "Енциклопедія українознавства" (Канада) відзначає, що  
Ю. Тиховському належать праці про "Слово о полку Ігоревім", народні пісні, 
київські літописи, історію монастирів. Вона ж повідомляє і дату смерті вченого з 
Волині – 1919 р. В цьому ж томі діаспорної енциклопедії є стаття про старшого 
брата Ювеналія Тиховського – Павла (1866-1938), літератора, працівника 
науково-дослідної кафедри при Харківському університеті, дослідника 
української рукописної літературної спадщини XIX ст. і польсько-українських 
літературних зв'язків. Ім'я Павла Тиховського, організатора волинського 
краєзнавства та музейництва, Орест Фотинський називає серед найактивніших 
учасників виставки старожитностей на XI археологічному з'їзді в Києві 1899 року, 
присвяченому питанням Волині, де він представив власну колекцію археологічних 
пам'яток первісної доби з Овруцького повіту. 

Біографія і наукова спадщина Ювеналія та Павла Тиховських заслуговують 
на серйозне вивчення. І це повідомлення має на меті привернути увагу дослідників 
до наших славних земляків. 
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ПЕДАГОГІКА СОБОРНИХ ПОСЛАНЬ 
 

У статті досліджується педагогічний контекст новозавітних соборних послань. 
Визначено вимоги до вихователів-наставників громад. Проаналізовано релігійно-моральний 
аспект виховання християн. 

Ключові слова: послання, апостоли, виховання, вихователі. 
 
В статье исследуется педагогический контекст новозаветных соборных посланий. 

Определены требования к воспитателям – наставникам общин. Проанализирован 
религиозно-моральный аспект воспитания христиан. 
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Pedagogical context of the new testament cathedral messages is researched in article. The 

certain requirements to educator – a mentor of the communes. Religious-moral aspect of the education 
Christians is analysed. 

Keywords: messages, apostles, education, educators. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Християнство як одна із 

світових релігій, що вийшла майже 2000 років тому із старозавітної релігії євреїв, 
включає не тільки релігійно-догматичну систему, але і морально-етичну частину. 
Адже Ісус Христос та його наступники-апостоли принесли та розробили у всій 
повноті вчення про норми та стандарти поведінки людей в суспільстві, сім’ї, 
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особистому житті, необхідні для одухотворення та осягнення Божого царства. 
Тому релігійно-моральний педагогічний аспект, що міститься в новозавітних 
книгах, не втратив актуальності і донині. Певний інтерес у цьому контексті мають 
і сім соборних послань, написаних апостолами Яковом, Петром, Іваном та Юдою. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Релігійно-моральні 
аспекти виховання досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
М. Антонець, І. Бабій, І. Бех, Л. Кудрик, В. Лучкевич, Я. Маріанські, 
О. М. Нікуліна, Є. В. Родькіна [1–7] та ін. Зокрема, вони аналізували книгу 
В. О. Сухомлинського "Як виховати справжню людину" в контексті діалогу щодо 
духовно-моральних цінностей [1], продовжували визначати сутність поняття 
"моральне виховання" [2], розглядали життя особистості у духовному діапазоні 
[3], ідею преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка [4], 
проблему філософсько-релігійних основ педагогіки Я. Коменського крізь призму 
століть [5], моральні дилеми польської молоді [6], духовно-етичне виховання в 
системі підготовки фахівців соціальної сфери [7] тощо. Але в цих публікаціях 
увага авторів не зосереджувалася на детальному аналізі текстів Біблії, зокрема, 
соборних послань апостола Павла. Саме цю прогалину і покликана заповнити 
наша стаття. 

Цілі статті. Цілями статті є: 1) проаналізувати соборні послання в 
педагогічному контексті; 2) на основі такого аналізу виділити вимоги до 
вихователів-наставників та релігійно-моральний аспект виховання християн. 

Виклад основного матеріалу. Апостол Яків, син Йосипа обручника, 
зведений брат Ісуса Христа. Він довгий час був єпископом Єрусалимської церкви, 
користувався великим авторитетом серед християн, головував на першому 
апостольському соборі в 51 році. Своє єдине послання написав до християн з 
юдеїв у діаспорі. 

До вчителів-вихователів апостол ставить високі вимоги. На його думку, 
учителем може бути людина, яка не помиляється в слові й спроможна 
приборкувати своє тіло (Як. 3, 2). Апостол пояснює важливість цих положень, 
прирівнюючи людський язик до кінської вуздечки чи стерна корабля (Як. 3, 3-4). 
Сам по собі він малий орган, але може мати значний вплив на всю психіку та 
поведінку людини. Особливо це виявляється, коли людина втрачає контроль над 
своїми словами і, запалюючись від них, сіє навколо себе гнів, ненависть, злобу. 
Таким чином, нестримане слово може запустити в дію усю негативну 
емоційно-вольову систему людської психіки. Ці положення мають важливе 
значення в педагогічній діяльності, примушуючи вихователя виробляти в собі такі 
необхідні якості, як стриманість і терпеливість до чужих недоліків. 

Важливою також для педагога є думка, що кожна людина має бути 
швидкою, щоб слухати, забарна говорити, повільна на гнів (Як. 1, 19). І справді, 
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людина, яка не вміє уважно, не перебиваючи, слухати співрозмовника до кінця і 
яка, не розібравшись, приймає поспішні та непродумані рішення, не зможе 
ефективно та цілеспрямовано проводити навчально-виховну діяльність. Треба 
також пам’ятати зауваження апостола, що "гнів людський не чинить правди 
Божої" (Як. 1, 20). Справді, можна зауважити, що людина у гніві втрачає відчуття 
реальності, об’єктивності, справедливості, співчутливості тощо. А керується 
чистим суб’єктивним егоїзмом, що недопустимо в навчально-виховному процесі. 

Для того, щоб добитись ефективних результатів у будь-якій діяльності, 
необхідно мати мудрість. Якщо людина відчуває, що її у неї мало, то, на думку 
апостола, така людина повинна просити мудрості у Бога. Але це потрібно робити з 
вірою, без сумніву (Як. 1, 5-6). Апостол наводить і характеристику такої небесної 
мудрості: "…вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна 
милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава" (Як. 3, 17). Звичайно, ці 
перераховані якості характеризують людину, що ними володіє, як мудру та 
розважливу. Вони також необхідні й кожному вихователю, котрий покликаний 
бути творцем миру, щоб сіяти плід правди (Як. 3, 18). На противагу небесній 
мудрості апостол наводить характеристику також і земної, тілесної та демонської 
мудрості. Вона сіє в людські серця "гірку заздрість", "сварку" та "неправду на 
правду" (Як. 3, 14). Таким чином, мудрий педагог повинен розрізняти в собі 
негативні психічні, емоційні стани, розуміти їхнє тілесне походження і не давати 
їм опановувати його поведінкою. Тут, звичайно, може стати в пригоді і звертання 
до Бога. Але ще краще, мабуть, звертатись до Бога за підтримкою не під час 
конфліктної ситуації, коли емоційне напруження зростає миттєво, а заздалегідь, 
наприклад, перед початком уроку чи виховної години. Цього не треба соромитись, 
адже, на думку апостола, Бог "всім дає просто та не докоряє…" (Як. 1, 5), і "усяке 
добре давання та дар досконалий походить згори від Отця…" (Як 1, 17). 

Виховуючи християн у моральному плані, апостол Яків закликає їх бути 
терплячими, смиренними, не нарікати та не обмовляти одне одного, признаватись 
один перед одним у своїх огріхах, не бути двоєдушними, самовпевненими, 
лицемірними. Основним моральним законом, який він називає царським, є 
заповідь: "Люби свого ближнього, як самого себе…" (Як. 2, 8). Віра християнина 
повинна бути діяльною, тобто має проявлятися в ділах милосердя. Тільки така 
діяльна віра є живою і може виправдати і спасти людину. Апостол Яків показує 
корінь людської гріховності, який знаходиться в пожадливостях: "Пожадливість 
потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть" (Як. 1, 15). 
Тому, звичайно, щоб не допустити гріховності, людина повинна вести боротьбу 
найперше зі своїми пожадливостями, коли вони ще не оволоділи нею повністю і не 
підштовхнули на гріховність. Цю думку слід взяти на озброєння і педагогу, 
стежачи за своїм внутрішнім станом і навчаючи так само робити своїх вихованців. 
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Адже ворога бити легше, коли він ще не зміцнився у силі. Від вихованців 
вимагається: "Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із 
лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі (Як. 1, 21). Але, звичайно, 
кожна людина повинна бути не тільки слухачем, що себе обманює, а головне, 
виконавцем слова, даного їй на спасіння (Як. 1, 22). 

Апостол Петро, один з найближчих учнів Ісуса Христа, залишив нам два 
послання, в яких значну увагу приділяє проблемі виховання наставників 
(пресвітерів) і рядових членів громад. На відміну від апостола Якова апостол 
Петро диференційовано підходить до різних груп людей, залежно від статі, віку, 
майнового та соціального статусу. Так, звертаючись до жінок, він пише: "Так само 
дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були 
приєднані без слова поводженням дружин…" (1 Пет. 3,1). Таким чином, апостол в 
гармонізації сімейних стосунків приділяє велике значення поведінці дружини. 
Адже своєю лагідною, стриманою та мовчазною поведінкою жінка може 
викликати прихильність та покірність у чоловіка. У свою чергу, звертаючись до 
чоловіків, він закликає їх жити з дружинами за розумом і виявляти їм честь як 
спадкоємицям благодаті життя (1 Пет. 3, 7). Отже, сімейні стосунки, на думку 
апостола, повинні базуватись на взаємній любові та повазі між чоловіками та 
дружинами. 

Апостол Петро закликає християн коритися кожній владі (1 Пет. 2, 13-14), 
а також смиренно переносити незаслужені покарання. Бо цим самим людина 
уподібнюється Ісусу Христу, Котрий перетерпів і муки, і смерть незаслужено  
(1 Пет 2, 21-22). Тому така поведінка наближає людину до Ісуса Христа, дозволяє 
їй морально і духовно вдосконалюватись, щоб прожити життя, гідне справжнього 
християнина. Крім того, апостол закликає християн бути однодумними, 
співчутливими, братолюбними, милосердними, покірливими. Він пише: "Не 
платіть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте…" (1 Пет. 3, 9). 
На його думку, "ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за 
лихі" (1 Пет. 3, 17). Люди повинні щиро любити одне одного, бо "любов покриває 
багато гріхів" (1 Пет. 4, 8). Звертаючись до наставників (пресвітерів), апостол 
пише: "пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно 
по-Божому, не для брудної наживи, а ревно, не пануйте над спадком Божим, але 
будьте для стада за взірець" (1 Пет. 5, 2-3). 

Ці слова, звичайно, стосуються сучасних педагогів, які повинні пам’ятати 
про свою відповідальність насамперед перед Богом за довірені їм душі вихованців і 
бути взірцями, гідними для наслідування. У свою чергу, молоді мають коритися 
старшим, та й взагалі одне одному, "бо Бог противиться гордим, а смиренним дає 
благодать!" (1 Пет. 5, 5). Всі повинні бути постійно тверезими і пильними, бо наш 
"супротивник диявол ходить, рикаючи, як лев, що шукає пожерти кого" (1 Пет. 5, 8). 
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Ці слова слід пам’ятати кожній людині, незалежно від роду її діяльності. Але 
насамперед вони стосуються, звичайно, тих, хто присвятив своє життя вихованню і 
навчанню дітей та молоді. Головним завданням у вихованні має бути піклування 
про чистоту їхніх душ, про стійкість у випробуваннях, недопустимість хоча й 
найменших проявів зла у думках, словах, вчинках. Адже у світі точиться постійна 
боротьба між силами добра і зла за кожну людську душу. 

У другому посланні апостол Петро, закликаючи людей втікати "від 
пожадливого світового тління" або від аморальності та бездуховності 
навколишнього життя, показує щаблі духовно-морального зростання від віри до 
любові. Він пише: "Тому… покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в 
пізнанні стриманість, а в стриманості терпеливість, а в терпеливості благочестя, а 
в благочесті братерство, а в братерстві любов" (2Пет. 1, 5-7). 

Такого зростання, звичайно, повинен, в першу чергу, прагнути 
вихователь-вчитель. Адже без віри в перемогу кожна справа приречена на 
поразку, а справжня любов неможлива без братерського ставлення до інших 
людей. А братерство неможливе без благочестя, яке полягає в терпеливості, 
смиренності, доброті та співчутливості. Ну, а терпеливість, звичайно, ґрунтується 
на стриманості і є її вищою формою. Тобто терпеливість – це стриманість, не 
обмежена в часі, що не стосується якогось окремого випадку і проявляється за всіх 
обставин. А стриманість починає виявлятися по-справжньому тоді, коли людина 
сприйняла і пізнала духовні істини та цінності у своєму житті. Пізнання це 
починається з чесноти чи доброчинності. Виходячи з цього, кожний вихователь 
повинен співвідносити свій духовно-моральний стан до цих щаблів, прагнучи 
постійного розвитку і вдосконалення. Відповідно, він може виховувати такі якості 
у вихованців, які опанував сам. Наприклад, не будучи стриманим, він не має 
морального права вимагати стриманості від інших тощо. Таким чином, ця 
восьмиступенева драбина духовного сходження може стати ніби дзеркалом душі 
вихователя, індикатором його внутрішнього розвитку та стану. 

У другому посланні апостол Петро також застерігає від неправдивих 
вчителів, які "відречуться Владики, що викупив їх" (1 Пет. 2, 1). І справді, такі 
вчителі-безбожники багато років у нашій державі затуманювали людей 
атеїстичним дурманом, завдаючи непоправної шкоди їхньому духовному 
розвитку. Цілі покоління людей грішили, не усвідомлюючи, яке зло вони чинять. 
Хто тепер відповість за душі загублених людей? Такого не можна ні в якому разі 
допустити в майбутньому. Апостол також характеризує і сучасних йому 
порушників морального закону. Насамперед це стосується розпусників, 
перелюбників, зухвалих свавільців, тих, хто погорджує владою. Таких людей 
апостол прирівнює до нерозумної звірини, що будуть знищені в тлінні (2 Пет. 2, 
12). Справді, людина, яка віддається тілесним пристрастям, в духовному плані 
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нічого не здобуває, а тому не може сподіватися на вічне духовне життя. Кожна 
людина завжди стоїть перед вибором: жити тілесним життям і померти, чи жити 
духовним життям і спастися. Вихователь, позбавлений духовних пріоритетів, не 
може виховувати духовність у своїх вихованців. На жаль, порушники морального 
закону не тільки гублять свої душі, але розбещують і спокушають морально 
нестійких людей, котрі, проте, прагнуть жити морально і чисто. Таким чином, 
грішники понесуть подвійну розплату від Бога. Це все стосується, звичайно, і 
наших часів. 

Апостол Іван, найулюбленіший учень Ісуса Христа, який написав одне 
Євангеліє, Книгу об’явлення та три послання. У своєму першому, найбільшому 
посланні апостол, називаючи Бога любов’ю (1 Ів. 4, 8), закликає до взаємної, 
щирої любові. Кожна людина, яка ненавидить брата, прирівнюється ним до вбивці 
(1 Ів. 3, 15). Та любити потрібно "не словом, ані язиком, але ділом та правдою!"  
(1 Ів. 3, 18). Тобто наша любов повинна виявлятися в милосердному ставленні до 
людей, бідніших за нас і тих, що потребують нашої допомоги. Важливим 
моральним регулятором є, на думку апостола, людське серце. Він пише: "бо коли 
винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та відає все!" (1 Ів. 3,20). 
Отже, кожна людина, в тому числі й вихователь, повинна постійно прислухатися 
до свого серця. І якщо воно спокійне, то це означає, що можна впевнено 
звертатись до Бога з проханнями, які Він виконає (1 Ів. 3, 22). Ми повинні любити 
одне одного, тому що спочатку Бог полюбив нас настільки сильно, що "послав 
Свого Сина вблаганням за наші гріхи" (1 Ів. 4, 10). Отже, Божа любов до нас 
породжує у відповідь нашу любов до Нього та до інших людей. Крім того, любов 
проганяє страх. "Хто ж боїться, той недосконалий в любові" (1 Ів. 4, 18). 

Буває так, що молодий педагог боїться своєї роботи, вихованців. Щоб 
позбутись цього страху, треба просто полюбити і роботу, і дітей, і страх 
розчиниться та зникне у цій любові. На думку апостола, усяка неправда є гріх (1 Ів 
5, 17). Пам’ятаючи це, кожен вчитель повинен бути правдомовним. Звичайно, в 
апостольські часи люди після хрещення через покладання рук отримували 
благодать Духа Святого, Котрий навчав людину правильної поведінки в будь-який 
момент. Тому апостол нагадує християнам про цей дар, називаючи його 
правдивим і нехибним помазанням, закликаючи їх перебувати у ньому (1 Ів. 2, 27). 
Ці слова апостола зберігають своє значення і в наш час. Кожний вихователь 
повинен розігрівати у своєму серці й душі цей благодатний зв'язок з Богом у Дусі 
Святому, зокрема, через молитви, пости, справи милосердя. 

Кожний гріх є беззаконня, а кожний грішник чинить справи диявола (1 Ів. 
3, 4, 8). Таким чином, всякий гріх роз’єднує нас з Богом та приєднує до диявола. 
Це положення є серйозним попередженням для всіх грішників, і його треба 
постійно нагадувати вихованцям. 
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Апостол закликає не любити світ з усіма його тимчасовими принадами і 
пожадливостями. Тому що "минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю 
виконує, той повік пробуває!" (1 Ів. 2,17). Тобто людина повинна виконувати волю 
Божу, а не догоджати цьому світу та його ідолам, якими є: "пожадливість тілесна, і 
пожадливість очам і гордість життєва…" (1 Ів. 2, 16). І справді, людина, яка живе 
тілесним життям, за законами цього світу, постійно зводиться тим, що бачить, 
тим, що відчуває, і підноситься перед іншими людьми, якщо має те, чого не мають 
вони. Та це все тимчасові тлінні цінності, які минаються разом з людиною, а 
колись минуться і разом з цим світом. Тому щоб духовно зростати в єднанні з 
Богом, людина повинна бути скромною, стриманою, смиренною і нікому ніколи 
не заздрити. 

У другому посланні апостол Іван, звертаючись до вибраної пані, нагадує їй 
ніби нову заповідь, хоча ця заповідь була з християнами від початку – "щоб ми 
любили один одного!" (2 Ів. 1, 5). Ця любов на практиці означає жити згідно з 
Божими заповідями. 

У третьому посланні, адресованому "улюбленому Гаєві", закликаючи його 
бути подібним до доброго, гостинним до братів та чужинців, апостол нагадує, що 
"доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачить" (3 Ів. 1, 11). Отже, потрібно 
робити добро, яке єднає нас із Богом. 

Апостол Юда, брат апостола Якова, у своєму єдиному посланні засуджує 
безбожних людей, що "благодать нашого Бога обертають у розпусту" (Юд. 1, 4). 
Очевидно, ці люди під прикриттям християнської віри і любові вели аморальний 
спосіб життя. Апостол називає їх тілесними, що не мають духа (Юд. 1, 19). Вони 
постійно ремствують на свою долю, ходять у пожадливостях, чваняться, 
догоджають іншим заради особистого зиску (Юд. 1, 16). Від таких людей треба 
віддалятися і берегтися у Божій любові. Але до тих, хто вагається, треба бути 
милостивим і спасати їх від вічного вогню, проявляючи милосердя зі страхом 
(Юд. 1, 22-23). 

Отже, таким чином, і у виховній діяльності треба підходити 
диференційовано, чи навіть особистісно до різних людей, враховуючи їхню 
вкоріненість у злі. Але головне при цьому, потрібно з острахом ставитись до 
справи їхнього виховання, щоб не нашкодити духовному становленню і взагалі не 
відбити їм бажання до морального вдосконалення. 

Висновки. Ми бачимо, що при вдумливому читанні апостольських 
соборних послань можна багато почерпнути сучасним педагогам для свого 
вдосконалення і розвитку. Послання Якова навчає нас відповідально підходити до 
обов’язків вчителя, постійно опановувати своїм словом та тілом 
(емоційно-вольова сфера), звертатись до Бога для отримання мудрості в 
необхідних ситуаціях, бути лагідним і стриманим. Апостол Петро виховує у 
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дружин покірність перед чоловіками, у молоді – перед старшими, у чоловіків – 
повагу до дружин, терпеливість у перенесенні незаслужених страждань. Він 
закликає наставників до сумлінного та безкорисливого ставлення до своїх 
обов’язків, наводить драбину духовного зростання з восьми щаблів. Апостол Іван 
закликає усіх до взаємної любові, яка повинна проявлятися у ділах, а не на словах, 
і яка перемагає і проганяє страх. Важливим регулятором людської поведінки є 
наше серце. Апостол Юда закликає до обережності у викоріненні зла з душ людей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ПРАКТИКИ СТАРООБРЯДНИЦТВА: 
РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Аналіз віросповідних основ та релігійних практик, включно з такими 

складовими, як релігійні інститути: церкви, толки, громади та прийняті в їхніх 
межах ритуали, – є конче важливим для розуміння не лише як наукова проблема, а 
й підґрунтя для вироблення оптимальних державних рішень у царині гармонізації 
міжконфесійних відносин. Проте важливість здійснення такого аналізу і пошук 
нестандартного евристичного рішення, що виходить за межі старих підходів і 
концепцій, перебуває у прямо пропорційній залежності від його складності. 

Особистість, вихована і діюча в координатах цих ідей, повинна була в тій 
чи іншій мірі володіти двома принципово різними кодами, відповідними і 
традиційній дониконівській культурі, і тій епосі, в якій реально жила людина в 
навколишньому світі. Тому справедливою є теза про те, що роботу з дослідження 
релігійної практики старообрядництва обов'язково варто здійснювати в термінах 
порівняння і зіставлення культур. 

Звідси і виникає найбільш істотний парадокс, настільки яскраво 
виражений в історії старообрядництва і відзначений І. Поздєєвою: "Динаміка 
принципового традиціоналізму і постійна необхідність вдаватися саме для його 
здійснення до різноманітних новацій породила на противагу поширеній думці 
особливу рухливість і особливе чуття старообрядництва на характер і значення 
релігійних нововведень" [4, c. 32]. 

Щоб краще зрозуміти віросповідні засади старообрядництва, варто 
засвоїти, що історична пам'ять старообрядців дуже ємна. Вони пам'ятають про 
своє походження, власну історію набагато більше, ніж більшість наших 
співвітчизників. Минуле завжди представляло і представляє для них величезну 
цінність: саме там, а не в майбутньому, знаходився ідеал старообрядців. І хоча 
ніякої самостійної соціально-політичної, економічної і культурологічної теорії, 
незалежної від релігійно-есхатологічної мотивації, старообрядцями вироблено не 
було, їхні течії, за слушним зауваженням І. Поздєєвої, розвивалися як "конфесія 
виражено елітарна, а носії і виразники старообрядницької ідеології чудово 
усвідомили свою приналежність до інтелектуальної еліти суспільства" [4, c. 34]. 



 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________  Андріївський вісник 

- 116 - 

Розуміння своєї особливості, несхожості на інших, усвідомлення 
приналежності до високого духовного рівня завжди було властиве старообрядцям. 
Однак це жодним чином не вело до зарозумілості, а навпаки, загострювало 
почуття відповідальності, почуття важливої місії, виконуваної перед Богом і 
людьми. Для старообрядців роздуми про Бога, про душу, про віру – природні, і 
люди, які ніколи не замислювалися над цими питаннями, сприймаються 
старообрядцями як духовно недосконалі. 

Важливим є те, що старообрядництво на території України не варто 
прирівнювати зі звичайним обрядовірством. Уважне ставлення до зовнішніх 
виявів культу з боку старообрядців, акцентування уваги на обрядових дрібницях – 
це наслідок богобоязливості, передчуття настання Страшного Суду, прагнення 
досконало дотримуватися норм православної віри. 

Це добре розумів С. Зеньковський, який писав, що "для старообрядництва 
вирішувались не місцеві, провінціальні проблеми, а проблеми всієї світової 
історії. Воно було історіософним, намагалося протистояти секуляризації церкви. 
Позитивний пафос старообрядництва виявляється у не простому збереженні 
старовини, але в дотриманні чистоти церковного життя" [2, c. 88]. 

Послідовники старообрядницької ідеології, згуртувавшись навколо 
традиційних православних ідеалів, фактично відстоювали гідність особистості 
перед бюрократичним всевладдям: "ми як вірили, так і будемо вірувати – 
декретними забаганками нашої віри, совісті не зміниш" [5, c. 7]. Бунт людської 
гідності та релігійної свободи, котрий почався через суперечки про окремі деталі 
церковного обряду, мав свою логіку, котра привела до виникнення нової форми 
православного світогляду, альтернативної церкви. 

Значна кількість джерел дала можливість більш конкретно проаналізувати 
сутність віровчення, відтворити культ і обрядовість, спосіб життя, еволюцію 
релігійних і соціальних поглядів старообрядців. Важливим є те, що, не зважаючи 
на численні відмінності, всі старообрядницькі течії: попівці та безпопівці, а також 
їхні толки – визнають єдино правильними: 

o Стародруковані книги, тобто церковну літературу та книги, які були 
написані (надруковані) до початку реформи патріарха Никона – до 
середини XVІ століття. 

o Ікони "старого письма" – це ікони, які були написані згідно з 
давньоруською іконописною традицією, починаючи від Х століття. 
Особливістю таких ікон є те, що у них, крім власної специфіки написання 
Образу, не дотримуються норм "реалістичного письма", яке було 
перейняте Никоном від греків [1, c. 480]. 

o Визнання лише восьмиконечного хреста (натомість у Православній 
Церкві поряд із ним визнають і шестиконечний, і чотириконечний хрест). 
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o Для всіх старообрядців характерним є використання лише монодійного 
(унісонного) співу під час здійснення богослужінь, строго забороняється 
використання партесного співу у служінні [3, c. 127]. 

o Подібно до православ’я старообрядці (на відміну від сектантства) 
визнають не лише "Священне Письмо", але й "Священний переказ" 
(рішення Семи Вселенських Соборів та вчення "отців Церкви"). 

o Під час церковної служби парафіянам не дозволяється стояти на колінах. 
Цю заборону старообрядці пояснюють тим, що стояння на колінах є 
подібним до знущання, якого зазнав Ісус Христос від римських солдат у 
свою останню ніч на землі. 

o Для всіх старообрядницьких течій характерним є те, що відбувається 
схвалення присутності християн під час служіння у народному одязі часів 
Русі. Зазначимо, що незважаючи на суспільний розвиток, старообрядці для 
виготовлення цього одягу застосовують методику Давньої Русі й не 
допускають використання штучних барвників або шкірозамінника [5, c. 15]. 

o Ще однією особливістю всіх течій старообрядництва є те, що під час 
церковної служби ними широко використовується "погласиця", тобто 
різноманітні види речитативу під час читання релігійних текстів. 
Зауважимо, що для релігійних шукань старообрядців дуже показовим є те, 

що стан духу людини здатний визначати результат впливу таїнства і навіть 
заповнювати вимушену неповноту зовнішніх форм церковного обряду, що 
показує нам неможливість ототожнювати старообрядництво з вірою в "магію 
обрядів", у "техніку догоди Божеству" [6, c. 59]. 

Отже, охарактеризувавши особливості різних старообрядницьких толків, 
можна зробити такі узагальнення: 

o на нашу думку, основне завдання старообрядців полягало в тому, 
щоб здобути для власної Церкви визнання вселенських Церков; 

o першочерговим питанням стала проблема існування власної 
церковної ієрархії. Під час її вирішення старообрядництво розділилося на дві 
основні групи: попівщину і безпопівщину, до того ж цей поділ інколи був 
характерним для одного і того ж самого центру старообрядництва; 

o неможливо чітко визначити початковий момент ні попівщини, ні 
безпопівщини, хоча існують факти, що допомагають знайти певну точку 
відліку. В 1694 році вчення про воцаріння в церкві Антихриста 
старообрядницькими християнами було схвалено соборно як догмат: 
"Антихрист зайняв престол Бога Живого, священство церковне зникло, 
таїнства осквернилися – не існує більше вівтаря церковного для звершення 
безкровних жертв" [6, c. 94]. при цьому слід зауважити, що 1695 року на Вєтці 
було збудовано та освячено за участю попівського духовенства церковний 
храм, для того щоб вони могли і надалі здійснювати в ньому церковні таїнства. 
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Таким чином, оселившись на нових місцях, якнайдалі від урядового ока, 
старообрядці мали можливість осмислити найважливіші для них питання про 
ставлення до дворянської держави і панівної Церкви. Проте це ставлення, 
виражене в певній системі втілених у релігійну форму положень, не могло вже 
наприкінці XVII – на початку XVIII століття бути єдиним для всього 
старообрядницького руху, оскільки до цього часу досить чітко виявилися 
розбіжності між суспільними групами, що були до нього залучені. Саме намагання 
знайти відповідь на поставлені запитання та соціальна неоднорідність 
старообрядництва призвели до того, що старообрядницький рух поділився на 
низку згод, толків, груп. 

Однак старообрядництво сьогодні не можна розглядати лише як трагічні 
сторінки в історії Церкви. Це історія православ’я. І тут питання в тому, чи 
зрозумілі до кінця відмінності між православним старообрядництвом і панівним 
православ’ям. Ідеться про духовну відмінність, а не обрядову, "відмінність думки і 
життя, а не зовнішніх випадкових шат". Це питання було дискусійним завжди. 
Воно актуальне й сьогодні. До того ж неприйняття церковної реформи було 
соціальним протестом проти панівної Церкви, держави та їхньої ідеології. Це був 
потужний рух непокори. Тому старообрядництво вивчають як найбільший прояв 
народного духу. 

Більше того, наука, яка послідовно впродовж багатьох років вивчає 
старообрядництво, розглядає цей феномен не лише з релігійного погляду, а й з 
ідеологічного, історичного, культурного, етнічного, соціального. І сучасне 
становище старообрядців в Україні не залежить від ставлення держави до цієї 
самобутньої групи як соціокультурної, етноконфесійної спільноти. Важливим є те, 
що більш ніж трьохсотлітня історія Старообрядницької Церкви довела, що вона не 
маргінальна чи тимчасова організація, яку можна не брати до уваги, існування якої 
можна ігнорувати, а впливова та самодостатня структурна організація яку слід 
поважати та шукати шляхи для порозуміння. 
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Стаття присвячена аналізу специфіки втілення радянської моделі державно-церковних 

відносин. Дослідження має регіональний характер, зокрема, конкретизується територією 
Волинського регіону, де протягом останніх десятиліть значно збільшилась кількість віруючих 
та релігійних об’єднань, активізувалась їхня діяльність у суспільстві. Відтак вони стали 
невід’ємним компонентом суспільного буття, що зумовило кардинальні трансформації 
державно-конфесійних відносин. 
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державно-церковних відносин, релігійна політика. 

 
Статья посвящена анализу специфики воплощения советской модели 

государственно-церковных отношений. Исследование имеет региональный характер, в 
частности конкретизируется территорией Волынского региона, где в течение последних 
десятилетий значительно увеличилось количество верующих и религиозных объединений, 
активизировалась их деятельность в обществе. Поэтому они стали неотъемлемым компонентом 
общественной жизни, что обусловило кардинальные трансформации 
государственно-конфессиональных отношений. 
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The article is devoted to the analysis of the specifics of the embodiment of the Soviet model of 

state-church relations. The research is of a regional nature, in particular, it is specified by the territory of 
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В умовах сучасного секуляризованого суспільства взаємовідносини 
держави та Церкви набувають особливої актуальності. Адже за більш як два 
десятиліття в Україні у цілому та Волинському регіоні зокрема кардинально 
змінюється роль релігійних об’єднань у суспільному житті. Насамперед змінився 
юридичний статус релігійних інституцій та посилився їхній вплив на різні сфери 
буття. Проте позитивні зміни, що відбуваються, супроводжуються низкою 
проблем, які сягають радянського минулого. Відтак аналіз специфіки втілення 
радянської моделі державно-церковних відносин постає завданням нашого 
дослідження. Воно має регіональний характер, зокрема, конкретизується 
територією Волинського регіону: згідно з релігійною регіоналізацією охоплює 
Рівненську та Волинську області, а також північ Тернопільської області. 

Окремі аспекти цієї проблеми розглядали українські та зарубіжні науковці, 
серед яких Б. Боцюрків, В. Войналович, В. Єленський, В. Шкаровський, 
Н. Шліхта та ін. 

Функціонування релігійно-церковного комплексу тоталітарної доби 
залежало від державної політики у сфері релігії, щодо релігійних інституцій та 
віруючих, а відтак і від конструювання певної моделі державно-церковних 
відносин. Отож після встановлення радянської влади в краї (яка насамперед 
передбачала комуністичну ідеологічну монополію) ставлення до релігії та її 
агентів (у першу чергу релігійних інституцій) було в постійній залежності від 
партійно-державної політики, в якій чітко простежується, з одного боку, 
підпорядкування ідеологічно-партійним програмам КПРС з іншого – заходи, 
спрямовані на реабілітацію перед світовою громадськістю комуністичного 
наступу на релігію та церкву. В цілому така політика виступала елементом 
будівництва держави-імперії, де "національні й культурно-релігійні відмінності 
мали бути асимільовані в рамках "нової історичної спільності". Причому така 
спільність "конструювалася великою мірою в есхатологічно-месіанському й 
телеологічному форматі, який повинен був "зняти" потребу" в історичних 
релігійних традиціях [10, с. 211]. 

Такий вектор релігійної політики обґрунтовувався насамперед 
ідеологічною концепцією. Релігія визначалась як незмінний, беззастережно 
шкідливий феномен, проти якого треба вести всеохоплюючу, безкомпромісну 
боротьбу. Адже претендуючи на роль універсальної доктрини, прагнучи тотально 
охопити всі сфери суспільного і особистого буття, тоталітаризм, який намагався 
перейняти функції своєрідної релігії із заміною трансцендентного Бога земним 
божком – Леніним (Д. Поспеловський), який сам волів бути церквою (М. Бердяєв), 
який "мав бачити в релігії конкурента, існування якого не можна було далі 
терпіти" (Г. Люббе), не зміг змиритися з існуванням поряд із собою інституції, 
вплив якої однозначно вилучав частину суспільства з-під його контролю. Відтак 
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боротьба з Церквою як інституцію беззастережно стала одним із найперших 
завдань нововстановленого режиму. 

Скасовуючи ідею Бога і ставлячи, відповідно, на її місце ідею партії, 
радянський режим моделював у такий спосіб свій особливий вид громадянської 
релігії з верховенством партії. Переконуючи суспільство в реальності винятково 
матеріального, чуттєвого світу як істинно сущого, виховувалася людина з 
"потрібним" світоглядом, свідомістю і самосвідомістю, якою легко маніпулювати, 
бо ж вона є вільною від моралі та принципів вищої справедливості, тому що її 
буття окреслене і визначене без винятку лише ідеєю партії. 

Причому історичний досвід засвідчує, що ситуація в релігійній сфері на 
різних етапах розвитку СРСР мала свої особливості, але на території Західної 
України, а відтак і Волинського регіону, вона мала свою специфіку, що 
відображувалось у реалізації державно-конфесійних відносин. Джон Андерсон, як 
і більшість дослідників, визначаючи характер державної політики, визначив її 
метафорично терміном "коливання" [1, c. 2]. Аналізуючи специфіку реалізації 
радянської політики в релігійній сфері, наголосимо на її періодичності. 

Зокрема, на думку дослідника В. Войналовича, перша фаза означена 
"послабленням тиску на релігійні спільноти країни, фаворитизацією Руської 
православної церкви, реставрацією її патріаршого центру й управлінських структур, 
відтворенням… системи богословської освіти, а також елементарного 
парафіяльного життя" [10, с. 215-216]. Друга – пов'язана із спробою у 
партійно-державному керівництві "привести ідеологічну складову системи 
індоктринації населення у цілковиту відповідність з ортодоксальними ленінськими 
положеннями, принципово посиливши її "науково-атеїстичний" сегмент" [3, с. 669]. 
Третя – позначається переглядом попередніх одіозних підходів щодо релігії 
попередніх періодів. Хоча контроль над діяльністю релігійних інституцій все ж таки 
зберігається. Усі призначення на керівні церковні посади (єпископські кафедри, 
посади старших пресвітерів і проповідників) відбуваються зі згоди місцевих і 
центральних партійних органів та органів держбезпеки, Ради у справах релігій та її 
уповноважених. Велика увага надається так званому "релігійному підпіллю". 
Зокрема, застосовується серйозний ресурс для проникнення у підпільні чи не 
офіційні релігійні громади. Саме у цій фазі очевидною постає "контрадиктивність 
двох полюсів" [10, с. 219]. На одному з них знаходилися ідеологічні принципи (з 
релігією, а відтак і релігійними інституціями проводилась безкомпромісна 
боротьба, акцентуація на шкідливості релігійного світогляду), а на іншому – 
прагматичні міркування (релігія як чинник соціальної мобілізації народу, 
зовнішньополітичні завдання). Окрім того, прагматична підтримка релігійних 
інституцій зі сторони держави відбувалася з метою активної участі вибраних 
офіційною владою представників конфесій у міжнародній діяльності. 
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Відтак у самій нормативно-правовій базі держави була закладена 
можливість регулювання державою форм релігійної активності віруючих. Окрім 
того, законодавчо закріплений принцип відокремлення "Церкви від держави, а 
держави від Церкви" на практиці означав заперечення права Церкви на внутрішню 
автономію (насамперед щодо вибору організаційної форми функціонування) та 
визначив конструкт у який мала вписатися Церква – "церковні та релігійні 
організації" [6, с. 25-27]. Притім держава на свій розсуд, відповідно до 
прагматичних міркувань, законодавчо регламентувала функціонування 
релігійно-церковного комплексу, час від часу його змінюючи та унормувавши 
широкий діапазон можливостей участі державних органів у зовнішньо- та 
внутрішньоцерковному житті релігійних об’єднань. Наголосимо на тому, що 
незважаючи на "коливання" у церковній політиці протягом усієї історії 
тоталітарної держави ізоляція Церкви від суспільства залишалась одним з 
основоположних завдань державної політики у релігійній сфері, яка 
впроваджувалась з використанням широкого спектру методів та засобів. 

Аналізуючи ступінь адміністративного впливу на релігійно-церковний 
комплекс Волинського регіону можна умовно розділити на декілька етапів: 

1) 1939-1941 рр. – період першої радянізації Волинського регіону, що 
характеризується намаганням абсорбувати західноукраїнські території, а відтак і 
Волинський регіон до радянського конструкту. З 1939 р. у Волинському регіоні 
розпочинаються інверсійні процеси у суспільній свідомості, які ґрунтуються на 
принципі бінарності, коли докорінно та примусово почали змінювати аксіологічні 
пріоритети. Відповідно значна увага наділялася контролю над релігійними 
общинами різних конфесій. Відтак релігійно-церковний комплекс опинився у 
принципово новій ситуації. Трансформація політичного буття потребувала зміни 
усього соціокультурного простору, стилю життя, орієнтацій, преференцій, 
ідеології – чималого спектра індивідуальних та групових ідентичностей. Адже з 
приєднанням волинських територій радянський уряд опинився перед фактом 
залучення до державного життя країни областей з усталеним релігійним устроєм 
життя місцевого населення, де релігія була основою соціокультурної ідентичності, 
а конфесійність – засобом чіткої релігійної ідентифікації індивідів з почуттям 
належності до конкретної віросповідної спільноти. 

2) 1941–1943/1944 рр. – з окупацією України, а відтак і Волинського 
регіону німецькою владою, релігійна ситуація істотно трансформується. Це 
пов’язано, по-перше, з тим, що практика так званої "релігійної свободи" 
початкового періоду Великої Вітчизняної війни викликала соціальну ейфорію 
серед населення Волині. По-друге, розруха, страждання, втрата рідних та 
близьких поставили перед населенням регіону низку екзистенційних запитів, 
відповіді на які могла дати лише релігія та її агенти. На думку В. Єленського, з 
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якою ми солідаризуємося, "відродження на окупованих територіях, – то був" "суто 
народний рух до віри, поштовхом до якого стали жахіття війни, а передумовою – 
ліберальна (порівняно з радянською, звісно) релігійна політика окупантів" [7, 
с. 343]. 

3) 1943/1944–1954 р. – створюється система державного регулювання 
релігійного життя, яка функціонувала до кінця 1980-х років. Тому релігійні 
процеси у Волинському регіоні, зрештою, як і в цілому в УРСР, були обумовлені 
так званим "конкордатом" ("квазіконкордатом", "унією", "modusvivendi") між 
офіційним і церковним керівництвом РПЦ до смерті "автора" цього проекту. 
Думки дослідників щодо впливу події на церковне життя є часом доволі 
протилежними: від заперечення будь-яких покращень (М. Шкаровський) до 
початку нового періоду у взаєминах атеїстичної влади та РПЦ (В. Єленський). У 
цьому контексті ми солідаризуємося з В. Єленським, адже саме цей фактор сприяв 
інституційному збереженню мережі РПЦ у другій половині 1940-х – на початку 
1950-х років у Волинському регіоні. 

Проте зміни у сфері радянської державної політики щодо церковних 
інституцій мали суто тактичний характер і не означали відмови атеїстичного 
режиму від усталених ідеологічних засад у ставленні до релігії та Церкви. За таких 
обставин радянський режим через маніпулювання Церквою та віруючими 
обмежив діяльність релігійних інституцій, які потрапили під жорсткий контроль. 
Останній фактор спричинив створення над релігійними общинами й групами 
державних і суспільних структур на місцевому, республіканському, загально-
союзному рівнях. Протягом радянської історії їхня діяльність мала різну 
інтенсивність, проте загальний антирелігійний курс завжди зберігався. 

Юридичним інструментарієм офіційної політики та засобом втручання у 
внутрішнє життя релігійних інституцій стали Ради – Рада у справах РПЦ та Рада у 
справах релігійних культів. Водночас утворенням цих структур тоталітарний 
режим офіційно визнавав Церкву, проте їхня діяльність для релігійного життя 
часто мала насамперед руйнівні наслідки. Такі теоретичні висновки 
підтверджуються праксіологічно. Зокрема, для цього періоду характерна політика 
офіційної влади щодо інституційного обмеження діяльності пізньопротестант-
ських спільнот. Так, у період з 1948 по 1953 рік лише 45 общин ЄХБ було 
ліквідовано у Рівненській області [4, арк. 5]. Окрім того, зауважимо, що поряд із 
тенденцією зняття з реєстрації релігійних общин останніх років правління 
Й. Сталіна, у Волинському регіоні майже не реєстрували нових громад. Особливо 
інтенсивним було закриття у 1948 р. (культові приміщення вилучали під 
перетворення на громадські споруди), потім – на початку 1950-х років, коли 
приводом ставав аварійний стан приміщень. 
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4) 1953/1954–1957/1958 рр. – після приходу до влади М. Хрущова так 
звана "лібералізація" церковного життя була розкритикована. Цей період 
називають перехідним етапом, зміни релігійної політики сталінського "офіційного 
російського патріотизму" на хрущовський "ортодоксальний марксистський 
інтернаціоналізм" [11, с. 60]. Проте відносно ліберальну політику щодо релігійних 
інституцій цього періоду зумовлювало утвердження М. Хрущова на посаді та 
боротьба зі "сталінською гвардією". Тому цей період низка дослідників, особливо 
для Православної церкви, йменують "найбільш сприятливим після 1947 р." 
(В. Шкаровський) та "релігійним непом" (В. Войналович) [11, с. 352; 3, с. 196]. 

Специфіка втілення релігійної політики в Україні, а особливо у 
Волинському регіоні, завжди мала "ідеологічне" забарвлення. Зрештою у 
діапазоні ідеологічних та прагматичних міркувань коливався партійно-державний 
курс релігійної політики в Радянській державі протягом усього періоду її 
існування. Для реалізації цієї мети у 1954 р. було прийнято постанови ЦК КПРС 
"Про деякі недоліки в науково-атеїстичній пропаганді та заходи щодо її 
покращення" (7 липня 1954 р.) та "Про помилки в проведенні науково-атеїстичної 
пропаганди серед населення" (10 листопада 1954 р.). Cаме тоді вперше з’явився 
термін "науковий атеїзм". 

5) 1957/1958–1965 рр. – період, коли вище партійне і державне 
керівництво через систему економічних, ідеологічних, організаційних заходів 
(фактичне повернення до найодіозніших форм і методів антирелігійної боротьби) 
намагалося нейтралізувати вплив релігійно-церковного комплексу. У цій кампанії 
обмеження суспільного впливу релігійних інституцій важливе значення відіграв 
економічний інструментарій, зокрема, податкова політика щодо духовенства. 
Радянське законодавство прирівнювало "служителів культу" до груп, що 
підлягали надмірному оподаткуванню: "особи вільних професій", "особи з 
нетрудовими прибутками". Таким чином, поступово почала втілюватися система 
заходів, яка де-юре була закріплена "Положенням про управління РПЦ" (1961 р.), 
основною метою яких було усунення священнослужителів від 
фінансово-господарської діяльності й керівництва парафіями. 

Важливе значення у контексті нейтралізації впливу релігійно-церковного 
комплексу, мали ідеологічні заходи для реалізації такої мети було розроблено 
систему дій, які світоглядно виправдовували та легітимізували дії радянського 
керівництва. Однією з таких стала система наукового атеїзму. Концептуально 
науковий атеїзм мав три взаємопов’язаних між собою виміри: політичний, 
науковий, практичний. Перший – передбачав орієнтири та мету, стратегію 
атеїстичної пропаганди. Його змістову частину складали постанови КПРС, 
рішення місцевих партійних органів у сфері атеїстичної роботи. Постановами 
ЦК КПСС було створено Товариство "Знання", Інститут наукового атеїзму 



 
 
 
 
 
 
 
№ 7, 2018  _____________________________________________________  

- 125 - 

(1964 р.) [9, с. 9-34]. Відтак у Волинському регіоні сформувалися наукові та 
пропагандистські інституції – кафедри наукового атеїзму (у місцевих вишах – 
Педагогічний інститут (м. Рівне), Педагогічний інститут (м. Луцьк), Водний 
інститут (м. Рівне), система лекційної та пропагандистської роботи (насамперед 
через товариство "Знання"). 

У системі антирелігійних заходів важливість організаційного питання 
ніколи не нівелювалася. З-поміж таких заходів важливу роль надавали кадровому 
питанню. Розпочинати новий якісно інший етап відносин між державою і 
Церквою потрібно було бути впевненим в "агентах" її втілення. Тому, в 1958 р. у 
керівництві РСРПЦ відбулись кадрові перестановки. Зокрема, уповноваженим 
замість звільненого Г. Корчового став Г. Пінчук. Вивчаючи кадровий потенціал в 
областях він прийшов до висновку, що більшість з них не має належної освіти, 
достатньої ерудиції, не в змозі аналітично проаналізувати релігійну ситуацію в 
регіоні, налагодити систему інформування партійних і радянських органів щодо 
діяльності духовенства та церковних інституцій. Наслідком такого аналізу 
кадрового потенціалу Ради по Волинському регіону стало визнання роботи 
задовільною уповноваженого по Рівненській області П. Дубовика та 
незадовільною уповноваженого по Волинській області С. Богданова [3, 
с. 168-169]. Подібна ситуація була з уповноваженими РСРК. Зокрема, 
уповноважений у Волинській області був замінений з констатацією того, що 
"виявив свою неспроможність працювати в умовах підвищених вимог" [3, с. 171]. 

"Нова" ідеологія ведення антирелігійної політики передбачала зміну 
системи законодавства. Адже економічна, ідеологічна, організаційна система 
форм і методів антирелігійної боротьби ґрунтувалася на відповідній 
законодавчо-нормативній базі. Окрім вищезгаданих, антирелігійні заходи 
унормовували/активізували постанова загальносоюзного рівня ("Про заходи з 
ліквідації порушень духовенством законодавства про культи" від 13 березня 
1960 р.) та її український варіант (19 березня 1960 р.). Згодом, через рік, відбулася 
"корекція нормативно-законодавчої бази" прийняттям постанови РМ СРСР "Про 
посилення контролю за виконанням законодавства про культи" (16 березня 
1961 р.) та відповідного республіканського документу (29 квітня 1961 р.). За цими 
постановами процедура зняття з реєстрації релігійних громад та закриття храмів 
спрощувалася і прискорювалася. 

Звісно, така система заходів не могла не викликати серед активної частини 
духовенства опозиційних настроїв. Адже протягом 1955-1956 років повернулося 
з місць позбавлення волі після відбуття покарання та амністії чимало служителів 
культу. Так, зокрема, у Рівненську область у 1956 р. повернулося 17 служителів 
православної церкви [5, арк. 116]. Закономірною реакцією стало бажання 
політичної еліти покінчити з будь-якими виявами такої "духовної опозиції". 
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6) 1965–1980-ті рр. – період орієнтаційної кризи (В. Єленський) в 
радянській релігійній політиці. У цей час діяльність релігійних інституцій 
піддається суворому контролю з боку державних органів, проте режим 
відмовляється від "хрущовської" форсованої ліквідації інституційної релігії. Для 
цього згідно постанови РМ СРСР від 8 грудня 1965 р. РСРПЦ та РСРК були 
реорганізовані в єдиний орган – Раду у справах релігій. Згідно з Постановою ЦК 
КПУ та РМ УРСР від 25 січня 1966 р. на території УРСР при Раді Міністрів УРСР 
і при облвиконкомах було створено відповідні апарати уповноважених Ради у 
справах релігії. Відтак відбулися інституційні зміни у структурі організацій, що 
контролювали релігійні об’єднання. 

Законодавчі ініціативи торкалися також обліку релігійних організацій та 
споруд, порядку розгляду скарг і заяв віруючих, відповідальність за порушення 
релігійного законодавства. Саме такий контекст мали Указ "Про адміністративну 
відповідальність за порушення законодавства про релігійні культи" (26 березня 
1966 р.). До числа подібних дій підпадало ухилення керівників релігійних 
організацій від реєстрації об’єднання в органах влади, порушення правил 
організації проведення релігійних зборів та інших акцій, організація і проведення 
служителями культу дитячих та юнацьких релігійних зборів, гуртків, що не мали 
стосунку до відправлення культу; "Про застосування статті 138 Кримінального 
кодексу Української РСР" (26 березня 1966 р.) – визначала порушення, які 
підпадали під кримінальну відповідальність: примусове проведення зборів і 
здійснення оподаткувань на користь релігійних організацій і служителів культу; 
виготовлення для масового розповсюдження звернень, листівок та інших 
документів, що закликали до невиконання релігійного законодавства, вчинення 
обманних дій з метою збудження релігійних марновірств серед населення, 
організація і проведення релігійних зборів та інших акцій, що порушували 
громадський порядок, організація і систематичне проведення занять з навчання 
релігії для неповнолітніх. Загальносоюзне значення мали: "Інструкція про облік 
релігійних об’єднань, молитовних будинків і споруд, а також порядок реєстрації 
виконавчих органів релігійних об’єднань і служителів культу" 31 жовтня 1968 р.), 
"Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян" [2, с. 295]. 

Окрім цих постанов, було прийнято низку інших, серед яких: "Про факти 
порушень сектою адвентистів сьомого дня законодавства про релігійні культи" 
(вересень 1970 р.), "Про посилення боротьби з незареєстрованими релігійними 
сектами" (вересень 1973 р.), "Про утворення Ради у справах релігій при Раді 
міністрів УРСР" (листопад 1974 р.), "Про склад Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів УРСР" (квітень 1975 р.). 

Проте унормування законодавчого стану конфесій в УРСР було 
врегульовано лише з другої половини 70-х років ХХ століття (1 листопада 
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1976 р.), адже до цього їхня діяльність регулювалась винятково актами, які були 
прийняті урядом РСФРР. Якщо раніше необхідною умовою діяльності релігійних 
об’єднань була їхня обов’язкова реєстрація органами влади, то з 1976 р. була 
узаконена реєстрація не лише релігійних об’єднань, але й релігійних груп (до 20 
віруючих). Цим "Положенням…" визначалися загальні питання діяльності 
релігійних організацій, здійснення релігійних обрядів і культових церемоній, 
розглядали майнові проблеми функціонування молитовних споруд [2, с. 296-297]. 

З другої половини 1970-х років влада намагалася легалізувати так зване 
"релігійне підпілля" при ізоляції "релігійних фанатиків та екстремістів", тобто тих 
радикально налаштованих вірян, які прагнули у будь-який спосіб уникнути та 
протистояти цьому. Адже наявність у Волинському регіоні таких релігійних груп 
стала однією з основних проблем РСР та її уповноважених. 

У 70-80-ті роки боротьбу з релігією здійснювали, прикриваючись такими 
ідеологічними кампаніями, як атеїстична контрпропаганда, метою якої було: 
викриття і нейтралізація зарубіжного "клерикально-націоналістичного впливу на 
український народ"; припинення "підривної діяльності зарубіжних антикомуніс-
тичних центрів" (Ватикан, сіоністських, українських діаспорних національних і 
церковних організацій, протестантських конфесій). Проте на практиці до 1988 р. 
продовжували діяти численні підзаконні акти, що мали секретний характер, 
обмежували діяльність релігійних організацій і створювали механізми, які 
дозволяли втручатися органам влади у діяльність релігійних структур. 

Церковна політика цього періоду, на думку В. Єленського, "була 
зумовлена прагненням політичної еліти підтримувати соціальну стабільність, 
зокрема, й шляхом усунення джерел дестабілізації, і ґрунтувалася на певному 
балансі між вимогами ідеології й інтересами зовнішньої політики 
СРСР" [7, с. 344]. Для центрального партійного й державного апарату ставала 
дедалі "очевиднішою неможливість подальшого придушення релігійної 
активності" [7, с. 346]. Одним із найбільших джерел дестабілізації Волинського 
регіону залишалося у цей період релігійне підпілля (зокрема 
протестантське).Лише в другій половині 80-х років в умовах проголошеного 
оновлення та демократизації суспільства в радянській державі настав перелом 
політики СРСР відносно релігії, Церкви та віруючих. 

Аналіз релігійної політики радянської держави та специфіка її втілення у 
системі державно-церковних відносин Волинського регіону дозволяє 
сформулювати наступні висновки. 

Протягом радянського періоду державна політика відносно релігії була 
зосереджена у двох напрямах: контроль над релігією і використання її на 
офіційному рівні; безпрецедентний тиск на релігію та усунення її проявів із 
суспільного та приватного життя. Притім формування нових відносин партії і 
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держави з релігійними організаціями та віруючими відбувалося в 
конкретно-історичних межах боротьби за побудову соціалізму і комунізму та 
спробою втілення марксистсько-ленінських ідей. Тому досліджуваний період 
репрезентує нам повне нівелювання будь-яких альтернатив офіційно прийнятого 
курсу державної політики. 

Механізми і засади церковної політики радянської держави передбачали 
надання привілейованого статусу одній з Церков, лояльній і покірній щодо 
чинного режиму, інструменталізацію протегованих і контрольованих владою 
церковних структур в інтересах державної внутрішньої й зовнішньої політики. 
Відтак радянська модель державно-церковних відносин не лише не відповідала 
існуючим потребам населення Волинського регіону, а й характеризувалася 
повним запереченням його релігійних потреб. 
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РОЛЬ КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА-ВАСИЛЯ ОСТРОЗЬКОГО 
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Минуло 410 років з того часу, як спочив у Бозі великий князь України, 

опікун і оборонець Українського Православ’я Костянтин (Василь) Костянтинович 
Острозький (12.ІІ.1527–13.ІІ.1608). Митрополит Іларіон так передає реакцію на 
цю сумну подію: "Плакав Острог, плакала вся Волинь, плакала вся Україна..." [7, 
c. 7]. Цими словами передано жаль, але також пошанування благих діянь 
непересічної постаті в історії української Церкви і держави загалом. 

Рід князів Острозьких, за переказом, бере початок від Київського князя 
Володимира Святого. Князі Острозькі були найбагатшими володарями Литви й 
України. Родоначальником роду князів Острозьких вважається князь Данило 
Дмитрович. Досить рано прославився рід князів Острозьких тим, що один із них, а 
саме князь Федір Васильович, був канонізований до числа Святих Православної 
Церкви. Князь Федір Острозький відіграв визначну роль у боротьбі православ’я з 
католицизмом, що насильницьким чином нав’язувався у ті часи. А 1438 року князь 
Федір прийняв монашество в Києво-Печерській Лаврі і став монахом Феодосієм. 
Упокоївся чернець 1441 (1442) р. Нетлінні Мощі Преподобного Федора-Феодосія 
почивають у Дальніх Печерах. 

Сини Преподобного Федора Острозького – Данило й Василь – так само, як 
і їхній батько, відзначилися в обороні українського народу та його віри. Князь 
Василь (за вроду названий Красним) звів декілька храмів в Острозі, побудував 
Дерманський монастир. Онук князя Василя Красного, князь Костянтин Іванович 
(1460-1530), був найвпливовішим діячем того часу, фактично керував усією 
Литвою. Князь Костянтин був ревним оборонцем православних українців. Був 
дуже побожним. Збудував два храми у Вільні. В Острозі заснував монастир Святої 
Трійці. Похований князь Костянтин Іванович у Києво-Печерській Лаврі, для якої 
був щедрим жертводавцем. 

Найбільшим захисником православ’я й української культури був 
молодший син Костянтина Івановича, Костянтин (Василь) Костянтинович 
Острозький. Князь Костянтин-Василь був надзвичайно впливовою постаттю і в 
Литві, і в Польщі. Князь був чи не найбільшим, після короля, землевласником у 
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Речі Посполитій. Княжі багатства вилилися у військову потугу та політичні 
впливи [2, c. 154]. 

Особливе зацікавлення у нього викликали справи церковні та освітні. За 
князя Костянтина місто Острог стало видатним культурним і освітнім осередком. 
Князь прагнув підняти освітній рівень православного духовенства й інтелігенції. 
1576 року відкрив перший на східнослов’янських землях заклад вищої освіти, 
Острозьку академію, що відіграла величезне значення в історії культури України. 
Князь Костянтин також заснував в Острозі друкарню. Найціннішим виданням 
друкарні стала Біблія 1581 року. Князь виділив значні кошти для роботи над 
Біблією. Він "виступив у ролі вдумливого, далекоглядного мецената, який з 
великою користю вклав гроші в потрібну справу" [5, c. 89]. У передмові до Біблії 
князь зазначав, що відважився на видання Святого Письма, сподіваючись на 
милосердя Боже. 

До ХVII ст. Острозька Біблія була найбільшою – і за обсягом тексту, і за 
розмірами – книгою, друкованою кириличним шрифтом. І тираж мала найбільший 
серед усіх кириличних друків, які побачили світ до 1610 р. Виглядала не гірше від 
будь-якого польського видання Святого Письма, а рівнем наукової редакції не 
поступалася й найкращим латинським, грецьким чи давньоєврейським 
публікаціям. Усі наступні православні видання Біблії церковнослов’янською 
мовою аж до наших днів спиралися саме на острозьку публікацію 1581 р. 

Значення видання Острозької Біблії полягає у тому, що вона була 
стимулом українського відродження кінця ХVI ст., оскільки підняла хвилю 
редакційної, літературної, педагогічної та видавничої діяльності. А як 
релігійно-культурне досягнення монументального значення, сприяла 
утвердженню гідності й самобутності православних українців [2, c. 159]. 

Змолоду князь Костянтин Острозький будував храми, щедро їх 
обдаровував. На своїх землях князь Костянтин мав 20 монастирів, понад 600 
церков. Доглядав за всіма ними, дбав, щоб ці церкви мали належне освічене 
духовенство. Перетворив Дерманський монастир у культурний центр, побудував у 
ньому друкарню. На чолі Дубенського Спаського монастиря поставив Ігумені 
Іова, який згодом перейшов до Почаєва, а по смерті був примислений до лику 
Святих. 

Князь Костянтин Острозький був завжди у тісних зв’язках з Патріархом 
Царгородським, якому тоді підлягала Українська Православна Церква. 

Час, коли жив князь Острозький, був надзвичайно складним періодом в 
українській історії. Рим вимагав від Польщі повного покатоличення українського 
народу. На польському троні тоді сидів католицький фанатик Сигізмунд ІІІ, який 
заприсягнувся здійснити вимогу Риму. Унії з Римом посприяло те, що королю 
Сигізмунду вдалося підкупом переманити на свій бік Єпископа Терлецького. 
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Запровадженню унії по всій Україні завадив князь Костянтин Острозький, який, 
передчуваючи зраду, пригрозив, що на Берестейській собор візьме з собою до 20 
тисяч війська. Поляки злякалися, й до унії всього українського народу не дійшло. 
Унію прийняли тільки ополячені єпископи-відступники. Як коментує цю подію 
Митрополит Іларіон: "І заслуга в тому, що український народ року 1596 не був 
силою загнаний, як бидло, у римо-польську унію, заслуга в тому була одного князя 
Костянтина" [7, c. 54]. 

Багато зусиль доклав князь Костянтин Острозький, щоб не допустити унії 
на українських землях. Князь відчував, що унія становила величезну загрозу 
Україні. Об’єктивну оцінку унії дав відомий український історик М. Грушевський: 
"Унія внесла роздвоєння серед православних, і їх енергію обернула на внутрішню 
боротьбу" [1, c. 488]. Як зауважував з цього приводу Митрополит Іларіон, унія 
вбила Україну на дорозі до її самостійності [7, c. 59]. 

Реалії тогочасної України, яку розкладала унія описав у поемі "Іван 
Вишенський" Іван Франко: 

Наші Пастирі духовні 
Поробилися вовками, 
Шарпають Христове стадо 
І отруту в душу ллють... 
Батьку, батьку, – люте горе 
Вже калічить наші душі: 
Вовченята, хоч беззубі 
Вже повзають серед нас! 

Саме так писали луцькі братчики про унію та уніатських пастирів у листі 
до Івана Вишенського на Афон. 

Князь Костянтин Острозький дожив до глибокої старості, спочив у Бозі у 
віці 81 року. Був похований у родинному храмі на Замковій горі в Острозі. За 
переказом онука князя Анна Олександрівна, яка перейшла в католицтво, 
перенесла його останки в єзуїтський костел. Згідно з одним з джерел, уніати 
вивезли тіло князя Острозького за кордон. Ймовірно, католики спалили тіло князя, 
так само як і знищили останки великого гетьмана Богдана Хмельницького. "Щоб і 
сліду не позосталося від тих, хто хотів незалежної України, і для цього боронив 
Православну Віру, Віру України...", – пише Митрополит Іларіон. Очевидно, 
спалили, передусім для того, щоб не допустити канонізації князя. 

Український народ і вся Православна Церква високо оцінили самовіддану 
працю на князя Костянтина-Василя Острозького. Сучасники, як зазначає 
Митрополит Іларіон, вже звали його "Стовпом Православ’я". Польський король 
Стефан Баторій називав князя Костянтина "верховним оборонцем й опікуном 
Української Православної Церкви". У творі Мелетія Смотрицького "Плач Східної 
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Церкви" (1610 р.) дім князів Острозьких названо "безцінним каменем, 
карбункулом блискучим, як світильник, якого Православна Церква носила в 
короні своїй між перлами, як мале сонце між зорями". Архімандрит Захар 
Копистенський у "Палінодії" 1620-1622 рр. присвятив Костянтину Острозькому 
шість сторінок і дуже хвалив діяльність князя. 

Свідченням великого значення постаті князя Костянтина Острозького є 
той факт, що папський Нунцій Спаноччі, складаючи список кандидатів на короля 
угорського, поставив князя на першому місті, а на другому – його сина 
Івана-Януша [7, c. 64]. 

Загалом історики ставлять постать князя Костянтина Острозького нарівні 
з великим гетьманом Богданом Хмельницьким і Митрополитом Петром Могилою. 
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В. Ю. РИЧКО 
 

ОБСТАВИНИ ПЕРЕХОДУ ПОЧАЇВСЬКОГО ВАСИЛІАНСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ НА ПРАВОСЛАВ’Я  

ТА НАБУТТЯ НИМ СТАТУСУ ЛАВРИ 1833 р. 
 
Почаївська Свято-Успенська лавра як одна з найбільших християнських 

святинь України за свою більш ніж 500-літню історію функціонування пережила 
різні етапи юрисдикційного підпорядкування. Заснована в середині ХV ст. як 
осередок православ’я, вона впродовж початку ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. 
перебувала під патронатом Греко-уніатської церкви, а вже 1831 р. відповідним 
приписом російського самодержавства була повернута в лоно Російської 
православної церкви. Докладне з’ясування обставин цього переходу, 
інспірованого російським царатом, й стало метою даного дослідження. 

Визначальним фактором, що відіграв провідну роль у зміні юрисдикційної 
приналежності Почаївського монастиря в 30-х рр. ХІХ ст., стало польське 
повстання 1830-1831 рр. Саме воно змусило російську адміністрацію вжити низку 
засобів, аби подолати певну "відчуженість" правобережних теренів та надійно 
"прив’язати" їх до Російської імперії. Намагаючись досягнути цієї мети, російський 
уряд вирішив нівелювати всі адміністративно-правові та релігійні відмінності між 
Правобережною Україною і Великоросією. Про це свідчить маніфест російського 
імператора Миколи І "Про новий порядок управління і утворення Царства 
Польського" від 14 лютого 1832 р. У ньому він заявив про своє прагнення, "щоб 
Царство Польське, маючи особливе, відповідне його потребам управління, не 
переставало бути нероздільною частиною Нашої Імперії, і щоб віднині його жителі 
складали з росіянами єдиний народ згідних братій" [3, с. 84]. У зв’язку з цим 
російський цар наголошував, що має намір "ввести край цей силою піднесення 
православ’я й елементів російських у неподільне єднання з великоросійськими 
губерніями" і що не заспокоїться до тих пір, поки терени Правобережної України 
"не зіллються з іншими частинами імперії в одне тіло і одну душу" [2, с. 226]. 
Зазначимо, що це, зокрема, було реалізовано шляхом ліквідації василіанських 
монастирів, а також їхніх культурно-освітніх установ – друкарень та шкіл. 

Одним з яскравих прикладів цього стало скасування Почаївського васи-
ліанського монастиря, ченців якого було звинувачено в активній допомозі поль-
ським повстанцям. Як стало відомо спеціально створеній військово-слідчій комісії, 
що з’ясовувала участь ченців-василіан у польському повстанні 1830-1831 рр., на-
сельники Почаївської обителі "нібито зобов’язалися запалити багаття на монастир-
ському дворі". Це "мало бути сигналом для початку повстання на Волині та Поділлі. 
Коли 10 квітня 1831 р. польський генерал Юзеф Дверніцький прибув до Почаєва, то 
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його урочисто вітали мешканці міста і ченці. Василіани запросили Дверніцького до 
монастиря і відслужили на честь повстанців урочисту літургію" [1, с. 70]. 

Військово-слідчій комісії вдалося з’ясувати імена тих ченців Почаївського 
монастиря, хто публічно вітав прихід загону генерала Дверніцького. Ними 
виявилися Г. Крупський, Т. Савицький, П. Калінський та П. Цєкульський. Водночас 
у підтримці польських повстанців були звинувачені тамтешні ченці Ф. Постан-
кевич, Г. Стародубовський, Г. Подолянський, Я. Новіцький, Ф. Козачевський та  
Н. Кулаковський. Представники військово-слідчої комісії висловили підозру у 
безпосередній підготовці польського повстання й настоятелю Почаївського 
василіанського монастиря Яну Сківському. Їм стало відомо про те, що він впродовж 
1830 р. багато їздив по Волині, відвідуючи різні василіанські монастирі. Зауважимо, 
що лише на підставі підозр усі названі ченці Почаївського монастиря в липні 1831 р. 
були заарештовані та ув’язнені в Київській фортеці на Печерську [1, с. 70]. 

Крім того, урядова військово-слідча комісія володіла інформацією про те, 
що, незважаючи на заборону, в друкарні Почаївського монастиря була 
надрукована відозва генерала Ю. Дверніцького "до шляхти Волині, Поділля й 
України". І хоча в прокламації вказувалося, що місцем друку був Порицьк, однак 
шрифт та інші технічні деталі свідчили про її почаївське походження. Відтак, це 
стало одним із приводів до закриття Почаївської василіанської друкарні [1, с. 70]. 

Зрештою, зібрані військово-слідчою комісією факти "антиросійської" 
позиції ченців Почаївського монастиря лягли в основу рапорту волинського і 
подільського тимчасового військового губернатора генерал-ад’ютанта Василя 
Левашова до головнокомандувача 1-ї армії генерал-фельдмаршала графа Фабіана 
Сакена. Наголосимо, що в ньому В. Левашов ініціював закриття Почаївського 
василіанського монастиря. Згодом ним були висловлені конкретні пропозиції 
щодо майбутнього цієї обителі та її насельників. Зокрема, він пропонував 
звільнити арештованих ченців і розмістити їх по інших греко-уніатських 
монастирях, а Почаївську обитель повернути "в первісну приналежність" 
Російській православній церкві. Більше того, він пропонував взяти це за правило 
для інших греко-уніатських і римо-католицьких монастирів, ченці яких будуть 
запідозрені в участі у польському повстанні [1, с. 70]. 

Його пропозиції отримали схвалення міністра внутрішніх справ Дмитра 
Блудова, котрий подав їх на розгляд імператора Миколи І. На рапорті Д. Блудова 
цар власноручно написав розпорядження відправити до Почаєва авторитетного 
архімандрита та 12 православних ченців. Особливий наголос у цьому приписі 
робився на те, щоб вони були дисциплінованими й добре освіченими. 

9 жовтня 1831 р. відряджене православне чернецтво прибуло до Почаєва у 
супроводі місцевих чиновників та поліції. Думається, що присутність останньої 
мала запобігти виникненню ймовірних конфліктів новоприбулих із 
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ченцями-василіанами. Однак передача Почаївського монастиря православному 
духовенству пройшла спокійно. 47 його насельників, а саме 36 ченців-василіан, 
котрі перебували в ньому на момент передачі, та 11 ув’язнених в Київській 
фортеці на Печерську, були виселені з нього й згодом розселені по інших 
греко-уніатських монастирях [1, с. 70]. 

А вже 14 жовтня 1833 р. була опублікована "Височайше затверджена 
доповідь Синоду" під назвою "Про іменування Почаївського Успенського 
монастиря, що надійшов у Православне відомство, Лаврою". Як йшлося в цьому 
документі, Почаївська обитель "у несприятливі для православ’я часи зробилася 
Уніатським Василіанським монастирем, і в цьому становищі довго користувалася 
терпимістю Російського уряду, зрештою, внаслідок подій, що залежали від нових 
її мешканців, праведною долею Божою, … повернена до первісного свого 
призначення" [4, с. 587-588]. Водночас в силу "особливих обставин" Почаївського 
монастиря вищим керівництвом Російської імперії було ухвалене рішення про 
надання йому гідності лаври. У зв’язку з цим у Почаєві була розміщена Волинська 
православна архієрейська кафедра, а його очільником, тобто архімандритом, став 
волинський єпископ. Як випливає з цього документ, штат новоствореної лаври 
передбачав посади: намісника – 1, скарбника – 1, економа – 1, ризничого – 1, 
ієромонахів – 20, ієродияконів – 10, ченців – 10. Їхнє утримання передбачалося 
фінансувати з прибутків обителі [4, с. 588]. 

Таким чином, активна підтримка учасників польського повстання 
1830-1831 рр. ченцями Почаївського василіанського монастиря стала головним 
чинником зміни його юрисдикційної приналежності в першій третині ХІХ ст. 
Відповідним приписом російського самодержавства він був не лише скасований 
та переданий духовенству Російської православної церкви, але й набув статусу 
лаври задля посилення її позицій в краї. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ХРИСТИЯНІЗАЦІЇ РУСІ: 

РЕЛІГІОЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

Актуальність, а також проблемність даної теми визначається тим, що 
офіційною точкою зору прийняття Руссю християнства вважається 988 рік, 
здійснене князем Володимиром. Однак цей процес відбувся ще в ІХ ст. при князі 
Аскольді під час нападу Русі на Константинополь у 860 р. 

Метою статті є довести, що введення християнства на Русі відбулося саме в 
860 році, що це був закономірний процес, у руслі тих процесів, які в цей час 
відбувалися в Європі, а це був час утвердження феодалізму, зміцнення 
християнства в розвинутих європейських країнах. Русь представляла собою 
розвинуту феодальну державу, як і інші європейські держави. І як всі європейські 
держави потребувала введення християнства. Доводиться неспроможність точки 
зору візантійців, що вважали Русь відсталою, дикою, а її народ – кочовим. 
Обґрунтовується, що сам похід 860 р. слід розглядати з точки зору примушення 
Візантії до сприяння введення на Русі християнства, до чого Візантія не прагнула. 

 Дані про перші контакти з Візантією і слов’янорусами у VIII–IX століттях 
містяться в "Житиях грецьких святих Стефана Сурожського та Георгія 
Амастридського". Про посольські контакти Русі з Візантією і Франкською 
імперією у 838–839 рр. є короткий запис у Бретинській хроніці. 

 Своє коло джерел має похід Русі на Константинополь у 860 р. Це відомі 
проповіді константинопольського патріарха Фотія, його "Окружноє посланиє 
східним архієпископам" і твори, що належать перу біографа патріарха Ігнатія 
Никити Пафлагонського, а також венеціанського хроніста Іоанна Д’якона. 
Джерелом слід вважати пам’ятку агіографічної літератури, "Слово про положення 
ризи Богородиці у Влахернах", в якому, за думкою деяких дослідників, мова йде 
про події 860 р. Коротке повідомлення про ці ж події міститься у праці Костянтина 
Багрянородного "Життя імператора Василія", в грецькій хроніці Симеона 
Логофета, в руському літописі "Повість минулих літ", в "Никонівському літописі". 

 Цивілізаційний процес в Європі, починаючи з VIII–IX ст., пов’язаний з 
широким розповсюдженням християнства. Однак цей процес мав суперечливий 
характер. В одних країнах християнство утверджувалось за допомогою насилля та 
зброї, в інших нова релігія привносилась ззовні, в третіх використовували 
християнство в політичних інтересах, навіть до того, що стримували його 
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введення. Так, за нашим переконанням, чинила Візантія щодо Давньоруської 
держави. Хоча, за логікою розповсюдження християнства, вона мала б сприяти 
розширенню цього процесу у Східній Європі, більше того, неодноразово про це 
заявляла, але щодо Давньої Русі цього не робила. У зв’язку з цим особливої уваги 
заслуговує місіонерська діяльність Константинопольського патріаршого престолу 
в середині ІХ ст., здійснена, перш за все, в діяльності Кирила-філософа. Саме він є 
головним проповідником грецької віри в слов’янських країнах, що були 
безпосередніми сусідами Русі. 

 У середині 50-х р. ІХ ст. Кирило перебував в Болгарії, де остаточно зробив 
все для її християнізації. У 860–861 рр. перебував із місіонерською місією в 
Хазарії, де досяг суттєвих результатів для сповідування та розповсюдження 
християнської віри. В наступному 862 році він з братом Мефодієм йде в Моравію. 
Як бачимо, Русь не є серед країн, які мають стати об’єктом діяльності Кирила і 
Мефодія. Взагалі немає жодного згадування про прагнення константинопольській 
адміністрації сприяти оберненню в християнство однієї з найбільших країн 
Європи. 

 Чому Кирило в ці роки спочатку відправляється на південний схід, в 
далеку від Моравії Хазарію, ігноруючи більш близьку північ, куди його повинна 
була вести логіка розвитку міжнародних відносин того часу, логіка розповсюд-
ження християнства? 

 Чим можна пояснити таку неувагу до однієї із найсильніших держав і 
народів, який в 60-і роки здійснив вдалий похід на Константинополь, досяг 
значних успіхів у взаєминах з імперією, уклав вигідний для себе мир, налагодив з 
Візантією тісні торговельні, політичні, а також релігійні відносини? 

 Сама собою напрошується відповідь на запитання: Візантія не ставила 
перед собою за мету введення православ’я на Русі. З розвитком феодалізму Русь 
ставала могутньою як в економічному, так і в політичному плані державою, з 
ім’ям якої не могли не рахуватися в Європі. Візантія ж була найбільш багатою, 
сильною, великою серед християнської Європи держав. Можна припустити, що 
Русь ставала її конкурентом, особливо з прийняттям православ’я. Тому для 
Візантії було вигідно, щоб вона залишалась язичеською, а Європа язичництво 
відкидала, як і Візантія. 

 Правлячі кола Візантії піддавали нехристиянські народи жорстокій 
дискримінації. На них дивились як на нижчих, з презирством і зневагою. 

 Візантійська церква і школа з дитячих років вселяли мешканцям, що вони 
є обраним Богом народом і у всьому перевершують народи інших країн. В усіх 
містах імперії для іноземних торговців встановлювали дуже високі митні бар’єри. 
Візантійське духовенство вело постійну травлю, спрямовану проти язичницьких 
народів, озлоблювало проти них власне населення. 
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 Візантійці вважали русів "етносом незнаним", "небаченим", "серед рабів 
поставленим", "ім’я не маючим", етносом низьким і бідуючим, який оселявся десь 
далеко, "варварським, кочовим, не приборкуваним як польовий звір" [12, с. 14]. 

 Чи була Русь в ІХ столітті справді такою? Як її прагнули представити 
візантійці? Чи була вона незнаною, дикою? Факти свідчать про зворотне. Русь 
розташувалась на перетині найважливіших міжнародних шляхів, тому вдало 
розвивались торговельні зв’язки з країнами Західної Європи і Візантією, 
Поволжям, Кавказом, Середньою Азією. Сама Русь також брала активну участь в 
торгівлі, в тому числі й ремісничими виробами. 

 Розташована на величезній території східноєвропейської рівнини вона 
вдало використовувала природні умови для господарської діяльності. Слов’яни 
були народом творчим, що прагнув до новацій, і ніяк не були в ІХ ст. дикими, 
кочовими племенами, як вважали візантійці. 

 Ліси, степи, річки – ці природні умови відіграли, можна сказати, історичну 
роль в розвитку Київської держави. Існування різних ґрунтів у різних частинах 
рівнини, з неоднаковою рослинністю визначали особливості господарської 
діяльності. Східні слов’яни при своєму розселенні по рівнині зайняли як лісовий 
суглинок, так і північну частину степового чорнозему [6, c. 79–87]. 

 У VI–X ст. в Європі відбувається пом’якшення клімату; так, найбільше 
потепління прийшлося на VI–X століття. Лісостеп просунувся на північ, виникли 
сприятливі умови для ведення хліборобства в центральних та північних районах. 
Ці обставини не могли не позначитися позитивно на розвитку хліборобського 
східнослов’янського суспільства. В той же час природні умови відіграли важливе 
політичне, господарське і торговельне значення. 

 Територія, на якій розселилися східні слов’яни, була покрита безліччю 
річкових басейнів. Населення розселялось по великих річках як головних 
торговельних шляхах. Вони брали діяльну участь у торгівлі. По річках 
зосередились найдавніші руські міста. Населення тут займалося хліборобством. 
Предметами торгівлі були, крім продуктів землеробства, мед, віск, хутра. Місце, 
яке займали ріки в господарській діяльності, почали рано відігравати політичну 
роль. 

 По річкових басейнах розташовувались поселення, і цим розташуванням 
визначався політичний поділ країни. Будучи готовими шляхами, річкові басейни 
своїм різностороннім направленням сприяли розселенню людей по своїх 
розгалуженнях. По цих басейнах рано визначились відмінні місцеві групи 
населення, племена, на які давній літопис поділяє руських слов’ян. По річках 
потім склалися політичні області, землі, на які довгий час ділилась країна, і з цим 
поділом князі співвідносили власні відносини і управління. 
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 Значну роль в історії країни відіграв ліс. Він "надавав" слов’янам 
різнобічні послуги – господарські, політичні і навіть моральні та естетичні. Ліс 
слугував надійним сховищем від зовнішніх ворогів. Із сосни і дуба будували 
помешкання, березою і осикою опалювали, з дерева робили посуд, взуття і т.п. 

 Величезне значення в господарській діяльності відігравав степ. На 
відкритих чорноземах успішно розвивалось хліборобство. Сприятливі умови були 
для розвитку скотарства, особливо табунного на трав’яних степових пасовиськах. 
Важливим було і те, що південні степи примикали до морів, особливо до Чорного. 
Завдяки цьому дніпровська Русь рано прийшла в зіткнення з 
південно-європейським світом. 

 Таким чином, на цьому просторі виникли різноманітні галузі 
господарства. Про це свідчить і давній літопис "Повість минулих літ". Кий з 
братами заснував Київ серед "лісу і бору великого", були звіролови "бяхо ловища 
зверь", племена південної смуги займалися землеробством. Навіть древляни, хоча 
платити данину хутром, "долали ниві своя і "земля своя" 

 До ІХ ст. у розвитку господарства Русь досягає значних успіхів. У лісовій 
зоні переходять до орного землеробства, а в лісостеповій застосовується 
двопольне та трипольне землеробство. Великих масштабів досягає добування 
залізної руди, що дозволяє виготовляти високоякісні ремісничі вироби, знаряддя 
землеробства, хорошу зброю і міцні обладунки. Вдосконалюється обробка 
деревини, розвивається ткацтво, починають виготовляти тонкі тканини. Руські 
ювеліри навчилися застосовувати техніку тиснення, скані й зерні. З’явився посуд, 
виготовлений на гончарному кругу. Все це сприяє вже в ІХ ст. доволі 
різноманітній та вдалій внутрішній і зовнішній торгівлі. 

 Відомо, що до ІХ ст. Русь досягає достатньо високого рівня політичного 
розвитку, як і будь-яка держава вона має своє військо. Щодо цих часів слід 
говорити не про племена, як стверджують візантійці, а про окремі руські 
князівства – полян, древлян, дреговичів, словен. Вся структура тодішньої Русі, – 
пише Сахаров А.Н., – виявляється не етнографічною, племінною, а політичною. 
Вже в ранніх джерелах повідомляється, що руські князівства виступали всередині 
країни і в зовнішніх відносинах як політичні організації, "переважно мають 
територіальний та соціальний розподіл (князь, знать, народ") [12, c. 53]. 

 Постійна боротьба з різними супротивниками вимагала 
воїнів-професіоналів. Утримання професійного війська було покладено на 
безпосередніх виробників. Землероби і ремісники створювали необхідний 
продукт, а воїни-професіонали захищали суспільні інтереси, охороняли кордони 
племен і племенних союзів від зазіхань ззовні, а також здійснювали власну 
активну військову діяльність. 
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 Вже в середині І тис. н.е. всередині слов’янських племен з’являються 
найбільш заможні господарства. Саме вони, будучи добре забезпеченими як 
матеріальними, так і людськими ресурсами, могли без особливого збитку для своєї 
господарської діяльності виділити і озброїти людей, основним заняттям яких була 
військова діяльність, тим більше, що це було необхідно, тому що їхні землі 
зазнавали постійних нападів з боку варварських племен. Ці люди об’єднувались в 
особливі корпорації друзів – дружини. Вибираючи зі свого середовища ватажків, 
дружинники під їхніх керівництвом здійснювали набіги, захищали свої території. 
Із візантійських джерел відомо, що вже в VI–VII ст. таких дружин зі слов’янського 
середовища виокремилась велика кількість. Так з’явилось слов’янське військо, 
дружини. 

 Окремі ватажки слов’янських дружин, князі, поступово накопичували в 
своїх руках велике багатство. Вони отримують можливість формувати свої 
приватні дружини і з власних засобів їх оплачують. Це приводить до того, що 
князі–ватажки стають могутніми людьми суспільства. Для захисту самих себе і 
свого майна у разі ворожого нападу декілька землеробських общин разом 
створювали укріплені городища – сховища. Часто такі городища були не заселені. 
З метою більшої безпеки, щоб вороги, які раптово напали, не змогли оволодіти 
даним опорним пунктом, їх іноді заселяли військовими професіоналами, що 
поступово ставали власністю ватажків. Їхнє проживання на територіях городищ–
сховищ гарантувало збереження накопиченого багатства. 

 Дружинникам та їхнім ватажкам потрібне було військове знаряддя, 
предмети побуту, одяг, прикраси та ін. Тому в городищах поселяли ремісників, а 
також торговців, які могли б на ринках збувати частину непотрібних продуктів, 
що отримували від мешканців землеробського округу, привозити в городище із 
чужих країв ті товари, яких потребували знатні поселяни. 

 Городище–сховище поступово перетворюється на місто. Саме так виник 
Київ. Міста починають відігравати політичну роль, тому що стають столицями 
нових об’єднань. 

 До початку ІХ ст. більші східнослов’янські союзи племен (поляни, 
древляни, дреговичі, словени та ін.) поступово трансформуються в особливі 
князівства. Влада перетворилась на спадкову князівську владу. До початку ІХ ст. 
чітко простежується прагнення окремих князів перетворити на зайняті їх військом 
території на свою земельну власність, не обмежуючись отриманням разової 
данини – контрибуції, а зробити цю данину постійною рентою, що збиралась із 
землеробів за використання землі, яка належала вже земельним власникам. Все це 
свідчило про перехід до феодалізму в ІХ ст. В основі феодалізму лежала земельна 
залежність виробника від власника землі. 
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 Слов’яни перебували також у руслі тодішніх східноєвропейських 
політичних взаємин. Політичні взаємовідносини були звичайними для того часу. 

 Слов’яни брали участь в охороні кордонів візантійської імперії, служили в 
імперській армії, вели мирні переговори з приводу територіальних питань – ці 
зовнішньополітичні акції були розповсюджені і представляли собою звичайне 
явище. 

 Зовнішньополітична діяльність ранньофеодальної держави не була 
фактами випадковості, не пов’язаними один з одним часом і простором. Ця 
діяльність здійснювалася з певними державами: Болгарією, Хазарією, Візантією, 
кавказькими країнами, навіть з далеким Багдадом. 

 Інтерес Русі до Візантії проявився досить рано. Дані про перші 
дипломатичні контакти з Візантією з’явилися у VIII–IX ст. в "Житиях грецьких 
святих Стефана Сурожського і Георгія Амастридського". Короткий запис в 
Бретинській хроніці констатує про посольські контакти Русі з Візантією і 
Франкською державою у 838– 839 рр. 

 Могутня Візантійська імперія була для причорноморського і 
східноєвропейського світу своєрідним взірцем, законодавицею "політичної моди". 
А східнослов’янська знать вже в ІХ ст. була значно зацікавлена на встановленні 
тісних торгових зв’язків з Візантійською імперією. Константинополь був 
найбільшим торговим центром у світі. На його ринки надходило безліч товарів з 
Індії, країн мусульманського Сходу, кавказьких держав, малоазійських провінцій, 
Європи. Другим найважливішим центром Візантії була Фессалоніка, де 
проводились щорічні ярмарки. Руські феодали намагались збути накопичені у них 
залишки хутра, меду, воску, деяких ремісничих виробів і придбати собі товари, які 
на Русі не виробляли. 

 Але не тільки потреба в торговельних і політичних зв’язках приваблювала 
Русь до Візантії. Візантія була найбільшою в Європі християнською державою. 
Стаючи феодальною державою, Русь потребувала ідеології, яка б відповідала 
феодальній державі, тому що язичницька ідеологія не відповідала в належній мірі 
контролю над більшістю населення, якого потребував феодальний спосіб 
виробництва. Необхідно було знайти таку силу, що могла налагодити цей 
контроль. Такою силою могла стати нова релігія, в чиє завдання входило б 
закріплення ідеї про правомірність існуючого на Русі режиму. Язичницька релігія 
не вирішувала цих завдань, більше того, її існування і функціонування підривали 
основи народжуваного ладу, вона була укорінена в глибині віків і переросла в 
державну релігію князівських верхів. 

 У ІХ ст. Київська Русь існувала як могутня язичницька держава. Давні 
культи східних слов’ян не відповідали новим відносинам панування і підкорення, 
поділу на багатих і бідних, гнобителів і пригноблених. Не відповідали вони й ідеї 
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єдності країни, тому що, за великим рахунком, язичницька релігія не потребувала 
цієї єдності. Потрібна була така релігія, яка б виправдовувала верховну владу. Для 
зміцнення Київської держави необхідна була така релігія, яка б обожнювала не 
сили природи, а новий суспільний лад з його приватною власністю, з розподілом 
суспільства на панів та підкорених – експлуататорів та експлуатованих. 

 Починаючи з VIII ст., нова віра утвердилась в усіх провідних країнах 
Європи. Так, у 829 р. шведи просили франкського короля Людовіка 
Благочестивого сприяти утвердженню християнства Швеції. У 863–865 рр. 
християнство утверджується в Болгарії, у 862 – в Моравії, Чехії, Словаччині, в 
південній Польщі. Саме на цей час припадає Аскольдовий похід на Візантію. А 
метою походу за логікою має бути примушення Візантії до сприяння введенню 
християнства на Русі. 

 Відомо, що германські, слов’янські народи приймали християнську віру 
шляхом хрещення вождів та їхніх дружин. Християнізація вождів була тотожною 
християнізації племен і народів відповідно до давнього принципу "cuisregion, 
eusreligio". В силу цього панівного принципу християнином ставав кожний 
представник народу або племені, чий володар прийняв християнство. Оскільки 
християнство ставало державною релігією, покора світському або духовному 
володарю була обов’язковою. Християнська релігія була ідеологічною формою 
позаекономічного примусу. І це становило суттєву рису класових відносин у 
феодальній державі. Релігійна ідеологія була поставлена на служіння ідеям Бога, 
який гарантував непорушність чинного суспільного ладу. Саме тому християнство 
приваблювало київських князів. У той же час ті християни, які були на Русі вже з 
VIII ст., потребували організації, а сам київський князь залишався язичником. 
Немає жодних сумнівів, що Аскольдів похід у 860 р. переслідував цілі: добитися 
утвердження християнства, притому православного, і в наступному організа-
ційного його оформлення. Доказом цього є такі факти, як, за словами хроніста, 
після укладення миру у 860 р. руси прислали послів з проханням про хрещення. В 
"Слові про положення ризи Богородиці у Влахернах" хроніст сповіщає: 
"…здавалося те, і це переконало вірнішого царя, що начальник стількох тих 
народів для утвердження мирних договорів особисто прагнув його бачити" [12,  
c. 60]. Розповідаючи про діяння князя Аскольда, в "Никонівському літописі" 
стверджується, що імператор Василій Македонянин "сотвори же и 
мирноеустроение с прежеречеными русы, и приложисихь в християнство" [12,  
c. 60]. Таким чином, стверджується, що русів хрестив сам імператор Візантії, але 
за проханням самих русів. Руси повернули все захоплене в церквах майно, 
полонених відпустили. Для організації Православної церкви на Русь був 
відправлений митрополит Михайло, а також особи, що його супроводжували. У 
зв’язку з цим окремі автори стверджують, що Русь у 860 р. добровільно зняла 
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блокаду з Константинополя і відступила від нього, отримала поразку. На наш 
погляд, цей факт лише підкреслює, що Русь ставила за мету походу не грабіж і 
завойовництво, а досягнення християнізації – православного християнства. 

 Русь хрестилась і мету походу було досягнуто. 
 Прагнення Русі в ІХ ст. введення християнства було цілком закономірним 

і цілком доводило і свідчило про те, що Русь перебувала в економічному і 
політичному становищі на рівні розвитку тих європейських країн, що знаходилися 
на стадії феодалізму. Як відзначав Греков Б.Д., християнізація Русі є показником 
розвинутості феодального суспільства. 

 "Якщо християнство все ж стало панівною релігією, то це означає, що 
панівний клас був достатньо сильним і могутнім, що в його руках була сильна 
влада. Якщо б тут зацікавлені були тільки одиниці, тоді б прийняття християнства 
в загальнодержавному масштабі стало б неможливим" [2, c. 380-381]. 

 В розвитку середньовічної Європи ІХ ст. представляє собою історичний 
рубіж. Саме в цей час завершується формування феодалізму: на заході на уламках 
імперії Карла Великого; Візантія після бурхливої іконоборчої епохи вступила в 
період нового підйому. 

 Що стосується слов’янських народів, то у 863–865 рр. утверджується 
християнство в Болгарії, у 862 – в Моравії, Словаччині й Чехії, в південній 
Польщі. Справді, починаючи з VIII ст., нова віра утверджується в усіх країнах 
тодішньої Європи. 

 Питання про хрещення піднімалося і серед русів. Перші свідчення про 
хрещення русів відносяться до кінця VIII ст., першої третини ІХ ст. і дійшли до нас 
в "Житиях грецьких святих Стефана Сурожського і Георгія Амастридського", 
пам’ятках візантійської агіографічної літератури. В них знайшли відображення 
факти нападу русів на візантійські володіння, розташовані вздовж 
чорноморського узбережжя, які свідчили про військові та політичні успіхи русів. 
Також християнство уявлялось Давньоруській державі неодмінним для вступу в 
кола європейських держав. Русь вже була однією з сильних держав Європи, 
потребувала нагальної необхідності відстояти своє місце в системі європейських 
держав, причому найбільш сильних і великих, окреслити свої кордони і свої 
інтереси, заявити свої претензії на міжнародній арені. В умовах того часу це 
можливо було зробити лише продемонструвавши свій військовий потенціал. Щоб 
змусити рахуватись із собою, треба було завдати першому удар та виявити 
готовність для його повторення. Інакше не було б жодних сподівань на те, що такі 
держави, як Візантія, вступлять з новим політичним утворенням в дипломатичні й 
торгові відносини. 

 Історики, зокрема Б.О. Рибаков, дають обґрунтований висновок 
неодноразових Аскольдових акцій проти Візантії [11, c. 42]. 
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 У 860 р. при імператорі Михаїлі Русь несподівано напала на 
Константинополь, що закінчилось гучною перемогою русів. Головний політичний 
зміст полягав не в суто матеріальній спрямованості. Метою походу було 
досягнення Аскольдом політичного, дипломатичного визнання Русі як великої, 
європейської держави і, на наш погляд, введення християнства, до якого Візантія 
не виявляла інтересу. 

 Другий похід, ймовірно, відбувся у 863 р. Грецькі хроністи вказують на 
напад Русі на Принцеві острови в Мармуровому морі. 

 Через три роки відбувся третій похід, який, однак, закінчився трагічно для 
Русі. Буря розкидала Київський флот, і похід обернувся поразкою. 

 У 874 р. Аскольд організовує четвертий похід, який мав позитивні 
наслідки. До вирішальної битви не дійшло, оскільки імператор Василій 
Македонянин поспішив укласти мирну угоду. 

 Вдалі походи проти Візантійської імперії показали, що Русь входить до 
найсильніших держав середньовічної Європи, і створили їй міжнародний 
авторитет. І головне, Русь стала християнською державою. 

 Хрещення Аскольдової Русі відбулося після мирної угоди у 860 р. з 
Візантійською адміністрацією. 

 Як вже зазначалось, християни на Русі з’являються ще у VIII ст. Тому 
церковні справи треба було облаштовувати дивлячись у майбутнє: забезпечити 
країну необхідними кадрами духовенства, надати релігійній діяльності 
організаційного характеру. Хтось мав займатися справами давньоруської церкви. І 
це міг бути тільки Константинополь, тому що християни на Русі були 
православними, а значить, мали бути пов’язані з центром православ’я – 
Константинополем. 

 Візантійська адміністрація направила, як вже зазначалося, на Русь 
митрополита та супроводжуючих його духовних осіб. Як бачимо, Русь 
завойовувала собі християнство, і це головний результат походів Аскольда на 
Константинополь у 860 р. 

 Отже, в ІХ ст. Русь перебувала вже серед розвинутих держав Європи. 
Здійснився перехід до феодалізму, тривав процес класоутворення, формування 
феодальної зовнішньої політики, закладалися основи давньоруської культури. Акт 
християнізації Русі Аскольдом у 860 р. є показником ступеня розвинутості 
феодального суспільства. 

 Таким чином, як і в усіх державах середньовічної Європи, на Русі 
християнство утверджується в ІХ столітті. 
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ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
Розвиток українського суспільства як демократичної системи значною 

мірою залежить від глибини теоретичного осмислення явищ і процесів його 
багатогранної, суперечливої реальності, в тому числі й духовної. Соціальні зміни в 
нашій державі, що відбулися впродовж останніх десятиліть, стали поштовхом до 



 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________  Андріївський вісник 

- 146 - 

пошуку нового сенсу життя, виникнення нових потреб, інтересів, ціннісних 
орієнтацій. Тому виникає необхідність обґрунтування ціннісних основ духовного 
відродження нації у контексті світової соціокультурної системи, що актуалізує 
звернення до релігійних цінностей, зокрема християнських. 

Проблема релігійних цінностей стосується сфери внутрішнього духовного 
життя особистості і, разом з тим, вимагає вирішення її в загальній 
соціально-легітимній формі. Пошук загальнозначущих морально-ціннісних 
орієнтирів соціального розвитку потребує ретельного вивчення природи 
релігійних цінностей, їхнього змісту, структури й характеру функціонування. 

В українських реаліях особливе значення має наукове вивчення 
християнських цінностей, оскільки саме християнство історично було і 
залишається основною формою релігії українців, і саме християнські цінності є 
одним з найважливіших факторів, що впливають на формування й розвиток 
національної культури, політики, освіти та інших сфер суспільного та духовного 
життя. 

Відтак у сучасному просторі (зростання інтересу до християнських 
цінностей, їхньої реалізації в життєдіяльності кожного народу) особливе місце 
посідає проблема моральних норм, їхнє значення у функціонуванні спільноти і 
суспільства. У цьому аспекті особливо важливою постає проблема формування та 
функціонування норм християнської моралі в житті молодого покоління. Саме 
тому актуальним є аналіз конкретних норм християнської моралі у процесі 
формування українського етносу. 

Важливим є те, що в історії України християнство через систему 
цінностей сприяло національній ідентифікації, вихованню національного 
характеру, формуванню самобутньої духовної культури. Безсумнівно, в такому 
випадку християнство претендує на роль морального регулятора поведінки 
людини, пропонуючи їй цінності, норми й критерії оцінок. Християнська етика 
богоцентрична, а найважливіший моральний принцип християнства – 
любов-агапе. 

Варто виокремити рівні біблійної етики згідно з пріоритетом цінностей. 
На рівні старозавітної етики мова йде про загальнолюдські норми. Наступний 
рівень – це новозавітна етика, основні принципи якої засновані на любові як вищій 
цінності, ідеї відчуженості від світу й есхатологічній спрямованості. Рівень 
індивідуального регулювання поведінки християнина ґрунтується на особистому 
спілкуванні з Богом. 

Християнські цінності відіграють велике значення в житті віруючого: 
дають розуміння місця й значення життя людини, підпорядковують його 
поведінку релігійним вимогам, посилюють інтенсивність емоційного життя. У 
межах особистісного функціонування релігійних цінностей варто виділити три 
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рівні сформованості системи християнських цінностей: поверхневий, рівень 
особистого сприйняття і глибинний. Християнські цінності суттєво впливають на 
духовний баланс особистості і є засобом досягнення соціально-психологічної 
стабільності, що вказує на їх значний психотерапевтичний потенціал. 

Релігійні цінності впливають на соціальну структуру, динаміку і 
мотивацію соціальної поведінки людей, вони змістовно наповняють соціальну 
динаміку і визначають її напрям. Вплив релігійних цінностей на соціальні процеси 
простежується за трьома основними напрямами: релігійні цінності як інтегруюча 
основа суспільства, як фактор соціальної динаміки і як засіб створення 
конфліктних ситуацій. 

Отже, християнські цінності відігравали й продовжують відігравати 
значну роль в українському суспільстві. Існують національні особливості у 
структурі християнських цінностей, їхньої ролі в історичному розвитку, а також в 
індивідуальних ціннісних орієнтаціях. У сучасній Україні спостерігаються значні 
трансформації християнських ціннісних систем під дією новітніх тенденцій 
соціального розвитку, що засвідчують посилення їхньої суб'єктивності. 
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ДЕРМАНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР  

В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 
кінця XVI – поч. XVII ст. 

 
Історія Дерманського монастиря, з огляду на важливість дослідження 

локальних краєзнавчих культурно-релігійних центрів, є надзвичайно цікавою та 
актуальною, адже вклад цього духовного осередку у рoзвитoк укрaїнської 
культури, друкарства, oсвіти є непересічним, oскільки був спрямoваний як на 
міжкультурну інтегрaцію, так і на розвиток нaціонaльного життя. Нaвряд чи буде 
перебільшенням скaзaти, що в істoрії Укрaїни кінця XVI – першoї пoлoвини XVII 
століття Дермaнський Святo-Троїцький мoнaстир відігрaвав дуже помітну роль. 
Майже всі ключові пoдії культурного та релігійногo життя цьoго періoду так чи 
інакше тoркалися цьогo мoнастиря.  

Період кінця XVI – на початку XVII ст. в історії України характеризувався 
складною політичною ситуацією позначеною Люблінською (1569 р.) та 
Берестейською (1596 р.) уніями. Боротьба з унією, що стала не стільки релігійною, 
як політичною акцією, дала поштовх до згуртування різних прошарків народних 
мас під проводом національної ідеї. Православні монастирі виступили осередками 
формування національної самосвідомості у боротьбі проти культурної та 
релігійної дискримінації. Не оминув цей процес і долі Дерманського 
Свято-Троїцького монастиря, який був не лише релігійним осередком, але й 
поєднував у собі структури культурно-освітнього, просвітницького, 
господарсько-адміністративного та політичного характеру. 

Його діяльність тісно перепліталася з вимогами історичних реалій та 
міжконфесійних відносин. 

Пов’язаний з родиною Острозьких, у долі якої віддзеркалювались усі 
протиріччя, труднощі, починання і трагедії цієї епохи, Дерманський монастир у 
кінці XVI – на початку XVII ст. був важливим центром збереження духовних 
православних традицій, хоча пізніше перейде на унійні засади.  

Патроном-власником монастирем у цей час був князь В.-К. Острозький, 
який забезпечував його фінансово і матеріально. В зв’язку із цим, діяльність 
монастирської братії розвивалась цілком у фарватері політики, яку проводив 
князь. Він дбав про те, щоб його духовні обителі теж долучались до антиунійної 
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діяльності, адже період кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. в історії Волині пов’язаний із 
протистояннями уніатів та православних.  

В умовах поширення церковної унії, за вказівкою князя В.-К. Острозького, 
наукових діячів, що працювали у Острозькій слов’яно-греко-латинській академії 
та друкарні направили до Дерманя, оскільки, в період політичних, суспільних та 
конфесійних загострень існувала потреба служити православній церкві та освіті. 
Причиною такого кроку можна вважати, перш за все, географічне розташування, 
оскільки село Дермань віддалене від основних тогочасних великих населених 
пунктів, але близьке до Острога, через який проходили торгівельні шляхи, що 
забезпечували приїзд науковців, інтелігенції з інших регіонів. Адже, з одного 
боку, невелика відстань між Острогом та Дерманем мала сприяти тісному 
контактуванню населених пунктів у питанні культурно-просвітницької та 
освітньої діяльності, а з іншого – непримітне село, не привертаючи особливої 
уваги у період загострення ідеологічної боротьби, мало забезпечити тиху роботу 
осередку. 

У 1602 р. князь К. Острозький проводить у монастирі реформу, 
посилаючись на свої повноваження "сторожа віри святої східної" та "оборонця 
Церкви" (ще у 1596 р. він був призначений александрійським патріархом 
Мелетієм Пігасом головним представником патріаршої влади) [9, 30-33] та 
переносить культурно-освітній центр у Дерманський монастир, де для цього 
склались відповідні умови, про що зазначає І. Огієнко: "Свою давню думку про 
заснування в Дерманському монастирі культурно-освітнього центру Костянтин 
Острозький здійснив лише у 1602 році. В тім році, 5 липня, князь, з благословення 
патріарха Мелетія, цілком переробляє Дерманський монастир: засновує школу, а 
також і друкарню при ній; багатому і до того монастирю князь дарує нові маєтки" 
[8, 276-282]. 

На початку XVII століття наукова та видавнича діяльність Острозького 
науково-просвітницького центру пішла на спад і князь В.-К. Острозький Отже, 
можна вважати, що в кінці 1602 – початку 1603 року, коли острозька друкарня 
тимчасово припинила свою діяльність, наступницею книгодрукування на Волині 
стала дерманська, як логічне її продовження. Цієї думки дотримується чимало 
дослідників, зокрема І.Огієнко [8]. 

До сьогодні триває дискусія щодо дати заснування друкарні в 
Дерманському монастирі. 

До уваги бралися різні аспекти: і передача друкарського устаткування до 
обителі, і приїзд видатних учених-просвітників з метою видання, редагування 
дерманських друків, і публікація друкованих текстів та здійснення переписів книг, 
і організація примонастирської школи та перенесення культурно-освітнього 
центру з Острога до Дермані. Частина вчених, зокрема І.Огієнко [8, 212-213],  
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Г. Бухало [1, 32-33], схиляються до думки, що друкарня почала функціонувати з 
кінця 1602 – початку 1603 року, і припинила діяльність у 1605 році. І.Мицько 
вказує на дату заснування – 12 квітня 1603 року [7, 33]. 

Причиною неможливості встановлення точного датування роботи 
дерманської друкарні може бути те, що частина книг, які відносяться до ранішого 
часу, аніж 1602 – 1603 роки, не збереглися. Проте, кінцева дата завершення 
діяльності дерманської друкарні – 1605 рік, сумнівів не викликає, оскільки саме 
цього року культурно-освітня та науково-видавнича робота пішла на спад, 
відбувається згортання роботи друкарні, а чимало відомих просвітників, 
літераторів (І. Борискович, Кипріян, А. Грекович, Д. Наливайко та ін.) покинули 
Дермань та переїхали до Острога.  

Устаткування та друкарський реманент Германської друкарні був забраний 
з Острога. Це засвідчує та обставина, що шрифт дерманських видань цілком 
ідентичний зі шрифтом острозьких.  

Управителем її став священик-друкар Дем’ян Наливайко. М. Грушевський 
зазначав про останнього:"... впродовж тридцяти літ отець Дем’ян виступає 
впливовим, авторитетним членом, чи навіть проповідником острозького гурту – 
славний побожним життям і богословською ерудицією ..." [13, 189-190]. 

Ігуменом реформованого Дерманського монастиря князь В.-К. Острозький 
призначив високо освіченого Ісакія Борисковича. Останній на той час у монастирі 
зібрав чимало вчених та достойних ченців, які відразу почали займатися 
друкарською працею.  

У діяльності друкарні в Дермані брали участь особи, які належали до 
високоосвічених людей, фахово підготовлених спеціалістів у галузі 
перекладацької роботи, адже перекладачеві часто доводилося "описово тлумачити 
поняття, змінювати синтаксичні конструкції, пристосовуючи їх до своєї мови, 
навіть творити нові слова. Праця українського перекладача була більш творчою і 
вимагала ґрунтовніших філологічних знань" [8, 104-106]. 

Перше відоме на сьогодні дерманське видання – віршований панегірик на 
смерть князя О. Острозького "Лямент дому княжат Острозьких над зешлым с того 
свъта ясне освецоным княжатем Александром Константиновичем княжатем 
Острозким воєводою волынским", – збереглося в унікальному примірнику, однак 
у дефектному вигляді (зберігається у Народній бібліотеці в Софії), оскільки у 
ньому відсутні вихідні дані. Я.Ісаєвич зазначає: "книга, очевидно, вийшла до 
похорон князя О.Острозького, призначених на 23 лютого 1604 року", а її авторство 
приписують Дем’яну (Даміану) Наливайку [6, 56]. 

Дехто з дослідників, напр. М. Максимович, першим дерманським виданням 
вважають "Диалог албо розмова о православной и справедливой вере", що 
побачила світ ніби в 1603 р., проте ця книжка не збереглася. [6, 56].  
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Іван Огієнко вважав, що першою книжкою, яку почали друкувати в Дермані 
був Октоїх: "Першою книжкою почали друкувати в Дермані Октоїха, бо 
друкованим його тоді на Вкраїні ще не було." [8, 67]. 

"Друк Октоїха розпочали 12 квітня 1603 р., а скінчили 12 вересня 1604 р… 
Післямову склав і підписав Дем’ян Наливайко: "Даміан недостойный презвитер". 
[8, 54]. 

Важливим є те, що "Октоїх" 1604 р., як одна із пам’яток друкарської 
спадщини Дерманського монастиря, був прикладом впровадження тогочасної 
української літературної мови, а вміщені переклади Д. Наливайка виконувалися з 
використанням різноманітних літературних та жанрових прийомів, що 
засвідчували формування українознавчої мовознавчої традиції. 

Наступним виданням дерманської друкарні (за І.Огієнком – це друга 
книжка) був полемічний твір "Лист Мелетія, Святейшого патріархи 
Александрійського до велебного єпископа Ипатія Потея", виданий 6 лютого 1605 
року на 41 листках. Своє послання патріарх написав в Єгипті 15 жовтня 1599 року. 
Переклад з грецької мови на українську здійснив Іов Борецький, який в той час 
працював у Дермані, а передмову до книги написав священик Дем’ян Наливайко 
[9, 230-236].  

І. Огієнко вважав: "Здається, що цей "Лист…" був останнім дерманським 
друком, але можливо, що всіх дерманських видань до нас не дійшло; навіть 
польські джерела підкреслюють, що з Дерманської друкарні "говорили до народу 
руського"". Разом з тим, митрополит Ілларіон наголошує на тому, що "вага 
дерманських друків ... полягає також і в тім, що видавці їх вживали й народної 
української мови, можливо, під впливом Д.Наливайка" [8, 148- 154]. 

У друкарні Дерманя також практикувалась традиція переписування книг на 
кошти магнатів-меценатів. У даному випадку в цій справі Дерманському осередку 
допомагала православна гілка родини князів Острозьких, які вважали обов’язком 
підтримувати обитель та подібні духовні заклади. 

Дерманська друкарня проіснувала досить короткий період – лише три роки, 
після чого була перенесена до Острога. Однак, Дерманський монастир не втратив 
своєї культурно-просвітницької значимості та спадщини – літературних, 
наукових, полемічних видань.  Діяльність друкарні при Дерманському монастирі 
мала неоціненне значення в умовах протистояння православних і уніатів. Через 
публікації, літературно-перекладацькі твори вчені, ченці, які працювали протягом 
1602 – 1605 років у дерманській друкарні, знайомили усі верстви населення саме з 
українськими та церковнослов’янськими текстами. 

Таким чином, популярність дерманських друків та цінність їх змісту 
заслуговувала на увагу не лише представників українського суспільства, вузького 
кола ченців та друкарів, а й впливала на все населення, урядові кола та відомих 
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діячів. Важливість згадуваних праць полягала у тому, що вони, окрім 
популяризації тогочасної української та церковнослов’янської мов, пропагували 
думку, про неправомірність поширенні унійних ідей на території Волині. 

Варто також наголосити і на значенні дерманських друків з огляду на 
популяризацію в них української мови – важливого політичного інструмента, який 
у період XVI – XVII століття сприяв визнанню України та її народу окремим 
утворенням та самобутньою нацією. 

Разом із друкарнею при монастирі функціонувала школа або примонастир-
ське училище. Облаштування дерманського примонастирського училища або 
школи відбувалось у 1602 р. під час реформувань Свято-Троїцького монастиря. 
Мета створення цього закладу визначалась необхідністю покращення та 
вдосконалення освітнього рівня чернецтва в обителі, залучення їх до друкарської 
справи, перекладу творів, просвітницької роботи, поширення освіти та популяри-
зація української мови серед населення волинських земель та України в цілому.  

 Існує думка, що князь В.-К. Острозький задумав раніше саме у Дермані, а 
не в Острозі, відкрити школу та друкарню. На Дерманську школу було покладено 
розробку основних принципів та засад облаштування культурно-просвітницького 
центру в м. Острозі. Достатньо обґрунтованим вважається твердження, що князь 
В.-К. Острозький намагався в умовах міжконфесійних протистоянь зберегти усі 
наукові надбання науковців, просвітників, літераторів, тому і організував 
навчальний заклад у Дермані. 

При Дерманській обителі складався навчальний центр виразної 
антикатолицької спрямованості, в якому, головним чином, були представлені 
висококваліфіковані наукові кадри, деякі з них вели світське життя.  Необхідно 
зауважити, що заклад суттєво різнився від тих, які функціонували при інших 
церковних осередках. 

До навчального та наукового процесів залучалися не тільки дерманські 
ченці, а й вчені, літератори, філософи з Острога та інших міст Волині. Так, активно 
працювали в Дерманській школі Василь Суразький, Клірик Острозький, Іов 
Борецький. Останній плідно займався перекладацькою діяльністю в монастирі. 
Активну участь у літературній роботі брав ієромонах Кипріян, випускник 
Венеціанського і Падуанського університетів. Найімовірніше, саме він переклав з 
грецької мови збірник античних і візантійських афоризмів "Пчела" (1599), 
"Синтагматіон про сім святих церковних тайн" Гавриїла Севера (1603) та "Бесіди 
та Євангеліє від Іоанна" Іоанна Златоуста (1605). Приблизно в цей же час у 
Дермані перебував Антоній Грекович, виходець з грецької сім’ї з міста Рогатина. 
У 1598 р. він прийняв постриг в Дерманському монастирі. Очевидно, він також 
брав участь у діяльності дерманського наукового гуртка, оскільки був відомий як 
людина дуже освічена.  
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Статут передбачав прийняття в монастир та його освітній центр не тільки 
осіб, які визнавали правила, а й тих, хто, "которые бы се зыйшли до науки; мают 
теж способнейшіє до науки учитися писма Словенского, Грецкого и Латинского, 
от особ виры святоє восточноє будучих", тобто мав схильність до опанування наук 
[7, 76-80]. Найобдарованіші вихованці мали навчатись слов’янської, грецької, 
латинської мови. В освітньому навчальному закладі навчались і провадили роботу 
насамперед особи, віддані православній вірі, хоча і небагаті, але твердо переконані 
у своїх релігійних поглядах та державницьких ідеалах українства. Крім того, 
примонастирське училище або школа не були вузько становими, оскільки тут 
мали право навчатися і світські особи. Така тенденція сприяла поширенню освіти 
серед широкого кола населення. 

Обмеження при зарахуванні до навчального закладу все ж існували, 
оскільки увага зверталась на рівень підготовки та схильність до опанування тих 
наук, які викладались. Вихованці відраховуватись якщо недовготривале навчання 
було безуспішним. 

Великого значення у школі, як і у монастирі в цілому, приділялося 
музичному мистецтву, яке з одного боку стало традиційним для такого типу 
духовних осередків, а з іншого – успадкувало традиції та надбання, які заклалися 
ще у Острозькому культурно-освітньому центрі. У записах Дерманського 
пом’яника навпроти імен ченців та ієромонахів зустрічається таке поняття як 
"уставник" – це керівник монастирського хору. 

З 1605 р. культурно-освітня діяльність Дерманського осередку пішла на 
спад [8]. Друкарня, що становила невід’ємну частину навчального закладу, знову 
була переведена назад до м. Острога. Однак, примонастирська школа, продовжила 
своє функціонування надалі. Проте, у ній відбуваються суттєві зміни: у 1605 році, 
почали роз’їжджатись відомі особи, які були залучені до роботи Дерманського 
культурно-освітнього центру: І.Борискович, Кипріян, І. Борецький, А. Грекович, 
Д. Наливайко. Разом з тим, матеріальне становище Дерманського монастиря і 
школи при ньому погіршується. Головною причиною стало – відхід нащадків 
князя В.-К. Острозького від православ’я, прийняття ними католицької віри та 
підтримка унійного з’єднання. 

У кінці 20-х років XVII століття Дерманська обитель офіційно стає унійним 
релігійним осередком при якому продовжує існувати школа. Проте цей освітній 
осередок уже не відігравав помітної ролі у міжконфесійних стосунках. Він, з 
однієї сторони, не перешкоджав збереженню православних тенденцій у 
примонастирськй обителі, а з іншої – не забезпечував на належному рівні 
проведення роботи щодо католицької та унійної пропаганди серед вихованців. 
Успіхи з’єднаної церкви у галузі освіти у Дерманському монастирі та на Волині в 
цілому на першу половину XVII століття були скромними. [7, 47- 56]. 
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У другій половині XVI – першій половині XVII ст. заможні князівські, 
родини та монастирі формували книгозбірні, бібліотеки. При Дерманському 
монастирі існувала бібліотека, у якій знаходилися книги, видані українською, 
церковнослов’янською, польською, латинською, грецькою, німецькою та 
італійською мовами. Кількість книг, що за період правління родини князів 
Острозьких, входили до монастирської бібліотеки, сягала від трьохсот до 
чотирьохсот книг, лише світського характеру, не враховуючи богослужбових [7, 
167-168]. 

У бібліотеці зберігалися стародруки та рукописи. До наших днів зберігся 
один з рукописів монастирської бібліотеки – Дерманський пом’яник (нині 
знаходиться у фондах Острозького державного історико-культурного 
заповідника). Розпочинається він із роду князів Острозьких, а також містить 
вписані родоводи князів Слуцьких, Соломирецьких і Гольшанських. Чисельність 
вписаних осіб – 724 людини.  

Монастир також мав можливість самостійно купувати окремі книги для 
поповнення фондів бібліотеки [9, 76-79]. Книги з цієї бібліотеки мали екслібриси – 
знаки з малюнком на книжках, надписом "Ех lіbгіs" (із книжок) і назвою 
бібліотеки чи прізвищем власника книгозбірні. Традиційно бібліотечні фонди 
духовних осередків формувала богословська література, тому у монастирі 
переважали видання саме такого характеру. Однак, тут були також книги 
світського характеру, а також словникові видання. Вони були видані українською, 
церковнослов’янською, польською, латинською, грецькою, німецькою та 
італійською мовами. Так, кількість книг, що входили до монастирської бібліотеки 
за період правління родини князів Острозьких, сягала від трьохсот до 
чотирьохсот. Це книги лише світського характеру, не враховуючи богослужбових. 

Багато друкованих видань, що зберігалися у монастирській бібліотеці, 
вийшли з друкарських осередків таких міст, як Вроцлав, Краків, Люблін, Варшава. 
Львів тощо. [9, 80-82].  

Отже, у кінці XVI – на початку XVII ст. Дерманський монастир став 
центром збереження духовних традицій у дусі православ’я і поширив свої впливи 
через видання, культурно-просвітницьку діяльність, навчальну роботу не лише на 
територію Волині, а й на українські землі в цілому. Викладання в 
примонастирській школі, фонди бібліотеки засвідчили масштабність 
ідеологічного впливу Дерманської обителі на свідомість українського населення 
та його переконання. 

Таким чином, на зламі XVI – XVII століть Дерманський Свято-Троїцький 
монастир належав до числа важливих осередків української культури, був 
центром формування національно-самобутньої суспільної думки та підвищення 
національної самосвідомості українського народу, став своєрідним індикаторам 
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суспільно-політичної та духовної ситуації в Україні, забезпечив на тривалий 
проміжок часу православні засади, що на території Волині стали реальною 
перешкодою для швидкого впровадження та поширення процесів унійного 
з’єднання. 
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С.І. ЗДІОРУК, 
відділ гуманітарної безпеки 

Національного інституту стратегічних досліджень 
 

ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПЕЛАНСЬКОЇ СЛУЖБИ  
В МЕДИЧНІЙ І ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ 

 
Анотація. В аналітичній записці розглядаються проблеми створення служби капеланів у 

медичній та пенітенціарній системах України. Показано недосконалість законодавчого 
забезпечення цих процесів. Наводяться рекомендації щодо можливих шляхів організації 
функціонування служби капеланів у медичній та пенітенціарній системах України для 
забезпечення духовно-гуманітарної та морально-психологічної підтримки українських 
громадян у складних життєвих обставинах. 

 
Духовно-релігійна опіка в медичних і пенітенціарних закладах має 

тривалий досвід у багатьох країнах. Після відновлення незалежності України у 
вітчизняних лікарнях та інших медичних закладах, так само, як і в місцях 
позбавлення волі, стала спорадично запроваджуватися практика релігійної опіки й 
підтримки хворих та осіб, котрі відбували покарання. Номінально і Конституція 
України, і Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" надають 
громадянам таке право. 

Необхідно зазначити, що в той же період низка країн Європи прагнула 
об’єднати власний досвід та виробити спільні підходи і засади до капеланського 
служіння у медичній сфері. В червні 2002 року в місті Турку (Фінляндія) була 
проведена 7-а Нарада Європейської мережі медичного капеланства. Колективний 
документ1 увібрав специфіку служіння 40 різних церков і церковних організацій з 
21 країни Європи. 

Таким чином, визначено наступне: 
1) капеланське служіння проводиться в різних секторах медичної опіки 

задля духовних і релігійних потреб страждаючих і тих, хто ними опікується, 
використовуючи особисті, культурно-релігійні та громадські ресурси; 

2) медичне капеланство в різних державах організовано по різному. 
Зокрема, воно формується релігійними громадами; самими медичними закладами; 
державною політикою медичної опіки або асоціаціями капеланів. 

Характерно, що капеланське служіння може здійснюватися як кліриками 
(священнослужителями), так і мирянами. Але вони повинні мати спеціальну 

                                                 
1  Засади медичного капеланства в Європі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.enhcc.eu/Standards%20Ukaranian.pdf 
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освіту для такого служіння. Така професійна освіта має як мінімум кілька 
складових, а саме: навички й знання у галузі медичної опіки; клінічно-практичний 
досвід і вміння; богословсько-пастирські знання; духовно-релігійні знання. Лише 
за цих умов кандидати на капеланське служіння призначаються релігійною 
громадою або церковним керівництвом і будуть визнані медичною установою. 
Після такого визнання вони стають повноправними суб’єктами поліфункціональ-
ної системи медичної сфери. 

Залежно від конкретних обставин капелани, обслуговуючи хворих 
пацієнтів, їхніх родичів і близьких, а також персонал медичних закладів, повинні 
здійснювати діяльність у таких напрямках: 

а) захищати цінність і гідність кожної людини; 
б) пояснювати сутність життєвого досвіду про хвороби, страждання та смерть; 
в) показувати підтримуючий та примиряючий потенціал релігійної віри; 
г) враховувати особисті духовні потреби людей, не нав’язуючи інших 

переконань; 
д) виявляти особливе співчуття та розуміння тих, хто є в розпачі, виконуючи 

релігійні обряди згідно з традиціями, прийнятними для потребуючих; 
е) брати участь у навчальних програмах для медичного персоналу; 
є) бути не лише посередниками, але й захисниками прав пацієнтів медичної 

сфери; 
ж) вміти оцінювати дієвість духовної опіки, котру надає капеланська 

служба, беручи участь у відповідних науково-дослідницьких і просвітницьких 
програмах. 

Важливо зазначити, що хоча й капеланська служба у місцях позбавлення 
волі має свою певну специфіку (в порівнянні з медичним капеланством), загальні 
підходи і напрямки їхньої діяльності співпадають і можуть використовуватися для 
організації капеланської служби у пенітенціарній системі. 

Практика різних країн світу показує, що співпраця пенітенціарних систем і 
релігійних організацій дає позитивні результати шляхом виховної й просвіт-
ницької роботи з контингентом засуджених. Це проявляється у збільшенні частки 
повернення суспільству громадян, котрі стають на шлях законослухняності. 

Треба наголосити, що у багатьох державах тюремне капеланське служіння 
врегульоване законодавчо, а тому й має відповідну підтримку держави. Окрім 
здійснення власної релігійної культової практики капелани зобов’язуються 
виконувати низку додаткових функцій. Наприклад, брати участь у роботі 
дисциплінарних рад, контролювати листування в’язнів, співпрацювати з 
тюремними психологами, медиками та іншими працівниками в’язничних установ, 
навчати грамоті й основам зміцнення сім’ї, а також повідомляти ув’язненим 
підопічним про смерть їхніх родичів тощо. 
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Призначення або запрошення до капеланського служіння в пенітенціарних 
системах передбачає набуття претендентами певного освітнього і практичного 
цензу. Зокрема, у США щоби отримати можливість працювати із засудженими, 
релігійний діяч повинен мати освіту не нижче магістра та обов’язковий сертифікат 
відповідної релігійної організації про ділові якості й здатність до співпраці з 
ув’язненими. Далі вони працюють за контрактом, або як волонтери – на 
громадських засадах. 

Цікавим є досвід тюремних капеланів Великобританії. Окрім звичайних 
обов’язків вони за погодженням адміністрацією організовують зустрічі з 
колишніми в’язнями, котрі на тривалий час були позбавлені волі, але після 
завершення відбуття покарання остаточно розірвали зі своїм злочинним минулим. 

Значний досвід тюремного капеланства у Фінляндії дозволяє лютеранським 
священикам часто виступати в ролі психологів і соціологів. Саме лише з ними 
деколи в’язні фінських тюрем прагнуть поговорити про свої родинні або 
виробничі проблеми. 

Привертає увагу організованість роботи тюремних священиків у Польщі. 
Значною мірою їхній порядок зумовлений переважністю та масовістю католицького 
віросповідання. Відтак головний капелан призначається конференцією польських 
єпископів і виконує обов’язки особливого посередника між державою і церквою. 
Йому підпорядковуються капелани тюремний округів, що налічують від 10 до 20 
закладів позбавлення волі. Безпосередньо у виправному закладі служить капелан, 
котрий укладає письмову угоду з керівником даного закладу. 

Характерно, що у Польщі тюремний капелан є водночас парафіяльним 
священиком й утримує його (тобто сплачує йому заробітну плату) конкретна 
парафія. Й лише в рідкісних випадках, за наявності бюджетних можливостей, певна 
фінансова винагорода капелану може надаватися адміністрацією виправної установи. 

Пенітенціарна система України також вже має власний досвід тюремного 
капеланства, що дозволяє очікувати позитивного впливу на процес морального 
виховання тих, хто відбуває покарання у виправних закладах. 

Водночас головною проблемою для організації ефективної роботи і 
медичного, і тюремного капеланства в Україні є, по-перше, відсутність законо-
давчого врегулювання даного виду діяльності релігійних організацій, а по-друге, 
підпорядкування переважної більшості православних громад московському 
патріархатові, що є невід’ємною частиною імперсько-ідеологічного механізму 
Росії, як держави-агресора. 

Це актуалізовано ще й постійно зростаючою кількістю українців, котрі 
пройшли пекло нинішньої російсько-української війни, адже багато з них змушені 
лікуватися в медичних закладах після отриманих поранень, або проходити курс 
соціальної реабілітації для повернення до повноцінного цивільного життя. 
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Важко собі уявити, як можна сприйняти діяльність медичних чи інших 
капеланів, котрі належать до московського патріархату, зокрема, до УПЦ(МП), 
нашими колишніми воїнами-учасниками АТО, які потребують реабілітації 
внаслідок отримання ними бойових травм психологічного характеру. Так само 
неприродно виглядають спроби надати священиками УПЦ(МП) 
духовно-гуманітарну та морально-психологічну підтримку рідним і близьким тих 
українських воїнів, котрі загинули, захищаючи Україну від російської агресії. 

У 2016 році до Верховної Ради України було внесено проект Закону 
України № 4987 "Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства 
України про охорону здоров’я" (щодо запровадження душпастирської опіки в 
сфері охорони здоров'я)" 1 . В цьому законопроекті додавалася така новела: 
"Частину першу статті 3 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом 
дванадцятим такого змісту: "душпастирська опіка – діяльність в закладах охорони 
здоров'я священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними 
організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом 
порядку, спрямована на забезпечення релігійних та духовних потреб пацієнтів, 
членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров'я". 

Також пропонувалося доповнити Закон України "Основи законодавства 
України про охорону здоров’я" статтею 24 "Душпастирська опіка в сфері охорони 
здоров’я", де подавався певний спосіб організації такої опіки. 

Даний законопроект має усі ознаки декларативності й навіть 
публіцистичності, і не сприятиме розв’язанню проблеми організації в Україні 
служби медичного капеланства. Більш того, він входить у протиріччя з низкою 
законів, про що зазначено у висновку Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України 2 . Саме тому 2 листопада 2016 року цей 
законопроект був відхилений Верховною Радою України. 

24 листопада 2017 року до Верховної Ради України подано проект Закону 
України "Про пенітенціарну систему" 3 . Цей законопроект було розроблено 
широким колом фахівців і народних депутатів (у тому числі робочої групи 

                                                 
1 Проект Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 
здоров’я (щодо запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров’я)" (реєстр.  
№ 4987 від 14.07.2016 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59751. 
2 Висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про 
охорону здоров’я (щодо запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров’я)" 
(реєстр. № 4987 від 14.07.2016 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59751. 
3 Проект Закону України "Про пенітенціарну систему". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965. 
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Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
Верховної Ради України та Міністерства юстиції України щодо реформування 
пенітенціарної системи). 

Розробники проекту Закону України "Про пенітенціарну систему" прагнуть 
відобразити сучасні потреби українського суспільства, зокрема, стосовно 
організації служби капеланів у пенітенціарній системі. Але, на жаль, тут ситуація 
подібна до історії з медичним капеланством. 

У розділі V "Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу 
пенітенціарної системи" щодо капеланської служби є лише невеличка частина шоста 
статті 50: "6. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
протягом робочого дня у вільний від виконання службових обов’язків час за 
бажанням може надаватися психологічний супровід та душпастирська допомога 
психологами та капеланами установи виконання покарань або слідчого ізолятора". 
Некоректність порядку викладення цієї частини породжує більше питань, аніж від-
повідей. Наприклад, "протягом робочого дня у вільний від виконання службових 
обов’язків час" – а що ще крім "виконання службових обов’язків" "протягом робочого 
дня" повинен робити службовець? Особливе питання викликає формулювання 
"може надаватися психологічний супровід та душпастирська допомога психоло-
гами". На наше переконання, ці положення необхідно виписати так, щоби чітко роз-
різнялися функції капеланів і психологів або інших фахівців пенітенціарної системи. 

У розділі VIІ "Прикінцеві і перехідні положення" розробники пропонують 
внести деякі зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2004 р., № 3 – 4, ст. 21). Так, частину сьому статті 1281 
рекомендується викласти у такій редакції: "7. Священнослужителі (капелани) 
можуть відвідувати установи виконання покарань для проведення заходів 
душпастирської опіки за спеціальним дозволом адміністрації таких установ, 
виданим за формою та у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації, у завчасно погоджений з 
адміністрацією установи час". Окрім того, цю ж статтю 128 доповнити частиною 
дев’ятою такого змісту: "9. В установах виконання покарань можуть здійснювати 
душпастирську опіку священнослужителі (капелани) у кількості, достатній для 
задоволення релігійних потреб засуджених різних віросповідань". 

Мусимо зауважити, що запропоновані зміни до Кримінально- виконавчого 
кодексу України зберігають вади, що були вже в проекті Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я" (щодо запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров'я)". 
Замість унормування й визначення відповідного порядку функціонування служби 
капеланів у пенітенціарній системі маємо чергові декларації про добрі наміри. 
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Наприклад, викликає сумнів чи потрібно виносити аж на рівень Закону України 
погодження з адміністрацією установи час відвідання капеланами ув’язнених. Тим 
паче, що кількома рядками вище було вже визначено, що капелани "можуть 
відвідувати установи виконання покарань для проведення заходів душпастирської 
опіки за спеціальним дозволом адміністрації таких установ, виданим за формою та 
у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади". 

Викликає сумніви щодо виконання частини 9 цієї ж статті 128 щодо 
кількості капеланів, "достатній для задоволення релігійних потреб засуджених 
різних віросповідань", адже кількість представників релігійних громади різних 
віросповідань значно відрізняється (від десяти осіб до кількох тисяч). Очевидно, 
що законопроект у цій частині потребує серйозного доопрацювання. 

На нашу думку, хиби подібних законопроектів витікають з того, що в 
українському законодавстві принципово не врегульована діяльність служби 
капеланів у всіх сферах національного життя. Ця надзвичайно чутлива сфера 
суспільного буття нації потребує системного врегулювання спочатку на рівні 
Концепції державно-релігійних відносин, а потім спеціально розробленим Законом 
України "Про службу капеланів". В такому законі доцільно визначити засади служби 
капеланів у різних сферах (служба військових капеланів, служба капеланів у 
пенітенціарній системі, служба медичних капеланів), спосіб організації таких служб, 
механізм функціонування тощо. Такий порядок запровадження служб капеланів 
дасть можливість чітко застерігати захист національних інтересів і забезпечення 
національної безпеки України, що особливо важливо під час російської агресії. 

Констатуючи певний поступ у практичному запровадження служб 
капеланів, все ж необхідно наголосити про збереження прискіпливої уваги до 
деструктивної діяльності московського патріархату, його ролі у розробці ідеології 
та організації впровадження проекту "руского міра" в Україні1. Адже УПЦ (МП) 
повністю підпорядкована московському керівництву, а це означає, що згідно зі 
статутом Російської православної церкви2 (невід’ємною частиною якої вона є) 
УПЦ (МП) виконує всі розпорядження та вказівки саме Москви. 

Не зважаючи на останні маскувальні дії московського патріархату щодо 
УПЦ(МП) на архієрейському соборі РПЦ (29.11-02.12.2017 р.), УПЦ(МП) 
залишається ще більш жорстко підпорядкованою Москві3. 

                                                 
1 Україна та проект "русского мира". Аналітична доповідь. 2014 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1594/ 
2 Устав Русской Православной Церкви. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ 
3  В Устав Русской Православной Церкви внесены изменения, касающиеся Украинской 
Православной Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5074448.html 
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Негативний вплив московського патріархату підсилюється ще й тим, що 
РПЦ має прямі угоди про співпрацю з відповідними міністерствами1 і відом-
ствами 2  держави-агресора, де чітко вказано: "Стороны осуществляют обмен 
информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес".3 

 
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Капелани вже зайняли певне місце в українських медичній та 
пенітенціарній системах. Вони прагнуть працювати для забезпечення 
духовно-гуманітарної та морально-психологічної підтримки українських 
громадян у складних життєвих обставинах. 

2. Значною перепоною на шляху до ефективної толерантної співпраці на 
ниві служб капеланів постає УПЦ (МП), що є структурною частиною Російської 
православної церкви та потужним інструментом Москви для реалізації політики й 
ідеології "руского міра" щодо України. 

3. Одним із основних підходів до побудови сучасних взаємин Української 
держави і релігійних організацій повинен бути концепт раціонального 
партнерства. Гуманітарна складова національної безпеки держави буде значно 
посилена завдяки використанню служби капеланів у медичній та пенітенціарній 
системах. Суспільно-політична практика інших держав вже довела дієздатність і 
ефективність такої служби. 

4. Капеланські служби в медичній та пенітенціарній системах доцільно 
розглядати у розвитку законодавчого забезпечення всього комплексу інституту 
капеланства як механізму духовно-гуманітарного виховання та 
морально-психологічного забезпечення громадян України. Цей комплекс повинен 
бути підпорядкованим головному завданню – підтриманню високого 
патріотичного й міцного духовно-морального потенціалу Українського народу. 

У цьому контексті доцільними будуть наступні заходи. 
Міністерству юстиції України, Міністерству оборони України, 

Міністерству культури України та Міністерству охорони здоров’я України 
разом з іншими зацікавленими відомствами: 

                                                 
1  Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Русской Православной Церковью. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html. 
2 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний России и 
Русской Православной Церковью. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1414718.html. 
3  Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Русской Православной Церковью. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html. 
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- розробити Закон України "Про службу капеланів" та відповідні зміни до 
Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" з метою правового 
забезпечення організації капеланських служб. 

Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності із 
залученням експертів: 

- у найближчий термін доопрацювати проект Закону України "Про внесення 
змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" 
(реєстраційний № 4128) на виконання ст. 35 Конституції України. Ухвалення 
закону надасть можливість уведення у дію реального правового механізму зміни 
релігійними громадами своєї підлеглості в юридично-організаційних питаннях, 
що є гарантованим конституційним правом українських громадян на свободу 
совісті та віросповідання; 

- терміново внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про 
внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" 
(реєстраційний № 1244) щодо назв релігійних організацій, керівні центри яких 
знаходяться в державі-агресорі. Це дасть можливість вивести з омани мільйонів 
віруючих українців, сприятиме врегулюванню відносини між різними церквами та 
співпраці на ниві капеланства. 

- розробити відповідні зміни до Закону України "Про свободу совісті та 
релігійні організації", що запровадять в Україні систему двосторонніх договорів, 
котрі будуть регулювати взаємовідносини між державою і релігійними 
організаціями, зокрема, і в частині організації капеланських служб. Такі механізми 
діють у багатьох країн Європи, де створені умови для паритетної співпраці між 
суб’єктами договорів на благо своїх народів. 

Такі заходи практично сприятимуть запровадженню й розвитку служб 
капеланів у відповідних сферах національного життя, наближаючи українське 
суспільство до кращих стандартів світового і європейського співтовариства. 
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С.І. ЗДІОРУК, 
відділ гуманітарної безпеки 

Національного інституту стратегічних досліджень 
 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Анотація. В аналітичній записці розглядаються проблеми створення служби військових 

капеланів у Збройних Силах, Національній гвардії та інших військових формуваннях України в 
умовах війни з Росією. Показано загрози та дестабілізуючу роль Московського патріархату, в 
юрисдикції котрого перебуває переважна більшість православних громад України. Наводяться 
рекомендації щодо ефективної організації функціонування служби військових капеланів для 
забезпечення духовно-гуманітарного і патріотичного виховання та морально-бойової й 
психологічної підготовки українських воїнів. 

 
Російська агресія актуалізувала невідкладне реформування Збройних Сил та 

інших військових формувань України. Їхня модернізація потребує не лише 
структурних змін військового управління, застосування стандартів НАТО в 
переозброєнні, але й створення якісно нових умов для духовно- гуманітарної та 
морально-психологічної підготовки військовослужбовців. Особливістю цього 
процесу є те, що серед особового складу українських збройних формувань значно 
збільшилась кількість віруючих військовослужбовців, що породило необхідність 
подальшого вдосконалення системної роботи з особовим складом та пошук 
ефективних форм і методів для підготовки його до виконання службово-бойових 
завдань. В умовах війни з Росією виникла також необхідність специфічної 
діяльності щодо мінімізації бойових психічних травм серед учасників АТО. 

На сучасному етапі розвитку Воєнної організації України з’явилися реальні 
можливості для впровадження служби військових капеланів з урахуванням як 
досвіду армій країн-членів НАТО1, так і практики військово-виховної роботи у 
Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах та інших 
військових формуваннях України під час збройного захисту державотворення2. На 
жаль, впровадження військово- капеланської служби не врегульоване відповідними 

                                                 
1  Див. докладніше: Здіорук С. І. Служба військових капеланів: досвід функціонування в 
іноземних збройних силах. – Стратегічні пріоритети –2009. – № 1 (10) . – С. 236-245. 
2 Слово Президента під час молитви капеланів-учасників АТО за мир та перемогу, 09.05.2016 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 
news/slovo-prezidenta-pid-chas-molitvi- kapelanivuchasnikiv-ato-za-37081; 
Здіорук С. І. Служба військових капеланів у Воєнній організації Української Держави: 
необхідність, можливості та перспективи. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Kapelany-3aa20.pdf. 
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законами України. Нині основним документом, що легалізує службу військових 
капеланів, є лише Розпорядження Кабінету Міністрів України 1 . Цього 
катастрофічно недостатньо та створює додаткові небезпеки на шляху реалізації 
абсолютно необхідної системи морально-бойового забезпечення українських 
військ засобами військово-капеланської служби. 

Констатуючи певний поступ у практичній взаємодії військових формувань 
та релігійних організацій, не можна оминути низку загрозливих тенденцій. 
Зокрема, як показує аналіз діяльності церков, вони не сприяють зміцненню 
толерантності та співпраці внаслідок конфліктів поміж собою. Особливо 
вирізняється деструктивна антиукраїнська діяльність Московського 
патріархату. І це не випадково, адже саме Московський патріархат є 
ідеологічним та організаційним осердям проекту "рускій мір"2. 

До того ж УПЦ (МП) юридично та адміністративно-організаційно 
підпорядковується Московській патріархії, а це означає, що згідно зі статутом 
Російської православної церкви3 (невід’ємною частиною якої вона є) та власним 
статутом УПЦ (МП) 4  виконує всі настанови й розпорядження саме Москви. 
Яскравим прикладом цього є колабораціоністська діяльність УПЦ (МП) в 
анексованому Криму та окупованих районах Донецької й Луганської областей, а 
також сепаратистські дії єпископів і священиків цієї церкви від паплюження 
української влади5 та зриву військової мобілізації6 до прямої збройної участі в 
терористичних актах7. 

                                                 
1  Розпорядження Кабінету Міністрів України № 677-р від 2 липня 2014 р. "Про службу 
військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та 
Державній прикордонній службі". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80. 
2 Україна та проект "русского мира". Аналітична доповідь. 2014 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1594/ 
3  Устав Русской Православной Церкви. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ 
4 Статут про управління Української Православної Церкви. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://orthodox.org.ua/page/statut-upts 
5 Єпископ з УПЦ (МП) назвав владу України "сатанинською" [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/57682/ 
6 Єпископ УПЦ (МП) Лонгин (Жар) зриває мобілізацію на Буковині. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/58911/ 
7 Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. 
Лібанової, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – С. 277 та ін.; 
Храми УПЦ МП на Донбасі служили складами зброї для російських військ. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/ 
2016-07-04/hramyi-upts-mp-na-donbasse-slujili- skladami-orujiya-dlya-rossiyskih-voysk/5939 
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Відвертою для всієї світової спільноти ілюстрацією васальної відданості 
УПЦ (МП) Москві стали абсурдні й алогічні заклики щодо "непотрібності 
автокефалії" у відповідь на звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія 
Президента України і Верховної Ради України щодо надання автокефалії 
Православній Церкві в Україні1. 

Подібні діяння УПЦ (МП) вочевидь зумовлені ще й тим, що власне сама 
РПЦ має підписані угоди з Міністерством оборони РФ, МВС РФ, ФСБ, 
Федеральною прикордонною службою, ФАПСІ, Головним управлінням 
козачих військ при Президентові РФ, Міністерством освіти РФ та іншими 
державними установами Росії 2 , що зобов’язує її працювати на захист 
інтересів держави-агресора. 

У світлі означеного стає зрозуміло, які цінності прищеплюватимуть 
українським воїнам капелани московського підпорядкування. Таким чином, 
головна загроза національній єдності, демократичним реформам та, зрештою, й 
національній безпеці України виникає з боку структур УПЦ (МП), котрі наскрізь 
нашпиговані агентами Росії, як це було до Революції Гідності у ЗС, МВС, СБУ та 
власне у всій системі державно- політичного управління України. Окрім того, 
необхідно враховувати, що, наприклад, ті ж військові капелани безпосередньо або 
опосередковано через підопічних військовослужбовців матимуть доступ до 
військових і державних таємниць, до стратегічних і оперативно-тактичних 
планів воєнного командування тощо. Неважко спрогнозувати кому вони про них 
доповідатимуть. І це зовсім не перебільшення. Варто лише згадати, що головою 
синодального відділу УПЦ (МП) по взаємодії зі Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України є митрополит 

Августин (Маркевич), котрий на Всесвітньому російському народному 
соборі в Москві закликав: "Мы ждем шагов со стороны России – как отряд, 
который ждет команды броситься в бой. Я как представитель Украинской 
православной церкви убежден, что неопределенность засасывает. Наступило 

                                                 
1  Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа 
Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії 
Православній Церкві в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1422-19?nreg=1422-19&find=1&text=&x=2&y=6 
2  Соглашения РПЦ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://libelli.ru/athe_act/aggreem.htm; 
Договор "О сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и Московской 
патриархии Русской Православной Церкви" г. Москва, 2 августа 1999 г. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000019; 
РПЦ ФСБ МП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://retrans.in.ua/%D1%80%D0%BF%D1%86-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D0%BC%D0%BF/ 
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время действовать решительно и называть все вещи своими именами. …Мы 
устали, нас единственное, что вдохновляет, это то, что мы верим еще в Россию. 
Если Господь вас выправит – вырулим и мы"1. 

Все це значною мірою впливає не лише на стан духовно-ціннісних 
орієнтацій українських військовослужбовців, а й прямо підриває їхню 
боєздатність. Добре відомо, що наявність військово-релігійних служб у багатьох 
країнах і характер виконуваних ними завдань обумовлює те, що вони займаються 
не тільки задоволенням релігійних потреб, але й уведені в систему ідеоло-
гічно-психологічного впливу на весь особовий склад, незалежно від світоглядної 
орієнтації кожного. Релігійне виховання, є складовою системи бойової і 
морально-психологічної підготовки військовослужбовців та підпорядковане 
основному завданню – підтриманню високого духовно-патріотичного й бойового 
потенціалу військ. Це особливо важливо для України нині на шляху адаптації до 
стандартів НАТО. Капеланські служби мають показати нове розуміння ролі та 
місця армії в демократичній державі, а військовику дати розуміння того, що 
невід’ємними рисами військового професіонала є національна самосвідомість, 
патріотизм, висока моральність фондована на ґрунті історії, традицій та культури 
Українського народу. 

Науковий аналіз гуманітарно-виховної роботи з віруючими військово-
службовцями дає нам можливість виокремити основні напрями цього процесу: 

а) співпрацю з релігійними організаціями різних віросповідань; 
б) організацію взаємодії з релігійними організаціями, які займають 

конструктивну позицію; 
в) духовно-гуманітарну просвіту військовослужбовців; 
г) морально-психологічне виховання військовослужбовців; 
д) виконання душпастирями специфічних обов’язків військового капелана. 
Збройні Сили та інших військові формування України – це частина нашого 

суспільства й усі процеси, які відбуваються в ньому, прямо впливають на бойовий 
і морально-психологічний стан військовослужбовців. На жаль, у війська 
надходить поповнення, значна частина якого увібрала в себе негативні риси 
сучасного суспільства і потрібна постійна дієва системна робота з особовим 
складом, що дозволить забезпечити виконання службово- бойових завдань. 

Демократизація українського суспільства дозволяє проводити організацію 
взаємодії органів виховної роботи армійських, Національної гвардії та 
Прикордонних військ України з релігійними організаціями шляхом використання 
різних варіантів нештатного духовно-релігійного обслуговування віруючих 

                                                 
1 Россия является последней опорой для украинского православия – иерарх Украинской церкви. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=10586 
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військовослужбовців. Такий досвід вже напрацьовано зокрема з Українською 
Православною Церквою Київського Патріархату, Українською 
Греко-Католицькою Церквою, Українською Автокефальною Православною 
Церквою та Українською Православною Церквою (Московського Патріархату). 
Але розв’язати поточні проблеми співпраці Воєнної організації України з 
українськими церквами, а тим паче забезпечити сталі партнерські відносини на 
довготривалу перспективу можна лише з прийняттям Закону України "Про 
службу військових капеланів" та відповідних змін до Закону України "Про свободу 
совісті та релігійні організації", що зміцнить правові засади співпраці 
Української Держави і Українських Церков на ниві духовної опіки 
військовослужбовців. 

Аналіз взаємовідносин держави і військових формувань з релігійними 
організаціями показує, що процес задоволення релігійних потреб віруючих 
військовослужбовців шляхом запровадження служби військових капеланів є 
складним i суперечливим. У сучасних умовах необхідно шукати різні підходи до 
формування у військовослужбовців національної самосвідомості, патріотизму, та 
засвоєння загальнолюдських демократичних цінностей, ставлячи завдання 
безумовного забезпечення прав віруючих військовослужбовців, одночасно не 
ослаблюючи боєготовності військ. 

 
Висновки 

1. Серед православних церков, котрі діють в Україні, винятковим джерелом 
загрози національним інтересам та національній безпеці держави виступає УПЦ 
(МП). Оскільки саме середовище УПЦ (МП) вирізняється здатністю культивувати 
сепаратистські настрої та продукувати конфліктогенну атмосферу в українському 
суспільстві. 

2. Найчисельніша православна інституція України – УПЦ (МП) – є 
структурною частиною Російської православної церкви та потужним 
інструментом для забезпечення реалізації політики й ідеології "руского міра" на 
теренах України. 

3. Одним із основних підходів до побудови сучасної національної Армії в 
Україні є концепт раціонального партнерства як у внутрішній, так і в зовнішній 
оборонній політиці Української Держави. Гуманітарний аспект національної 
безпеки нашої держави вимагає для ефективної підготовки особового складу ЗС, 
практичного використання служби військових капеланів, дієздатність та 
ефективність якого доведено шляхом суспільно- політичної практики. 

4. В умовах війни з Росією військові капелани вже зайняли специфічне 
місце у військових формуваннях України, опікуючись військовослужбовцям на 
фронті та допомагаючи мінімізувати бойові психічні травми в учасників АТО. 
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5. Оскільки чинним законодавством на цей час не встановлено правових 
механізмів виконання обов’язків держави стосовно задоволення потреб 
військовослужбовців, пов’язаних із їх релігійними віруваннями, Україна 
зобов’язана провести зміни законодавства, котрі регулюють сферу 
військово-капеланської служби. 

6. Встановлення партнерських взаємин між релігійними організаціями і 
Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України має 
відбуватися з урахуванням особливостей військової служби при суворому 
дотриманні безпеки та правопорядку. 

7. Виходячи з вимоги ст. 5 Закону України "Про свободу совісті та релігійні 
організації", де визначено, що встановлення будь-яких переваг або обмежень 
однієї релігії, віросповідання або релігійної організації відносно іншої не 
допускається, релігійні основи мають бути виключені з регламентації 
службово-бойової і навчальної діяльності з`єднань та частин. Релігійні 
переконання військовослужбовців також не повинні впливати на визначення 
розпорядку дня в підрозділі, порядок і черговість несення військової служби. 

 
Рекомендації 

Інститут військових капеланів є виправданим лише за умови виконання ним 
усього комплексу морально-психологічного забезпечення та духовно- гуманітар-
ного виховання особового складу військ. Їхня діяльність та релігійна опіка мають 
стати складовою системи морально-бойової та психологічної підготовки 
військовослужбовців і бути підпорядкованим головному завданню – підтриманню 
високої боєздатності, міцного патріотичного й духовно-морального потенціалу 
військ Збройних Сил та інших військових формувань України. 

У цьому контексті доцільними будуть наступні заходи. 
1. Для правового забезпечення організації служби військових капеланів у 

Воєнній організації України Міністерству оборони України та Міністерству культури 
України разом з іншими зацікавленими відомствами необхідно розробити, а 
Верховній Раді України прийняти Закон України "Про службу військових капеланів" 
та відповідні зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". 

2. Верховній Раді України прийняти проект Закону України "Про внесення 
змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" 
(реєстраційний № 4128), де в лаконічній формі конкретизуються деякі аспекти 
зміни релігійними громадами своєї підлеглості у юридично- канонічних і 
організаційних питаннях, що є необхідним для повного та всебічного 
забезпечення прав громадян на свободу совісті та віросповідання, як це 
передбачено ст. 35 Конституції України. 

3. Верховній Раді України прийняти законопроект про внесення змін до 
Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (реєстраційний № 
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1244) щодо назв організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України. 
У разі ухвалення нормативно-правовий акт зобов’яже УПЦ (МП) здійснити 
перереєстрацію та відобразити у своїй назві власну залежність від РПЦ, що 
покладе край введенню в оману мільйонів віруючих українців та нормалізує 
відносини між православними церквами в Україні. 

4. 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 державою і 
релігійними організаціями укладенням двосторонніх договорів. Такий механізм 
відповідає практиці багатьох країн Європи та створить умови для прозорої 
партнерської співпраці між суб’єктами договорів, дотримання сторонами 
відповідних зобов’язань, спонукатиме релігійні організації діяти відповідально, на 
паритетних засадах і на благо всієї нації. 

5. Міністерству оборони України, командуванню Національної гвардії 
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України в якості 
військових капеланів залучати представників лише тих конфесій, керівні центри 
яких офіційно зареєстровані в державному органі України зі статусом Помісної 
Церкви згідно зі ст. 9, 12, 14, 30 Закону України "Про свободу совісті та релігійні 
організації", і котрі реально працюють на зміцнення військово-патріотичного духу 
та морального здоров’я українських військовослужбовців України. 

Варто до роботи військовими капеланами залучати осіб, які пройшли як 
мінімум строкову військову службу та мають працездатний для військової служби 
вік. Кількість військових капеланів тих чи інших конфесій необхідно визначати не 
порівну, а виходячи з конкретної наявності віруючих військовослужбовців, 
представників тієї чи іншої конфесії. 

6. Міністерству оборони України, командуванню Національної гвардії 
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України парафіяльних 
священиків чи місцевих пасторів, які будуть рекомендовані релігійними 
організаціями до капеланської служби у військових формуваннях, атестувати 
для допуску до служби військовими капеланами у Збройних Силах та інших 
військових формуваннях України тільки після проходження підготовки за 
спеціальними програмами (перелік дисциплін див. у Додатку). 

Доповнити плани гуманітарної підготовки офіцерського складу вивченням 
академічного релігієзнавства, основ віровчення конфесій України і державно-цер-
ковних відносин в Україні та світі, а солдатсько-сержантського складу – історії 
релігії в Україні та основ державно-церковних відносин, а також правових гарантій 
забезпечення свободи совісті громадян і свободи віросповідань в Україні. 

7. Впровадження служби військових капеланів у Воєнній організації 
України доцільно здійснити в два етапи: 

а) організація служби військових капеланів у Збройних Силах, 
Національній гвардії та інших військових формуваннях України за допомогою 
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наявних в українських церков цивільних священиків чи пастирів, а також 
перепідготовка їх за спеціальними програмами. Водночас підготовка змін для 
вдосконалення в даному плані українського законодавства, що подані вище; 

б) реальне, на практиці конституційно-правове забезпечення 
запровадження служби військових капеланів у Воєнній організації України, 
максимально уніфіковане з кращими стандартами армій країн-членів НАТО. 

Таким чином, у середньостроковій перспективі синхронно зі вступом 
України до НАТО і Європейського Союзу Збройні Сили, а відтак і вся Воєнна 
організація України практично запровадять службу військових капеланів при 
належній законодавчій забезпеченості. 

 
ДОДАТОК 

Перелік дисциплін, що пропонуються для вивчення у спеціальному 
Гуманітарному Центрі Міністерства оборони України священикам або пасторам, 
які за рекомендацією релігійних організацій могли би здійснювати душпастирську 
опіку українських військовослужбовців, а з часом стати кандидатами для служби 
військових капеланів України. 

1. Історія України. 
2. Історія Українського Війська. 
3. Історія Українських Церков. 
4. Філософська антропологія. 
5. Філософія релігії. 
6. Етнологія релігії. 
7. Основи соціології. 
8. Основи політології. 
9. Теорія й історія культури. 
10. Психологія та педагогіка. 
11. Релігійне мистецтво. 
12. Конституція України. 
13. Основи держави і права. 
14. Законодавство України і норми міжнародного права. 
15. Державно-церковні відносини в Україні. 
16. Світовий досвід сучасних державно-церковних відносини. 
17. Історія служби військових капеланів в Українських землях. 
18. Порівняльний аналіз досвіду капеланської служби в арміях світу. 
19. Загальна та спеціальна військова підготовка. 
20. Панорама сучасного релігійного життя в Україні та світі. 
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В.В. ТОКМАН, С.І. ЗДІОРУК, 
відділ гуманітарної безпеки 

Національного інституту стратегічних досліджень 
 
 

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОЇ 
СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ 

 
Поліконфесійність українського суспільства 
Станом на 2017 рік релігійна мережа України, за даними Міністерства 

культури України, нараховувала 35 919 організацій, що на 260 згромаджень 
перевищує минулорічні показники. З них 34 851 або 97 % – християнського 
спрямування. 

Відчутну більшість серед християн становлять православні. Сукупна 
кількість православних утворень на вище означену дату вимірювалася в 19 410 
одиниць. Більшість об’єднань (12 653 або 65 %) перебуває у юрисдикції 
Української православної церкви (Московського патріархату), що юридично та 
адміністративно є складовою частиною Російської православної церкви; 5264 
знаходяться у віданні Української православної церкви Київського патріархату; 
1239 – Української автокефальної православної церкви. Всі інші осередки 
розподілені між низкою різних, але водночас проросійських православних 
інституцій Російська православна церква (закордонна), Російська православна 
старообрядницька церква (Білокриницька згода), Російська православна 
старообрядницька церква (безпопівська згода), Російська древлєправославна 
церква (Новозибківська згода), Російська істинно-православна церква тощо. 

Католицький напрям на українській конфесійній мапі презентований в 
основному Українською греко-католицькою церквою (3562) та Римсько- 
католицькою церквою в Україні (1117). Також діє Мукачівська єпархія 
Української греко-католицької церкви (462), котра має окремий статус і не 
підпорядковується главі УГКЦ. 

Доволі потужно представлений в Україні протестантизм. Він об’єднує 
баптистські організації (2987), згромадження християн віри євангельської (2798), 
адвентистів (1081), Свідків Єгови (920), євангельських християн (388), 
харизматичні структури (1441). Всього – 10 298 об’єднань. 

Особливе місце посідають віросповідання української національної релігії, 
зокрема, Рідна Українська національна віра (РУНВіра), Духовний центр родового 
вогнища Рідної православної віри, Об’єднання релігійних громад рідновірів 
України, Церква українських язичників та ін., які стали інтенсивно поширюватися 
й розвиватися після відновлення державної незалежності України. Наприклад, 
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РУНВіра є сучасним монотеїстичним віровченням і має близько 100 своїх громад 
у 19-и областях України. 

Анексія Росією Криму відчутно позначилася на конфігурації ісламу у 
національному релігійному просторі. До прикладу, якщо на початку 2013 року 
Духовне управління мусульман Криму контролювало діяльність понад 900 
осередків, то через чотири роки в силу різних політичних, юридичних, 
адміністративних обставин ця цифра зменшилася до 4 утворень. Нині переважна 
більшість мусульманських релігійних структур концентрується навколо 
Духовного управління мусульман України (114), 23 входять до складу Духовного 
управління мусульман України "УММА", а 20 – Духовного центру мусульман 
України. Функціонують також незалежні громади мусульман (77). 

З-поміж іудейських релігійних організацій найчисельнішими є "Релігійний 
центр – об’єднання (федерація) хасидів Хабад Любавич іудейських релігійних 
громад та організацій України) (125), Об’єднання іудейських релігійних 
організацій України (83), релігійні організації прогресивного іудаїзму (42). 

Доповнює колорит української конфесійної карти функціонування різного 
роду релігійних меншин, зокрема, орієнталістських (буддизм, даосизм, 
Товариство свідомості Крішни, послідовники Шрі Чінмоя, Сахаджа- йога), 
саєнтологічних ("Наука розуму", Церква саєнтології) тощо. Більшість із них є 
лояльними до Української Держави і національної культури. 

 
Релігійний дайджест 
З огляду на розбудову партнерської моделі державно-церковних відносин в 

контексті зміцнення національної безпеки, подолання міжконфесійних 
непорозумінь, необхідність розвитку міжнародної суб’єктності України, 
утвердження Української Помісної Православної Церкви заслуговують на 
відзнаку наступні події, що відбулися впродовж 2017 року. 

26 січня 2017 р. – створення Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань. Її 
мета – залучення до справи духовного відродження України, посилення 
гуманістичних засад українського суспільства, координації міжконфесійного 
діалогу тощо потенціалу тих церков і деномінацій, які не представлені в уже 
діючих міжконфесійних інституціях, зокрема, Всеукраїнській Раді церков і 
релігійних організацій (ВРЦРО). 

20 лютого 2017 р. – зустріч предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета з 
керівництвом Української Держави – Президентом України П. Порошенком, 
Прем’єр-міністром України В. Гройсманом, Генеральним прокурором України Ю. 
Луценком. Сторони обговорили роль духовенства Київського патріархату під час 
Революції Гідності, у протидії російській агресії, питання співпраці держави і 
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церкви, перспективи перемовин УПЦ КП зі Вселенською патріархією стосовно 
визнання автокефалії українського православ’я. 

15 березня 2017 р. – зустріч Прем’єр-міністра України В. Гройсмана із 
Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Йшлося про підтримку 
Константинополем Українського народу в умовах війни з Росією, а також зусилля 
Вселенської патріархії на ниві об’єднання українського православ’я. 

13 травня 2017 р. – створення Священним синодом УПЦ КП 
Європейського та Російського екзархатів, що свідчить про істотне міжнародне 
розширення присутності церкви Київської традиції. 

16 травня 2017 р. – зустріч Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з 
Єрусалимським патріархом Теофілом ІІІ. Сторони обговорили питання 
відновлення міжцерковного діалогу в Україні. 

Вересень 2017 р. – надання права приватним навчальним закладам 
визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності. Це право 
закріплене ст. 31 Закону України "Про освіту", ухваленого 5 вересня 2017 року. 

Жовтень 2017 р. – офіційна реєстрація на материковій частині України 
Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. Поява нової 
інституції пов’язана з необхідністю координації діяльності релігійних громад 
мусульман, котрі складаються переважно з кримських татар, та які вимушені були 
залишити Кримський півострів, анексований Росією. 

24 листопада 2017 р. – створення при МЗС України Комісії для укладення 
конкордату (двосторонньої угоди) між Україною та Ватиканом. 

7 грудня 2017 р. – прийняття Верховною Радою України змін до 
Податкового кодексу України, які скасовують перереєстрацію релігійних 
організацій та гарантують автоматичне внесення їх до Реєстру неприбуткових 
установ і організацій. Таким чином, конфесії домоглися певних преференцій у 
порівнянні з іншими суб’єктами неприбуткової діяльності в Україні. 

 
Тенденції розвитку та проблеми конфесійного середовища 
2017 рік чітко окреслив кілька важливих тенденцій і процесів у сфері 

суспільно-релігійних та державно-церковних відносин. 
По-перше, мало місце зростання на міжнародній арені активності 

національно орієнтованої Української православної церкви Київського 
патріархату. Основні вектори її роботи – це налагодження діалогу з Вселенською 
патріархією, комунікація з європейськими політиками і чиновниками, 
використання майданчиків представницьких міждержавних інституцій для 
правдивого інформування про події в Україні. Зокрема, у січні 2017 року члени 
комісії УПЦ КП для діалогу із Вселенським патріархатом провели на Фанарі 
зустріч з уповноваженими особами Священного синоду Константинопольського 
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патріархату. А в грудні минулого року відбулися перемовини патріарха Філарета з 
особистими представниками Вселенського патріарха Варфоломія – архієпископом 
УПЦ в США Даниїлом та єпископом УПЦ в Канаді Іларіоном. В обох випадках 
найперше йшлося про ситуацію в українському православ’ї. Окрім того, 4 лютого 
2017 року суспільно- політична ситуація в країні, становище в анексованому 
Криму та окупованому Донбасі обговорювалися під час зустрічі патріарха 
Філарета з Надзвичайним і Повноважним послом Палестини в Україні 
Мохаммедом Касемом Аль-Асаадом. Невдовзі (9 лютого 2017 року) предстоятель 
УПЦ КП мав розмову з Надзвичайним і Повноважним послом Федеративної 
Республіки Німеччина Ернстом Вольфгангом. Йшлося про бойові дії на Сході 
країни, релігійну ситуацію в Україні та перспективи розвитку міжконфесійних 
відносин. У лютому та березні 2017 року архієпископ Чернігівський і Ніжинський 
Євстратій (УПЦ КП) відвідував Страсбург і Брюссель, де обговорив широке коло 
питань з представниками різних інституцій ЄС. А в квітні 2017 року предстоятель 
УПЦ КП розповів у своїй резиденції представникам ОБСЄ про поточну релігійну 
ситуацію в Україні, події на Сході країни, благодійну діяльність Київського 
патріархату тощо. 

По-друге, переважаючою та визначальною залишалася антиукраїнська 
складова в діяльності УПЦ (МП). Незважаючи на суспільний осуд попередніх 
років, єпископат і священнослужителі УПЦ (МП) продовжують демонструвати 
неповагу до захисників України, псувати імідж нашої держави на міжнародній 
арені, перейматися духовною опікою окупантів, пропагувати імперські цінності. 
Серед прикладів такого роду – паплюження пам’яті загиблого жовківчанина з боку 
настоятеля місцевого храму, відзначення свята на честь членів російської царської 
сім’ї Романових насельниками Почаївської Лаври, благословення Чорноморського 
флоту Росії та підрозділів прикордонної служби ФСБ, освячення ракетних 
комплексів в анексованому Криму, звинувачення української влади за втручання у 
справи церкви на черговій сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ’я в Римі 
(червень 2017 р.). 27 грудня 2017 року під час зустрічі звільнених українських 
бранців на харківському аеродромі державний гімн з української сторони не співав 
лише предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій. 

Є низка прикладів безпосередньої участі (навіть зі зброєю) священиків 
Московського патріархату в терористичних бандитських формуваннях, надання 
монастирів і храмів для переховування зброї, вибухівки й самих терористів1 . 

                                                 
1 Тимчук Дмитро. Храми УПЦ МП на Донбасі служили складами зброї для російських військ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/2016-07-04/ 
hramyi-upts-mp-na-donbasse- slujili-skladami-orujiya-dlya-rossiyskih-voysk/5939 
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Понад те, священики РПЦ і УПЦ (МП) навіть очолюють бандитські групи 
бойовиків 1 , корегують артилерійські обстріли російських терористів по 
українських військових позиціях 2 , ведуть розвідувальну діяльність щодо 
дислокації військових частин Збройних Сил України3 тощо. 

Показовим є те, що СБУ та національна поліція розслідують понад 100 
карних справ щодо церковнослужителів Московського патріархату, пов’язаних із 
війною Росії проти України4. 

Таким чином маємо констатувати потужну деструктивну діяльність 
московського патріархату, його роль у розробці ідеології та організації 
впровадження проекту "руского міра" в Україні5 . Адже УПЦ (МП) повністю 
підпорядкована московському керівництву, а це означає, що згідно зі статутом 
Російської православної церкви6 (невід’ємною частиною якої вона є) УПЦ (МП) 
виконує всі розпорядження та вказівки саме Москви. 

Не зважаючи на останні маскувальні дії Московського патріархату щодо 
УПЦ(МП) на архієрейському соборі РПЦ (29.11–02.12.2017 р.), УПЦ(МП) 
залишається ще більш жорстко підпорядкованою Москві7. 

Антиукраїнські діяння УПЦ (МП) зумовлені ще й тим, що власне сама РПЦ 
має підписані угоди з Міністерством оборони РФ, МВС РФ, ФСБ, 
Федеральною прикордонною службою, ФАПСІ, Головним управлінням козачих 
військ при Президентові РФ, Міністерством освіти РФ та іншими 
державними установами Росії8, що зобов’язує її працювати на захист інтересів 

                                                 
1 Російські терористи на службі в Московського патріархату [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://informnapalm.org/ua/rosijski-terorysty-na-sluzhbi-v-moskovskogo-patriarhatu/ 
2 Корректировал "арту": священник УПЦ МП сбежал в Россию после службы 
"ДНР"[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/crime/06837- 
korrektiroval-artu-svyaschennik-upts-mp-sbezhal-v- rossiyu-posle-sluzhbyi-dnr.htm 
3 Там само. 
4 За попами УПЦ МП стоять не скажені жінки, а російські танки [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://24tv.ua/za_popami_upts_mp_stoyat_ne_skazheni_zhinki_a_rosiyski_tanki_n911246 
5 Україна та проект "русского мира". Аналітична доповідь НІСД [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1594/ 
6  Устав Русской Православной Церкви. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ 
7  В Устав Русской Православной Церкви внесены изменения, касающиеся Украинской 
Православной Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5074448.html 
8  Соглашения РПЦ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://libelli.ru/athe_act/aggreem.htm; 
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держави-агресора. В цих угодах Московського патріархату чітко вказано: 
"Стороны осуществляют обмен информацией и опытом по вопросам, 
представляющим взаимный интерес"1. 

Все це значною мірою впливає не лише на стан духовно-ціннісних 
орієнтацій українських громадян, а й прямо підриває національну безпеку 
держави. Наприклад, добре відомо, що наявність військово-релігійних служб у 
багатьох країнах і характер виконуваних ними завдань обумовлює те, що вони 
займаються не тільки задоволенням релігійних потреб, але й уведені до системи 
ідеологічно-психологічного впливу на весь особовий склад військ, незалежно від 
світоглядної орієнтації кожного воїна. Релігійне виховання, є складовою системи 
бойової і морально-психологічної підготовки військовослужбовців та під-
порядковане основному завданню – підтриманню високого духовно-патріотич-
ного й бойового потенціалу військ. 

Це особливо важливо для України нині в умовах агресії Росії та на шляху 
адаптації до стандартів НАТО. Капеланські служби мають показати нове 
розуміння ролі та місця армії в демократичній державі, а військовику дати 
розуміння того, що невід’ємними рисами військового професіонала є національна 
самосвідомість, патріотизм, висока моральність фондована на ґрунті історії, 
традицій та культури Українського народу. 

По-третє, тривала подальша зміна юрисдикційної підпорядкованості 
громадами УПЦ (МП) на користь УПЦ КП. Географія подібних переходів не 
обмежувалася якимось одним або кількома регіонами, а охоплювали всю країну. 
Найбільше парафій перейшло до Київського патріархату на Тернопільщині та 
Івано-Франківщині. Переходи також були зафіксовані на Сумщині, Харківщині, 
Хмельниччині, Чернігівщині тощо. Як і в попередні, 2014-2016 роки, зростання 
УПЦ КП відбувалося значною мірою за рахунок переходу громад УПЦ (МП), 
негативне відношення до якої з боку частини власних вірян і священнослужителів 
обумовлене колабораціонізмом цієї церкви з агресором. 

По-четверте, на тимчасово окупованих територіях Донеччини і 
Луганщини та в анексованому Криму проросійською владою здійснювалася 
дискримінація на релігійному ґрунті. Об’єктом переслідувань були переважно 

                                                                                                                            
Договор "О сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и Московской 
патриархии Русской Православной Церкви" г. Москва, 2 августа 1999 г. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000019; 
РПЦ ФСБ МП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://retrans.in.ua/%D1%80%D0%BF%D1%86-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D0%BC%D0%BF/ 
1  Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Русской Православной Церковью. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html 
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структури УПЦ КП, протестантські згромадження та віруючі 
патріоти-мусульмани більшістю з кримськотатарського середовища. Останніх за 
спротив російській агресії найчастіше звинувачують у підтримці екстремістських 
ісламістських угруповань на зразок "Хізб ут-Тахрір", заборонених законодавством 
РФ. Київському патріархату перешкоджають у діяльності, оскільки він займає 
послідовну державно-національну українську позицію, духовно підтримуючи 
весь народ, а особливо українських воїнів. Наприкінці серпня 2017 року російська 
окупаційна влада навіть блокувала кафедральний собор УПЦ КП у Сімферополі. 
Наслідуючи приклад Росії, терористи "ЛНР" заборонили діяльність Свідків Єгови, 
інкримінуючи їм зв’язок з СБУ та неонацистськими угрупованнями. Мали місце 
випадки, коли баптистським пасторам забороняли в’їзд до "ДНР". Російські 
спецслужби відслідковують діяльність католицьких осередків у Криму та у "ДНР" 
і "ЛНР". Безперешкодно на тимчасово окупованих територіях функціонують лише 
структури УПЦ (МП), оскільки вони перетворилися на частину офіційної ідеології 
та політики окупаційної влади. 

По-п’яте, 2017 рік вкотре підтвердив усталену традицію – Церква 
відноситься до тих суспільних інститутів, яким найбільше довіряють українські 
громадяни. За результатами соціологічного опитування, проведеного Центром 
Разумкова у жовтні минулого року, рівень довіри до Церкви засвідчили 64,4 % 
опитаних. Жодний із ключових державних інститутів не спромігся навіть 
наблизитися до подібного показника. (Президентові України довіру висловили 
24,8 % респондентів, Кабінету Міністрів України – 19,8 %, Верховній Раді 
України – 13,8 %). 

Характерно, що за роки війни Росії проти України значно зріс рівень довіри 
і підтримки Української православної церкви Київського патріархату. Так, за 
даними Київського міжнародного інституту соціології, що входить до 
Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу (ESOMAR), 
44% православновіруючих відносять себе саме до Української православної церкви 
Київського патріархату. Водночас до Української православної церкви 
(Московського патріархату) причислили себе лише 13% наших співгромадян. 

За іншими соціологічними опитуваннями серед людей, які вірять в Бога, 
60% є прихильниками Української православної церкви Київського патріархату, а 
лише 24% – Української православної церкви (Московського патріархату). 
Цікавим і показовим є той факт, що серед релігійного населення України 
Московський патріархат вже не має більшого впливу за Київський патріархат 
навіть на Сході та Півдні нашої країни. Як показують соціологічні дослідження 
компанії "Тейлор Нельсон Софрез Україна" (TNS в Україні), що є представником 
світового лідера в галузі маркетингових досліджень – компанії TNS, лише на 
Півдні України УПЦ (МП) зберігає найвищий для себе показник близько 36%. 
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Висновки і порядок денний для України 
• Одним із основних підходів до побудови сучасних взаємин Української 

Держави і релігійних організацій повинен бути концепт раціонального 
партнерства. Адже гуманітарна складова національної безпеки нашої держави 
вимагає для забезпечення дієвої духовно-гуманітарної та морально-психологічної 
підтримки українських громадян використання всього потенціалу політичного, 
дипломатичного, культурного та інформаційного секторів. 

• В умовах війни з Росією значною перепоною на шляху до ефективної 
толерантної співпраці Української Держави і релігійних організацій постає УПЦ 
(МП), що є структурною частиною Російської православної церкви та потужним 
механізмом Москви для реалізації політики й ідеології "руского міра" щодо 
України. 

• Серед православних церков, котрі діють в Україні, винятковим джерелом 
загрози національним інтересам та національній безпеці держави виступає УПЦ 
(МП). Оскільки саме середовище УПЦ (МП) вирізняється здатністю культивувати 
сепаратистські настрої, підтримувати окупантів і терористів та продукувати 
конфліктогенну атмосферу в українському суспільстві. 

Враховуючи означені події, процеси та тенденції, істотне значення для 
розбудови партнерської моделі державно-конфесійних відносин в контексті 
зміцнення національної безпеки, залагодження міжцерковних непорозумінь, 
прискорення отримання автокефалії українським православ’ям матиме 
здійснення наступних заходів у рамках державної політики. 

• Верховній Раді України прийняти відповідні зміни до Закону України 
"Про свободу совісті та релігійні організації", що запровадять в Україні систему 
двохсторонніх договорів (за зразком конкордатів), котрі будуть регулювати 
взаємовідносини між державою і релігійними організаціями. Такі механізми діють 
у багатьох країн Європи, де створені умови для паритетної співпраці між 
суб’єктами договорів на благо своїх народів. 

• Підготовка профільним міністерством за сприяння експертної спільноти 
консолідованого проекту Концепції державно-конфесійних відносин та подання 
його на розгляд Верховної Ради України. Мета документа – запропонувати 
адекватну нинішній ситуації модель державно- церковної взаємодії, у 
відповідності з якою в подальшому відбуватиметься синхронізація законодавства 
у сфері свободи совісті і свободи релігії. 

• Ухвалення Парламентом законопроекту № 4128 від 23.02.2016 р. "Про 
внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" 
(щодо зміни релігійними громадами підлеглості)", яким передбачено правове 
врегулювання процедури переходу релігійної громади із однієї юрисдикції в іншу. 
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Нормативно-правовий акт покликаний упереджувати напругу у міжцерковних та 
міжконфесійних відносинах. 

• Прийняття Верховною Радою України законопроекту № 5309 від 
26.10.2016 р. "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та 
релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять 
до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр 
(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана 
такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала 
частину території України". Нормативно- правовий акт спрямований на зміцнення 
державної безпеки, суверенітету України, забезпечення суспільства повною і 
достовірною інформацією. Це також покладе край введенню в оману мільйонів 
віруючих українців і міжнародної громадськості та сприятиме нормалізації 
відносини між православними церквами в Україні. 

• Запрошення від імені Глави Держави Вселенського патріарха Варфоломія 
до України у липні 2018 року з нагоди відзначення на державному рівні 1030-річчя 
хрещення Русі-України. Такий крок засвідчуватиме готовність найвищого 
державного керівництва продовжувати традицію діалогу з Константинополем та 
розраховувати на його сприяння у вирішенні проблеми розділення українського 
православ’я. 

• Створення на базі Міністерства культури України комунікаційної 
платформи з пошуку шляхів утвердження Української Помісної Православної 
Церкви. Подібний дискусійний майданчик у якості координаційного центру 
спроможний консолідувати зусилля розрізнених груп (в тому числі й у складі 
УПЦ (МП)), котрі підтримують або схвально сприймають ідею помісності 
українського православ’я. 

• Залучення до складу українських дипломатичних місій, котрі беруть 
участь в роботі міжнародних представницьких організацій (ООН, ОБСЄ, ПАРЄ) 
представників УПЦ КП та УГКЦ з огляду на їхню державницьку позицію та з 
метою розширення можливостей для спростування на зовнішньополітичній арені 
неправдиву інформацію стосовно ситуації у релігійному (зокрема, 
православному) середовищі України, тиражовану російською пропагандою. 

• Для уніфікації Збройних Сил України зі стандартами НАТО та правового 
забезпечення організації капеланських служб Міністерству юстиції України, 
Міністерству оборони України, Міністерству культури України та Міністерству 
охорони здоров’я України разом з іншими зацікавленими відомствами необхідно 
розробити, а Верховній Раді України прийняти Закон України "Про службу 
капеланів" і відповідні зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні 
організації". 



 
 
 
 
 
 
 
№ 7, 2018  _____________________________________________________  

- 181 - 

• Вжиття підрозділами МВС та СБУ невідкладних заходів щодо 
попередження антиукраїнської діяльності з боку духовенства УПЦ (МП) та 
проросійськи орієнтованих квазіцерковних громадських структур в різних 
регіонах України, зокрема на Буковині, Донбасі, Волині, Закарпатті, Запоріжжі, 
Одещині, Рівненщині та особливо у прифронтовій зоні. Клірики промосковської 
церкви, щодо яких зафіксовані факти розпалювання міжконфесійної ворожнечі, 
зневажання національних символів, пропаганди ідей "руского міра", мають бути 
притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. 

• Реалізація комплексного (дипломатичного, організаційного, інформа-
ційно-медійного тощо) сприяння з боку держави об’єктивно назрілому конститую-
ванню Української Помісної Православної Церкви із центром у столиці України м. 
Києві, що вповні відповідає як нормам церковного, так і міжнародного права. 

Такий комплекс політико-правових заходів значно пришвидшить 
нейтралізацію викликів і загроз, котрі несе Україні агресивна зовнішня політика 
Росії засобами й механізмами Московського патріархату. Також це значно 
поліпшить суспільно-політичну ситуацію і співпрацю держави та релігійних 
організацій, наближаючи українське суспільство до кращих стандартів 
європейського та світового співтовариства. 

 

 
 

Ірина ПАНЧУК 
 
ОСОБИСТІСТЬ МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА ЯК ФУНДАТОРА 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
 
Сьогодення для світу та України є доленосним. Попри прогнози "кінця 

історії" (Ф. Фукуяма) історія дійшла до початку кардинальних трансформацій, а 
відтак і глобальних змін. Саме в такий період дії значних особистостей – 
безпосередніх учасників подій, що відбуваються, впливають на соціокультурні 
процеси та персоніфікують їх. Закономірно, що суспільство формує певний запит 
на людину із набором конкретних якостей, завдяки яким вирішуються назрілі 
суспільні проблеми. Відтак виникає необхідність по новому підійти до 
осмислення низки персоналій, проаналізувати суспільну значущість їх діяльності 
у контексті історичної епохи. Посеред таких затребуваних нинішньою реальністю 
постатей – Патріарх Філарет: безспірний духовний лідер, послідовний патріот, 
церковний діяч та богослов не лише в Українському Православ’ї, але і 
всеправославного масштабу. 
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Поза сумнівом сьогочасний Патріарх Української Православної Церкви 
Київського Патріархату – людина з непересічною долею. Народився в 1929 р. на 
Донбасі у родині звичайних робітників. Дід майбутнього Патріарха загинув від 
Голодомору, батько – під час війни. Такі екзистенційні зміни вплинули на 
свідомий вибір майбутнього очільника Українського Православ’я. Тому 1946 р. 
після закінчення середньої школи він вступає до 3-го класу Одеської духовної 
семінарії, закінчує її з відзнакою – і у тому ж році вступає до Московської 
духовної академії. Навчаючись на II курсі (1 січня 1950 р.), здійснює 
кардинальний крок у своєму житті – приймає чернечий постриг з ім’ям Філарета.  

Як наслідок, Філарет був рукопокладений в сан ієродиякона, а згодом – у 
сан ієромонаха. У 1952 р. закінчує курс Московської Духовної Академії з вченим 
ступенем кандидата богослів’я і призначається викладачем Священного Письма 
(Новий Завіт) в Московській духовній семінарії. Одночасно виконує обов’язки 
благочинного Троїце-Сергієвої Лаври. З 1953 р. викладає у Московській Духовній 
Академії, згодом стає її доцентом. Через деякий час призначається на посаду 
старшого помічника академії. У 1956 р. призначений інспектором Саратовської 
Духовної Семінарії із зведенням у сан ігумена. У 1957 р. переведений на посаду 
інспектора Київської Духовної Семінарії, а 12 липня 1958 р. зведений у сан 
архімандрита і призначений ректором Київської духовної семінарії. Відтак 
"Святійший владика жодного разу не пожалкував про цей вибір, а смиренно ніс і 
продовжує нести покладені на нього Матір’ю Церквою послухи, приймаючи їх як 
з руки Божої і виконуючи їх незалежно чи то як простий чернець, ієродиякон, 
ієромонах, а потім і архієрей…" [7, с.7]. 

Своє єпископське служіння розпочав у розпал антирелігійної політики. 
1960 р. призначений керуючим справами Українського Екзархату і настоятелем 
Володимирського кафедрального собору м. Києва, а з червня 1961 р. по січень 
1962 р. був настоятелем подвір’я Російської Православної Церкви при 
Александрійському Патріархаті у місті Александрії (ОАР). Коли Владика став 
Екзархом України, в Україні було закрито майже половина церков. Тому, як 
відзначив уже згодом нинішній очільник Українського православ’я: "Головним 
моїм завданням було утверджувати архієреїв і духовенство у їх відданості Церкві 
у тих умовах, переконуючи їх, що з нами Бог" [8]. 

12 січня 1962 р. ухваленням Святійшого Патріарха Алексія і Священного 
Синоду був обраний єпископом Лузьким, вікарієм Ленінградської єпархії, з 
дорученням керувати Ризькою єпархією. 4 лютого 1962 р. відбувається хіротонія 
на єпископа в м. Ленінграді, у якій взяли участь митрополит Пимен (Ізвеков), 
архієпископ Никодим (Ротов), єпископ Кипріан (Зернов), єпископ Михаїл 
(Воскресенський), єпископ Михаїл (Чуб) і єпископ Никодим (Руснак) [1]. 
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Невдовзі на єпископа Філарета покладається важлива місія. Адже з червня 
1962 р. по жовтень 1962 р. виконує обов'язки Екзарха Середньої Європи. Після 
утворення на території Австрії єпархії Російської Православної Церкви у жовтні 
1962 р. призначений єпископом Віденським і Австрійським. 12 грудня 1964 р. – 
єпископом Дмитровським, вікарієм Московської єпархії, ректором Московської 
духовної академії і семінарії. 14 травня 1966 р. возведений у сан архієпископа і 
призначений постійним членом Священного Синоду, Екзархом України, 
архієпископом Київським і Галицьким. 25 лютого 1968 р. Святійшим Патріархом 
Алексієм возведений у сан митрополита. 

За свою діяльність нагороджений низкою нагород. Зокрема, 1971 року 
Святійшим Патріархом Пименом удостоєний права носіння двох панагій. За 
церковні заслуги нагороджений орденами Російської Православної Церкви, 
Александрійського, Антіохійського, Ієрусалимського, Болгарського та 
Грузинського, Польського, Чехословацького Патріархатів та Церков. 22 січня 
1979 року Указом Президії Верховної Ради СРСР за патріотичну діяльність на 
захист миру нагороджений орденом "Дружби народів" [1]. 

Особливими стають у житті нинішнього Патріарха 90-ті роки ХХ століття. 
На тлі кризи ідентичності, що охопила значну частину українського соціуму, 
однією із форм самоусвідомлення стало православ’я. Кінець 80-х– початок 90-х 
років ХХ ст. знаменувався масовим наповненням православних храмів 
віруючими. Тому богослужіння, прощі, особливо відзначення великих релігійних 
свят збирали масові аудиторії. Знаковим стало святкування 1000-ліття хрещення 
Русі. Через хворобу Патріарха Пимена, роботу по підготовці та проведення цієї 
події здійснював митрополит Філарет. Леонід Кравчук, який вперше тоді ж 
зустрівся зі Святійшим, підкреслив: "1000-ліття хрещення стало важливою подією 
у зміні ставлення до Церкви в Радянському Союзі. Треба було провести 
святкування так, щоб не було проблем і провокацій. Владика Філарет це зумів 
зробити" [Незламний будівничий Української Церкви [7, с. 12]. 

В умовах соціально-політичних переформатувань кінця ХХ ст. в Україні, з 
унезалежненням нашої держави, постало питання церковної автокефалії в 
православ’ї. У цих процесах Святіший стає на шлях Будівничого та Сподвижника 
Українського Православ’я.  

У середовищі Екзархату серед багатьох кліриків, переважно з західних 
областей, побутувала думка, що український Екзархат не зможе зберегти своїх 
позицій в Україні, якщо не стане повноцінною автокефальною Церквою, завдяки 
чому зможе протистояти греко-католикам і УАПЦ. На адресу митрополита 
Філарета і Патріарха Московського надходило багато листів з проханням надати 
київському Екзархату автокефалію. У відповідь на це на архиєрейському Соборі 
(9-11 жовтня 1989 р., Москва) було прийняте рішення про перегляд Положення 
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про Екзархати РПЦ. Розробку нового положення було доручено митрополиту 
Смоленському і Калінінградському Кирилу (Гундяєву) [3]. 

Відтак тогочасний патріарший екзарх митрополит Філарет підняв питання 
перед Московським патріархатом про зміну статусу Українського екзархату в 
отриманні більшої самостійності. Згідно з рішенням Архиєрейського собору РПЦ 
(30-31 січня 1990 р.) Український екзархат став Українською Православною 
Церквою (УПЦ), за декілька місяців (жовтень 1990 р.) УПЦ отримує фактичну 
автономію у межах РПЦ. Зокрема, 28 жовтня 1990 р. новообраний патріарх 
Російської Православної Церкви Алексій II приїздить до Києва з метою передачі в 
Софійському соборі "Благословенної грамоти" підписаної для митрополита 
Київського і всієї України Філарета, якого 9 червня 1990 р. було одностайно 
обрано єпископатом України Предстоятелем УПЦ. 

Аналізуючи цей документ, митрополит Філарет зауважив: "Відтепер, ми 
переходимо до того стану, що був у Київській митрополії до об’єднання з Руською 
Православної Церквою. В ті часи митрополита Київського обирали на соборі 
єпископи Київської митрополії, а погоджувався, тобто одержував благословенну 
грамоту, найперше від Константинопольського патріарха, а пізніше 1686 року – 
від Московських патріархів. Отже віднині, УПЦ є саме тією Церквою, що яка була 
в козацькі часи, часи Петра Могили, Церквою, яка розпочала власне буття в часи 
святого великого князя Володимира. Наша самостійність в управління зокрема 
вказує на те, що відтепер усі питання, що впливають церковного життя на Україні, 
вирішуватимуться тільки Священним Синодом УПЦ, її архієрейським собором і 
собором Української Православної Церкви" [6]. Проте, митрополит Філарет 
наголосив на канонічних та молитовних зв’язки з Московським патріархом, а 
через нього – з усією Вселенською Православною Церквою.  

22-23 листопада 1990 р. перший Архієрейський Собор УПЦ, виходячи з 
вищезгаданих визначень Архієрейського собору РПЦ, прийняв нову редакцію 
Устава про управління УПЦ. У останній зазначалося: 1. Українській Православній 
Церкві надається незалежність і самостійність в її управлінні. 2. В зв'язку з цим 
найменування "Український екзархат" – скасовується. 3. Предстоятель УПЦ 
обирається Українським єпископатом і благословляється Святішим Патріархом 
Московським і всієї Русі. 4. Предстоятель УПЦ носить титул Митрополит 
Київський і всієї України. 5. Митрополиту Київському і всієї України, в межах 
УПЦ, належить титул "Блаженніший". 6. Митрополит Київський і всієї України 
має право носіння двух панагій і предношення хреста під час богослужіння.  
7. Синод УПЦ обирає і поставляє правлячих і вікарних архієреїв, засновує і 
скасовує єпархії в межах України. 8. Митрополит Київський і всієї України як 
Предстоятель УПЦ є постійним членом Священого Синоду РПЦ. 9. Дане 
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Визначення Архієрейського собору РПЦ підлягає затвердженню Помісним 
Собором РПЦ з внесенням відповідних змін в Устав управління РПЦ [2, с. 43]. 

Проте варто наголосити, що не увесь єпископат однозначно схвально 
прийняв курс на усамостійнення Українського Православ’я. Така позиція 
зумовлювалася з одного боку традиційним консерватизмом, а з іншого – 
підігрівалася зі сторони Московської патріархії. Відтак у середовищі УПЦ 
назріває внутрішній конфлікт між частиною кліру і єпископату та митрополитом 
Філаретом (Денисенком). У пресі з’являються різні статті викривального 
характеру стосовно митрополита. 

Попри такі складні обставини, митрополит Філарет продовжував сприяти 
процесам інституційного розвитку УПЦ. Останній збирає Помісний Собор УПЦ 
(1-3 листопада 1991 р.), на якому учасники підписали звернення до Патріарха 
Московського, де просили надати УПЦ автокефалію та піднести Церкву до рангу 
Патріархату. Зокрема Собор ухвалив таку пропозицію: "Релігійна ситуація, що 
склалася в Україні в умовах проголошення незалежності української держави, 
вимагає від Української Православної Церкви нового статусу. Собор вважає, що 
таким статусом має бути повна самостійність та незалежність, тобто автокефалія" 
[11]. Під таким оглядом варто наголосити на думці Л. Кравчука: "Коли почалася 
справжня боротьба за українську незалежність, владика зайняв абсолютно ясну та 
зрозумілу позицію – завжди підкреслював, що незалежній Україні потрібна 
незалежна, Помісна Українська Церква! Під час офіційних і неофіційних 
спілкувань він завжди та усюди підкреслював: якщо наша держава матиме 
підґрунтя духовної незалежності, це буде гарантією її незнищенності, потужності 
й успішності" [7, с. 11]. 

Невдовзі, 25-27 грудня 1991 р. в Москві проходило засідання Священного 
Синоду РПЦ, на якому було зроблено спробу натиснути на митрополита Філарета, 
поставити під сумнів добровільну одностайність рішень Собору УПЦ та 
заперечити необхідність автокефалії. Три єпископи УПЦ – Чернівецький 
Онуфрій, Тернопільський Сергій та Донецький Аліпій, при дієвій підтримці РПЦ, 
відмовляються підписати друге звернення щодо автокефалії до Московського 
Патріарха. Як наслідок, Синод УПЦ усуває з кафедр вищезгаданих ієрархів. Ця 
ситуація значно загострює внутрішній конфлікт (за дієвої зовнішньої підтримки) 
між частиною кліру та митрополитом Філаретом.  

Результатом внутрішньої конфліктності та зовнішнього втручання, на 
архієрейському соборі РПЦ в Москві 31 березня – 4 квітня 1992 р. більшість 
українського єпископату схилилось до лобійованої Московською Патріархією 
позиції щодо недоцільності дарування автокефалії при наявній внутрішній смуті в 
УПЦ, що виникла після собору УПЦ 1991 р. і невпевненості в тому, що 
автокефальний розкол при одержанні автокефалії буде улікований. 
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На цьому соборі на митрополита Філарета здійснювався нездоровий, явно 
політичний тиск (з метою загальмувати автокефальний курс УПЦ) з вимогою піти 
у відставку, звинувачуючи його в тому, що він не здатен подолати смуту в УПЦ. 
Митрополит справедливо відстоював розгляд цього питання собором УПЦ (МП) 
згідно з правами широкої автономії УПЦ (МП) наданими Архієрейським собором 
РПЦ і грамотою Московського Патріарха в 1990 р. і внутрішнім Статутом УПЦ. 

На жаль, при встановленні нового статусу УПЦ МП не було чітко окреслено 
розмежування повноважень між Московською Патріархією та її установами з 
одного боку та установами УПЦ МП – з іншого. Відповідно і внутрішній статут 
УПЦ не був офіційно затверджений собором РПЦ. Фактично межі незалежності та 
самостійності в управлінні УПЦ у складі Московського Патріархату визначалися 
особистими якостями предстоятеля та єпископату Української Православної 
Церкви. Загалом єпископат УПЦ МП, як самоврядної церкви з правами широкої 
автономії в складі МП входив в склад Архієрейського собору МП. Відповідно, на 
практиці доля УПЦ МП залежала від рішень цього собору, який міг уточнити чи 
навіть скасувати поточний статус УПЦ МП. 

Більшість українського єпископату не підтримала вищезазначену позицію 
митрополита Філарета і таким чином визнала певну обмеженість самоуправління 
УПЦ. Така позиція єпископату УПЦ була не зовсім послідовною і виваженою, 
оскільки вона обмежувала принципи самоуправління (статут), які були прийняті 
не тільки Архієрейським Собором УПЦ, а й схвалені собором (помісним) УПЦ. 
Відповідно така позиція несла в собі прихований конфлікт для УПЦ. Хоча 
формально-юридично ніщо не обмежувало Архієрейський собор РПЦ втрутитись 
в це питання. За цим можна побачити і вплив Московської Патріархії на 
українських єпископів, і прихований конфлікт між митрополитом Філаретом та 
українським єпископатом. У підсумку, протистояння на цьому Архієрейському 
соборі РПЦ закінчилось перемогою проросійської партії [10]. Очевидно, що, 
незважаючи на всю проблематичність цього конфлікту його можна було б 
мінімізувати, якби не впливи та відповідна політика Московської патріархії. 

У цьому контексті наголосимо, що у цілому етноконфесійна специфіка 
релігії, що формується шляхом взаємодії з етнічними факторами, обумовлює 
потребу нації у власній Церкві, що допомагає розвиткові та утвердженню 
національної самосвідомості як самоцінності та самодостатності. Релігія 
безпосередньо впливає на формування культурного простору етнічної групи, а 
етнонаціональні фактори визначають специфіку релігійної традиції. Відтак навіть 
географічно близькі народи не демонструють тотожності у сповідуванні однієї і 
тієї ж релігійної традиції. Зокрема православна традиція українців багато в чому 
відрізняється від тієї ж у росіян. Деспотизм світської влади в Російській імперії 
відбився на статусі Православної Церкви: вона перетворилась у додаток 
державного механізму. Це істотно контрастувало з принципами соборності, 
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виборності духовенства, активної участі мирян у житті приходів, на яких 
ґрунтувалося функціонування Православної Церкви в Україні.  

Відтак, протистояння митрополита Філарета і Московського патріархату 
завершилося позбавленням його всіх ступенів священства та зміщенням з 
митрополичої кафедри. Після харківських подій (травень 1992 р.) митрополит 
Філарет, за висловом В. Єленського "повинен був або піти у безвість, або 
встигнути здійснити кардинальні кроки" [5, с. 396]. Власне такі кроки були 
здійсненні на Об’єднавчому Соборі, що відбувся 25-26 червня 1992 р. під 
патронатом Президента Л. Кравчука та групи народних депутатів, частина яких 
увійшла до органів управління новоствореної Української Православної Церкви – 
Київський патріархат (УПЦ КП) [9, с. 350-351]. 

Рішенням Всеукраїнського Православного Собору було утворено Священний 
синод і Вищу церковну раду УПЦ КП. В посланні до православних віруючих 
України було відзначено, "здійснилася одвічна мрія народу України – наша держава 
стала незалежною, а Українське Православ’я одержало унікальний шанс – отримати 
повну канонічну незалежність" [9, с. 350-351]. Делегати закликали припинити 
розбрат, який існує між православними України, засудивши будь-які розколи і 
чвари на релігійному ґрунті та закликали усіх православних об’єднатися в єдину 
Українську помісну Церкву. Мовами богослужіння в об’єднаній Церкві оголошено 
старослов’янську і українську. Українська Православна Церква, зауважувалося в 
посланні, є прямою правонаступницею Церкви св. Андрія Первозванного, святого 
рівноапостольного князя Володимира й правонаступницею древньої православної 
митрополії в Україні. УПЦ продовжує традиції, закладені православною Церквою 
за часів святої України-Руси. Собор благословив незалежну Україну та закликав 
"усіх людей доброї волі бути вірними чадами незалежної української Церкви та 
добрими громадянами нашої держави – України" [9, с. 350-351]. Учасники 
об’єднавчого Собору просили підтримати обраний ними напрямок розвитку 
Українського Православ’я та захистити "заради спокою й миру в суспільстві" 
об’єднану УПЦ – Київський патріархат від будь-якого зазіхання на її права та 
втручання у внутрішнє життя даної церковної юрисдикції. 

Таким чином, після Всеукраїнського Православного Собору, що відбувся 
25-26 червня 1992 р. (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, проте "великий український компроміс" (В. Єленський) [5, с. 397] 
ознаменував ще один церковний розкол, який залишається донині болючою 
раною Українського Православ’я.  
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На нашу думку, конфліктна ситуація у міжправославних відносинах 
України продиктована наявним конфліктом ідентичностей. Так Українська 
Православна Церква поділяє ідею месіанської ролі російського православ’я для 
сучасного світу, вважаючи себе належною саме цій традиції. І, це на думку В. 
Єленського, "не тільки конфлікт між українською і неукраїнською 
ідентичностями, а й, скажімо, між виразною українською ідентичністю і 
ідентичністю невиразною, яка намагається обожнитися з православною 
культурною спільністю, стати "просто православною" й тим самим щасливо 
уникнути відповіді на хворобливе питання про "остаточну колективну 
ідентичність", про приналежність до певного етносу" [5, с. 439].  

Відтак проблеми ж українського православ’я пов’язані із загальною 
невизначеністю щодо власної ідентичності. Україна, не пройшла через 
"церковний націоналізм", який привів більшість національних церков до 
утвердження власних автокефалій в ХІХ столітті. Завдяки євхаристичній 
еклезіології, як зауважує Ю. Чорноморець, вселенське православ’я вже знайшло 
ту модель церковної ідентичності, яка розв’язала проблему співвідношення 
універсального та національного. Якщо українська церква, – продовжує вчений, 
не буде власне українською – то вона зрадить власному християнському 
покликанню [14].  

Митрополит Філарет стає третім патріархом УПЦ КП. 20 жовтня 1995 р. у 
Володимирському соборі відбувся Помісний Собор Київського Патріархату. 
Таємним голосуванням Собор, що складався з 173 делегатів, і 160-ма голосами 
обрав єдиного кандидата – патріаршого місцеблюстителя Філарета. Інтронізація 
патріарха УПЦ КП Філарета відбулась 22 жовтня 1995 р. у київському 
Володимирському кафедральному соборі. 

Відтак уся діяльність Патріарха Філарета спрямована на утвердження та 
розбудову інституційної структури УПЦ КП. Невдовзі після обрання Патріархом 
Філарета до Київського Патріархату повернулись майже в повному складі ті 
парафії, які відійшли за невдоволеними єпископами в УАПЦ. За роки свого 
патріаршого служіння він об’їхав з архіпастирськими візитами всю Україну та 
побував за її межами, зустрічався з духовенством, єпископатом, паствою. Через 
покладання першосвятительських рук Його святості отримали хіротонію більше 
ста архієреїв, декілька сотень священників та дияконів [7, с. 8]. За участі Патріарха 
постали з руїн Михайлівський Золотоверхий монастир, храми Успіння Пресвятої 
Богородиці (Пирогощі), Різдва Христового та багато інших храмів в Україні. 

Патріарх Філарет почав налагоджувати контакти також із невизнаними 
православними юрисдикціями за межами України. Так, він взяв участь в 
інтронізації опозиційного до офіційного болгарського Патріарха Максима, 
Патріарха Пімена, контактує з Македонською Церквою, яка, як і УПЦ КП, не 
визнана Вселенським Православ’ям. 
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Необхідно зауважити, що церковна і громадська діяльність патріарха, як до, 
так і після його обрання на патріарший престол, відзначена багатьма високими 
нагородами Російської Православної та інших Церков. Зокрема, Патріарх Філарет 
є повним кавалером Ордену князя Ярослава Мудрого (І-V ступенів), а також 
нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, 
Свободи, Відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи та Почесною 
грамотою Кабінету міністрів України [1].  

Освячений Архієрейський собор Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 12 грудня 1996 р. під головуванням Святійшого Патріарха 
Філарета після ретельного дослідження життя й святительського служіння 
Київського Митрополита Петра Могили канонізував і причислив його до лику 
святих. У засіданні сесії ЮНЕСКО у Парижі, присвяченому ювілею 400-ліття 
митрополита Петра Могили, брав участь і Святійший Патріарх Філарет 
(Денисенко), виступивши з промовою про святительський шлях славного 
митрополита і його внесок у розвиток Українського Православ’я [1].  

В Українській Православній Церкві Київського Патріархату вища влада в 
галузях віровчення, церковного управління і церковного суду – законодавча, 
виконавча і судова – належить Помісному Собору, а органом вищої церковної влади 
між Помісними Соборами є Архиєрейський Собор. Під головуванням Святійшого 
Патрарха Філарета відбулися Освячені Помісні Собори (у 2001 р., 2004 р., 2008 р., 
2013 р.), Архієрейські Собори (у 1995 р., 1996 р, 1999 р, 2000 р., 2005 р., 2007 р., 
2008 р., 2010 р., 2011 р., 2013 р., 2014 р., 2016 р.), на яких було канонізовано нових 
святих, вирішувалися проблеми внутрішнього церковного життя, порушувалися 
питання можливих шляхів канонічного визнання Автокефалії Української 
Православної Церкви, прийняті історико-канонічна декларація "Київський 
Патріархат – Помісна Українська Православна Церква" і соборне слово "Про 
Помісну Українську Православну Церкву – Київський Патріархат". 

У розбудові Української Держави та УПЦ КП її очільник наголошує на 
особливій ролі інтелігенції. Саме тому, "починаючи з першого нагородження 
церковними орденами (яке відбулося 22 серпня 1998 р. в Патріаршій резиденції), 
Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату постійно 
відзначає людей творчої праці за внесок у суспільний і духовний розвиток". Такі 
дії патріарха Філарета дають підстави для високої оцінки його дій у середовищі 
української інтелігенції. Так, зокрема Віктор Андрущенко зауважив: "Він 
(Філарет – І. Панчук) – високий патріот своєї Вітчизни. При цьому, його 
патріотизм ґрунтується на глибокій повазі до тисячолітніх народних традицій, 
розумінні драматизму історії й тих суперечностей життєвого процесу, які 
довелося пережити суспільству, і водночас – на вірі у світле майбутнє 
українського люду як молодого й зростаючого суб’єкта сучасних цивілізаційних 
процесів" [7, с. 16].  
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За активної, діяльної позиції Патріарха Філарета реалізується розв’язання 
проблеми реформи освіти в навчальних закладах УПЦ КП. Відтак функціонують 
Київська, Львівська, Волинська православні богословські академії, богословське 
відділення КПБА при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича, богословський інститут в 
Івано-Франківську, Рівненська та Дніпропетровська духовні семінарії. Діють 
загально церковні аспірантура та докторантура при КПБА. 

Патріарх Філарет протягом свого перебування на патріаршому престолі 
демонструє свою державницьку позицію. Патріотична позиція УПЦ КП, яку 
зайняли як і предстоятель цієї інституції патріарх Філарет (Денисенко), так і 
клірики знайшла позитивний резонанс не лише у вірян цієї конфесії. Патріарх 
Філарет під час офіційних зустрічей різних рівнів повсякчас наголошує на позиції 
Церкви, яку очолює, зазначаючи, що "позиція нашої Церкви незмінна – підтримка 
України, захист її державності та незалежності". "Бо історія навчає, що без 
держави незалежної і Церква Українська не буде незалежною, як це сталося і у 
XVII ст., і у ХХ ст., коли Москва підпорядкувала собі Церкву в Україні, маючи 
владу над нашою країною. Ми були в тому рабстві 350 років – і не хочемо знову 
потрапити в нього, бо воно принесло і народу, і Церкві багато лиха" [4]. 

У своєму інтерв’ю Святійший зазначає, що "Церква завжди мала чималий 
вплив на суспільну думку. Навіть під час переслідування християн перші три 
століття Церква морально впливала на суспільство, в результаті чого розпалася 
язичницька імперія. Протягом усієї історії були як позитивні, так і негативні дії. 
До прикладу, інквізиція відіграла негативну роль в історії християнства. А ось під 
час Другої світової війни Церква, навпаки, піднімала дух народу, навертала їх до 
Бога й спонукала захищати свою Батьківщину. Схожа історія відбувається й нині" 
[13]. 

Потужним каналом соціалізації особистості та результатом громадської 
ініціативи виступає благодійна складова у діяльності конфесій. Саме за 
очільництва Патріарха Філарета УПЦ КП вповні долучається до цього служіння. 
Працюючи з обездоленими, нарко- чи алкозалежними особами, важкохворими, 
засудженими, засудженими, Церква будує з ними діалог на основі християнської 
системи цінностей. У своїх промовах Глава УПЦ КП зазначає, що до ХХ століття 
Православна Церква дуже активно займалася соціальним служінням – мала для 
цього кошти і необхідні установи, та держава забрала цю функцію у Церкви. Та 
тепер Київський Патріархат з новою силою розгортає соціальне служіння, аби не 
лишатися осторонь гострих проблем суспільства.  

За сучасних умов особливого суспільного резонансу набуває проблема 
взаємодії держави з релігійними організаціями у царині духовної опіки 
військовослужбовців. Завдяки старанням Філарета нині інститут військового 
духівництва розглядається у якості інструмента державної соціальної політики в 
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армії. Саме з 2014 р. ми бачимо масштабну душпастирську опіку капеланів УПЦ 
КП на Сході України. Насиченість і масштаби співробітництва ЗСУ та УПЦ КП 
спонукають до думки про ефективність та розвиненість системи релігійної опіки 
особового складу військових формувань.  

Святійший Владика наголосив на важливості роботи військових медиків у 
даний час, коли Україна потерпає від ворога: "Медики під час війни виконують 
дуже важливу роль, не меншу, ніж самі воїни, які захищають свою Вітчизну. 
Особливо це стосується сучасної війни – новітньої війни 21 століття. Тому що 
зараз зброя на багато сильніша від тієї, яка була під час Другої світової війни. І 
вона наносить рани не тільки тілу, а й психіці людини. Медицина має дуже велике 
значення. Тому Церква, щоб підняти їхній дух та підкреслити їхнє важливе 
значення для захисту нашої Батьківщини, нагороджує їх церковними орденами. 
Ми нагороджуємо і медиків, і воїнів, і волонтерів, всіх, хто причетний до захисту 
України від зовнішнього ворога. Медалями "За жертовність та любов до України" 
Церква уже нагородила понад 14 тисяч. людей. У такі тяжкі часи, коли йде мова 
про захист нашої української землі, Церква вважає своїм священним обов’язком 
приймати активну участь. Тому ми посилаємо на схід військових священиків, 
гуманітарну допомогу, автомобілі, ліки, тобто все, що потребує армія" [4]. 

Для масштабнішого окреслення постаті Патріарха особливої уваги 
заслуговує діяльність Святійшого як богослова. Насамперед, Святійший владика 
увійде в історію Української Церкви як четвертий перекладач Біблії українською 
мовою. Окрім того, "кожне з послань Патріарха сповнене любов’ю до людини, 
культури і держави. Характерно, що навіть у період глибоких суспільних 
суперечностей великий учитель не полишав любові, не висловлював гніву, не 
протиставляв одну людину іншій. Він наставляв нас на справедливість, терпіння, 
співпрацю заради миру, людини й любові. Саме у цьому, як на мене, приховане 
велике таїнство релігії й величі людини, яка сповідує й передає іншим 
загальнолюдські духовні цінності" [7, с.17]. Як слушно зауважує М. Жулинський: 
"Його проповіді читаєш із колосальною насолодою, бо бачиш, наскільки це 
авторські тексти. Там говорить внутрішній голос глибоко віруючої людини, яка 
переживає кожне слово Боже і витлумачує так, що доходить до серця кожної 
людини" [7]. Загальний перелік праць Патріарха складає понад 10 томів повного 
зібрання послань, проповідей, виступів, звернень і доповідей, інтерв’ю. У них 
осмислюються найскладніші проблеми віри, релігії, духовності людства та 
українського народу. Така діяльність набуває особливого сенсу у час девальвації 
ідеалів та цінностей та відповідає сучасним духовним запитам прихильників як 
Українського Православ’я, так і інших конфесій. Окрім того, завдячуючи 
старанням Патріарха перекладено усі богослужбові книги, які необхідні для 
богослужіння. З благословення Його Святості безкоштовно видрукувано і 
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розповсюджено понад мільйон примірників Закону Божого, за редагуванням 
перекладено та видано декілька десятків томів святоотцівської літератури. 

Безсумнівно, історична оцінка постаті святішого Патріарха УПЦ КП буде з 
часом, проте, уже сьогодні ми розуміємо, що масштабність духовного очільника 
Українського Православ’я є безсумнівною, як державника, будівничого та 
духовного наставника. 
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
 
• 

 
ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВИЩЕ ПАРАФІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО РАЙОНУ  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ 1944–1964 рр. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Перенятин, 400 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Троїцька, побудована в 1908 році. 

Придатна, потребує капітального ремонту як всередині, так і ззовні. 
Престольний празник на 2-й день Трійці. 

3. Зареєстрована 30 вересня 1945 року за № 427–22. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Підзамче 3 км. 
 с. Копані 4 км. 
 с. Дранча 5 км. 
 с. Немирівка 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Перенятині. Районна лікарня в м. 
Червоноармійську, 8 км від церкви. 

7. В с. Перенятині є 7-літка. В райцентрі м. Червоноармійська 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 8 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку в Червоноармійську 8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 108 км, від районного і благочинного 

центру 10 км. 
10. Будинок рахується за громадою, але користується колгосп. Настоятель і 

псаломщик проживають у власних будинках. 
Знята з реєстрації 18. 12. 1962 року. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Почтарук Микола Григорович, 1945–1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Батькова, 1952 р. 

Псаломщик: 
• Дияк. Зиско Діомид Павлович, 1923–1950 рр. 
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Церковний староста: 
• Юрчишин Кирило Петрович, 1949–1953 рр. 
• Пасічник Захарій Іванович, 1953 р. 
• Воронко Леонтій Тимофійович, 1958 р. 

 
 

Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Підзамче, 1800 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Воскресенська, побудована в 1873 

році. Придатна. Престольний празник на 2-й день Святої Пасхи. 
3. Зареєстрована 24 лютого 1946 року. 
4. До релігійної громади входять віруючі села Круки, 3 км. 300 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Перенятин 3 км. 
 с. Дранча 5 км. 
 с. Копані 5 км. 

6. Амбулаторія і лікарня знаходиться в с. Підзамче. Районна лікарня в  
м. Червоноармійську, 13 км. 

7. В с. Підзамче є 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 13 км від церкви. Автобусна зупинка і поштове 

відділення зв’язку на місці. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 113 км, від районного і благочинного 

центру 13 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Псаломщик проживає у 

власному будинку. 
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 року). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Сапко Федір Миколайович, 1944–1947 рр. 
• Свящ. Андросюк Григорій, 1947–1951 рр. 
• Свящ. Поліщук Василь, 1952–1952 рр. 
• Свящ. Червінський Арсеній, 1953–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Андріюк Петро (тимч. вик. обов. псал.) 1944–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Бучак Олександр Іларіонович, 1943–1959 рр. 
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Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Батькова, 1958–1958 р. 
• Свящ. Супрун Іван Романович, 1958 р. 

Церковний староста: 
• Гринюк Леонтій Кипріанович, 1959 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район 
Червоноармійське благочиння 
1. с. Срібне, 1100 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Михайлівська, побудована в 1803 

році. Придатна, потребує внутрішнього пофарбування. Престольний празник 
8 листопада (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 434–18. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Ситно 5 км. 
 с. Крупець 4 км. 
 с. Сестрятин 9 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Срібне. Районна лікарня в м. Червоноармійську, 
10 км. 

7. В с. Срібне є 7-літка. В райцентрі м. Червоноармійська 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 2 км. Автобусна зупинка 4 км. Поштове відділення 

зв’язку в с. Срібне 5 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 100 км, від районного і благочинного 

центру 10 км. 
10. Будинку для священика немає. Проживає у зйомній квартирі, яка складається з 

однієї кімнати, кухні і кладовки. Псаломщик проживає у власному будинку. 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Свящ. Сухомлин Микола Миронович, 1942–1952 рр. 
• Свящ. Лилякевич Мефодій Ананійович, 1952–1953 рр. 
• Свящ. Столярчук Самуїл Кирилович, 1953–1955 рр. 
• Свящ. Братащук Гавриїл Артемович, 1955–1957 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Сестрятин, 1957–1959 рр. 

Псаломщик: 
• Дияк. Давидюк Іван Лаврентійович, 1939–1949 рр. 
• Тарасюк Прокопій Протасович (вик. обов. псал.), 1949 – ? 
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Церковний староста: 
• Чучман Василь Йосипович, 1945–1951 рр. 
• Селих Данило Тихонович, 1951–1952 рр. 
• Петруля Павло Савович, 1952–1960 рр. 

Настоятель: 
• Свящ. Столярчук Самуїл Кирилович, 1959–1964 рр., пенсіонер. 

Церковний староста: 
• Тарасюк Пилип Михайлович, 1960 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Солтис Максим Макарович, 1965–1970 рр. 

Церковний староста: 
• Селих Данило Тихонович, 1969 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Давидюк Іван Лварентійович, 1970 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Карпилівка, 400 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Хресто-Воздвиженська, побудована в 

1857 році. Придатна, потребує пофарбування. Престольний празник 14 
вересня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 8 травня 1946 року, за № 37–13. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Ситно 3 км. 
 с. Срібне 4 км. 
 с. Сестрятин 12 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Карпилівці. Районна лікарня в м. 
Червоноармійську 15 км від церкви. 

7. В с. Карпилівці є 4-літня школа. В райцентрі 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 16 км від церкви. Автобусна зупинка 3 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку в с. Срібне 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 95 км, від районного і благочинного 

центру 15 км. 
10. Для настоятеля будинку немає, проживає у зйомній квартир. Псаломщик 

проживає у власному будинку. 
Знята з реєстрації. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Срібне,1942–1957 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Ситно, 1957 р. 

Церковний староста: 
• Пагуба Феодосій Андрійович, 1948 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. м. Червоноармійськ, 1250 душ віруючих. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Олександро-Невська, побудована в 

1874 році. Придатна, потребує незначного ремонту (побілки стін). 
Престольний празник 30 серпня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 листопада 1946 року, за № 438. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: 
 пред. Левятин 350 душ. 
 с. Цибухів 300 душ. 
 с. Балки 350 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Опарипси 1,5 км. 
 с. Немирівка 3 км. 
 с. Крупець 6 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня в м. Червоноармійську. 
7. В м. Червоноармійська 10-літка україномовна, і 7-літка російськомовна. 
8. Зал. станція Радзивилів 2 км від церкви. Автобусна зупинка і поштове 

відділення зв’язку на місці. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 100 км. Районний і благочинний центр 

на місці. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею, та канцелярією. Є зимня 

будівля. Для псаломщика квартири немає. Проживає у власному будинку. Біля 
церкви будинок, квартира для сторожа. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Дикий Павло Антонови, 1948–1974 рр. 
Псаломщик: 

• Дияк. Дубина Федір Степанович, 1944–1971 рр. 
Церковний староста: 

• Кривицький Прокопій Григорович, 1950–1960 рр. 
• Кривицький Прокопій Грогорович, 1960 р. 
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Псаломщик: 
• Дияк. Воєвода Андрій Іванович, 1971–1973 рр. 

Церковний староста: 
• Орловський Дмитро Якович, 1971 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Воєвода Андрій Іванович, 1974 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Хотин, число віруючих 1430 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Покровська, побудована в 1880 році. 

Придатна. Престольний празник 1 жовтня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 25 грудня 1945 року, за № 160–18. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: 
 с. Гоноратки 2 км, 315 душ. 
 с. Полуночна 2 км, 290 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Теслугів 5 км. 
 с. Коритне 4 км. 
 с. Рідків 4 км. 

6. В с. Хотині – туберкульозна райлікарня. 
7. В с. Хотині є 7-літка, 10-літка в Козині 15 км. 
8. Зал. станція Радзивилів 18 км. Автобусна зупинка с. Козин – 15 км. Поштове 

відділення зв’язку с. Теслугів – 10 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 120 км, від районного центру 15 км, від 

благочинного центру с. Малі Жабокрики 10 км. 
10. Для настоятеля є 4-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика є 2-кімнатна 

квартира з кухнею. Є й зимні будівлі. 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Прот. Лозовюк Дмитро Гаврилович, 1915 – ?. 

Псаломщик: 
• Дияк. Серватович Родіон, 1950–1955 рр. 
• Воєвода Андрій Іванович, 1957–1971 рр. 

Церковний староста: 
• Кондратюк Семен Федорович, 1946 р. 

Настоятель: 
• Прот. Бобрик Сергій Іванович, 1966–1969 рр. 
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Церковний староста: 
• Панамар Пилип Михайлович, 1968 – ? сп. бл. 

Настоятель: 
• Свящ. Дубинін В’ячеслав Костянтинович, 1969–1971 рр. 

Псаломщик: 
• Дияк. Дубина Федір Степанович, 1971–1971 р. 

Церковний староста: 
• Хмарук Микола Васильович, 1971 р. 

Настоятель: Свящ. Моліс Микола Захарович, 1974–1976 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Теслугів – ? 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Теслугів, число віруючих 1500 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Троїцька, побудована в 1905 році. 

Придатна. Престольний празник на 2-й день П’ятидесятниці. 
3. Зареєстрована 18 січня, за № 164–15. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Коритно 4 км. 
 с. Добривода 4 км. 
 с. Хотин 5 км. 

6. Амбулаторія на місці, районна лікарня с. Козин 12 км. 
7. В с. Теслугові є 7-літка, 10-літка в Козині 12 км. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 20 км. Автобусна станція с. Козин – 12 км і  

с. Острів 8 км. Поштове відділення зв’язку на місці. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 95 км, від районного центру 12 км, від 

благочинного центру с. Малі Жабокрики 9 км. 
10. Для настоятеля є 4-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика є 2-кімнатна 

квартира з кухнею. Є й зимні будівлі – клуня, два хліви. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Лобачівський Степан, 1929–1957 рр. 
• Свящ. Братащук Гавриїл Артемович, 1957 р. 

Псаломщик: 
• Панькевич Микола, 1951–1952 рр. 
• Хомик Антон, 1954–1955 рр. 
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• Филь Микита 1956 – 1956 р. 
• Бусь Петро Сергійович, 1956 – ? 

Церковний староста: 
• Якобчук Терентій, 1946–1954 рр. 
• Мельник Данило Захарович, 1954 – ? 
• Веремей Дмитро Савович, 1968 – ? сп. бл. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Сестрятин, 180 дворів, 700 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Миколаївська, побудована в 1931 році. 

Придатна, потребує тільки зовнішнього штукатурення. Престольний празник 
6 грудня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 432–15. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: хутір Безодня, 40 дворів, 70 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Червоноармійськ 8 км. 
 с. Опарипси 6 км. 
 с. Срібне 10 км. 
 с. Крупець 7 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Сестрятині, районна лікарня в м. 
Червоноармійську за 8 км. 

7. В с. Сестрятині є 7-літка, а в районному центрі 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 10 км. Автобусна зупинка 8 км і с. Острів 8 км. 

Поштове відділення зв’язку м. Червоноармійськ 8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 108 км, від районного і благочинного 

центру 8 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Псаломщик проживає у 

власному будинку. 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Прот. Лилякевич Мефодій Ананійович, 1940–1953 рр. 
• Свящ. Лопухович Володимир Якович, 1953–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Метельський Марко Іванович, 1925–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Волошин Никифор Наумович, 1949–1951 рр. 
• Парійчук Сергій Мойсейович, 1951–1960 рр. 
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Настоятель: 
• Свящ. Марчук Кузьма Олексійович, 1958–1970 рр. 

Церковний староста: 
• Грушецький Ігнатій Варфоломійович, 1960 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Срібне 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Ситно, число віруючих 750 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Дмитрівська, побудована в 1935 році. 

Потребує капітального ремонту. 
3. Зареєстрована 15 грудня 1946 року, за № 433. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Гаї Ситенські 3 км, 530 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Карпилівка 1 км. 
 с. Пустоівання 7 км. 
 с. Крижі 5 км. 
 м. Червоноармійськ 13 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Ситно, районна лікарня в м. Червоноармійську 
за 13 км від церкви. 

7. В с. Ситно є 7-літка, а в Червоноармійську 10-літка. 
8. Зал. станція Михайлівка 3 км від церкви. Автобусна зупинка в селі. Поштове 

відділення зв’язку в селі. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 85 км, від районного і благочинного 

центру 13 км. 
10. Для настоятеля квартири немає. Псаломщик проживає у власному будинку. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Бойчук Прохор Петрович, 1949–1951 рр. 
• Свящ. Лопухович Федір Якович, 1951–1954 рр. 
• Прот. Швець Петро Миколайович, 1954 р. 

Псаломщик: 
• Бабич Павло Данилович (вик. обов. псал.), 1949–1951 рр. 
• Лопухович Софія, 1951–1954 рр. 
• Бабич Павло Данилович (вик. обов. псал.), 1954–1968 рр. 

Церковний староста: 
• Стародуб Степан Васильович, 1951–1968 рр. 
• Мельничук Петро Павлович, 1968 р. 
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Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Опарипси, 150 дворів, 450 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, Св.–Соборо-Богородична, відновлена в 1942 

році. Придатна, потребує тільки незначного ремонту: розпис церкви всередині 
і пофарбування підлоги. Престольний празник 26 грудня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 426. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Бугаївка 1 км, 170 дворів, 5110 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Червоноармійськ 1,5 км. 
 с. Сестрятин 6 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Бугаївка 1 км від церкви. 
7. В с. Опарипси є 7-літка. В с. Бугаївка 4-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 3 км. Автобусна зупинка 2 км від церкви. Поштове 

відділення зв’язку м. Червоноармійськ 1,5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 100 км, від районного і благочинного 

центру 1,5 км. 
10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика є 1 кімната. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Швець Петро Миколайович, 1942–1954 рр. 
• Свящ. Лопухович Федір Якович, 1954 р. 

Псаломщик: 
• Демидюк Євгеній Михайлович (вик. обов. псал.), 1950–1954 рр. 
• Лопухович Софія Артемівна, 1954 – ? 

Церковний староста: 
• Волянюк Павло Фомич, 1935–1958 рр. 
• Налева (йченко) Олександр Онуфрійович, 1958 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Острів, число віруючих 1200 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св Михайлівська, побудована в 1924 році. 

Придатна. Престольний празник 8 листопада (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 23 грудня 1945 року, за № 163. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Пляшівка 1 км, 500 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Рідків 3 км. 



 
 
 
 
 
 
 
№ 7, 2018  _____________________________________________________  

- 203 - 

 с. Пляшева 3 км. 
 с. Коритно 4 км. 

6. Медпункт на місці, районна лікарня – Козин 19 км. 
7. В с. Острів є 7-літка, а 10-літка – Берестечко 8 км. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 25 км. Автобусна зупинка на місці. Поштове 

відділення зв’язку на місці. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 90 км, від районного центру 19 км, від 

благочинного центру с. Малі Жабокрики 15 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею, а також є зимні будівлі. 

Псаломщик проживає у власному будинку. 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Прот. Гуринович Микола Іларіонович, 1942–1967 рр. помер. 

Псаломщик: 
• Дияк. Юхимчук Ігнатій, 1944–1955 рр. 
• Вододович Арсеній Іванович, 1955–1958 рр. без указу. 

Церковний староста: 
• Хміль Іван, 1950–1957 рр. 
• Горбатюк Пилип Михайлович, 1957 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Серватович Родіон Михайлович, 1968 р. 

 
 

Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Крупець, 1450 душ. 
2. Молитовний будинок дерев’яний, однопрестольний, Св.–Троїцький, 

побудований в 1945–1946 роках. Придатний. Престольний празник на другий 
день Святої Трійці. 

3. Зареєстрована 16 листопада 1946року, за № 423–24. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Бараннє 2 км, 283 душі. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 м. Червоноармійськ 5 км. 
 с. Срібне 5 км. 
 с. Батьків 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Крупець, районна лікарня в м. 
Червоноармійську за 6 км від церкви. 

7. В с. Крупець є 7-літка, в м. Червоноармійську 10-літка. 
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8. Зал. станція Радзивилів 6 км від церкви. Автобусна зупинка 100 м від церкви. 
Поштове відділення зв’язку м. Червоноармійськ. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 100 км, від районного і благочинного 
центру 5 км. 

10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею, при молитовному будинку. 
Псаломщик проживає у власному будинку. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Слободянюк Феофан Феодосійович, 1916–1965 рр. 
Псаломщик: 

• Орішин Федір Прокопович, 1950–1970 рр. 
Церковний староста: 

• Ольшанський Микита Георгійович, 1948–1960 рр. 
• Ковальчук Сава Васильович, 1960–1968 сп. бл. 
• Солонюк Василь Якович, 1969 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Копані? 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Митниця, число віруючих 350 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Покровська, побудована в 1907 році. 

Придатна. Престольний празник 1 жовтня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 23 грудня 1945 року, за № 170. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Рідків 5 км. 
 с. Острів 8 км. 

6. Медпункт на місці, районна лікарня – Козин 30 км. 
7. В с. Митниця є 7-літка, а 10-літка – Берестечко 7 км. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 35 км. Автобусна зупинка – Острів 8 км. 

Поштове відділення зв’язку – Острів 8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 95 км, від районного центру 30 км, від 

благочинного центру с. Малі Жабокрики 22 км. 
10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею. Є хлів. Псаломщик проживає 

у власному будинку. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Вдодович Дмитро Іванович, 1945–1973 рр. 
Псаломщик: 

• Дияк. Старченко Гавриїл Володимирович, 1951–1958 рр. 
Церковний староста: 

• Огородник Сидір, 1955–1955 рр. 
• Абрамський Василь Володимирович, 1956 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Острів? 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Копані, 114 дворів, 620 душ. 
2. Молитовний будинок дерев’яний, Св.–Казанський, побудований в 1946 році. 

Потребує ремонту, штукатурення стін ззовні і всередині, стелі у вівтарі. 
3. Зареєстрована 11 травня 1946 року, за № 425. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Крижі Крем’янецького району, 138 

дворів, 752 душі. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Підзамче 7 км. 
 с. Михайлівка 7 км. 
 с. Ситно 7 км. 

6. Медпункт в с. Копані 2 км, районна лікарня в м. Червоноармійську за 16 км. 
7. В с. Копані є 7-літка 1 км. 
8. Зал. станція Михайлівка 4 км. Автобусна зупинка 7 км. Поштове відділення 

зв’язку с. Підзамче 7 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 100 км, від районного і благочинного 

центру 16 км. 
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею і кладовкою. Для псаломщика 

будинку немає. Проживає у зйомній. 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Свящ. Столярчук Самуїл, 1949–1953 рр. 
• Свящ. Лопухович Володимир, 1953-1954 рр. 
• Свящ. Кроткевич Борис, 1954–1957 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Підзамче, 1957–1958 рр. 
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Псаломщик: 
• Батьковець Макарій Пилипович, 1949 – ? звільнений. 

Церковний староста: 
• Коротун Олексій Михайлович, 1949–1952 рр. 
• Коротун Антон Лонгинович, 1952 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Батьків, 1958–1958 р. 
• Обслуговує притч церкви с. Підзамче, 1958 р. 
• Свящ. Супрун Іван Романович, 1958–1968 рр. 
• Прот. Зубкевич Павло Григорович, 1969 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Козин, число віруючих 514 душ. 
2. Церква кам’яна, двопрестольна, побудована в 1937 році. Придатна. Головний 

престол Св.–Покровський. Престольний празник 1 жовтня (ст. ст.). 
Придільний престол на хорах Св.–Варваренський. Престольний празник  
4 грудня. 

3. Зареєстрована 7 грудня 1945 року, № реєстраційного документа 162–13. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: 
 с. Савчуки 2 км. 400 душ. 
 с. Дубини 3 км. 320 душ. 
 с. Гранівка 5 км. 680 душ. 
 с. Глинявка 1 км. 200 душ. 
 с. Тарнавка 4 км. 420 душ. 
 с. Старики 1 км. 490 душ. 
 с. Курсики 1 км. 90 душ. 
 с. Пасіки 1 км. 180 душ. 
 с. Середнє 2 км. 120 душ. 
 с. Іващуки 4 км. 600 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Жабокрики 4 км. 
 с. Добривода 7 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня на місці. 
7. 10-літка – на місці. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 7 км. Автобусна зупинка на місці. Поштове 

відділення зв’язку – Козин. 
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км. Районний центр – м. Козин. Від 
благочинного центру с. Малі Жабокрики 4 км. 

10. Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика квартири 
немає. Проживає у власному будинку. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Шаравський Борис Стратонович, 1945 р. 
Псаломщик: 

• Прот. Мацькевич Петро Федорович, 1939–1960 рр. Помер. 
Церковний староста: 

• Слійовський Степан, 1950–1954 рр. 
• Дашкевич Григорій Іванович, 1955 р. 
• Савчук Іван Йосипович, 1971 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Добривода, число віруючих 350 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Соборо-Богородична, побудована в 

1895 році. Придатна, потребує тільки зовнішнього пофарбування стін. 
Престольний празник 2-й день Різдва Христового 26 грудня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 січня 1946 року, за № 158. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Чорна Лоза – Підвисоке 3 км, 80 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Борятин 2 км. 
 с. Теслугів 3 км. 
 с. Великі Жабокрики 3 км. 

6. Амбулаторія на місці, районна лікарня с. Козин 7 км. 
7. В с. Добривода є 7-літка, а 10-літка в районному центрі с. Козин 7 км. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 15 км. Автобусна станція Козин – 7 км. 

Поштове відділення зв’язку – с. Теслугів 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 87 км. Від районного центру – 7 км. Від 

благочинного центру с. Малі Жабокрики 4 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 старостів 

Настоятель:  
• Прот. Дзеба Сергій Федорович, 1943–1970 рр. 
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Псаломщик: 
• Драновський Харитон, 1939–1953 рр. 
• Таровський Григорій, 1953–1954 рр. 
• Войтюк Єфрем Діомидович (вик. обов. псал.), 1954–1958 без указу. 

Церковний староста: 
• Максимчук Андрій, 1948–1954 рр. 
• Максимюк Сергій Федорович, 1954 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Опанасець Василь Арсентійович, 1970–1975 рр. 

Церковний староста: 
• Дідух Олександр Прохорович, 1971 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Мулько Сидір Іпатійович, 1977 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Дружба (стара назва Дранча), 550 душ віруючих. 
2. Молитовний будинок дерев’яний, однопрестольний, Св.–Успенський, 

побудований в 1918 році. Ремонту не потребує. Престольний празник 15 
серпня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 16 листопада 1945 року, за № 431–6. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Прокази 0,25 км, 274 душі. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Березина 0,25 км. 
 с. Гаї Лев’ятинські 3 км. 
 с. Батьків 5 км. 
 м. Червоноармійськ 10 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Дранча, районна лікарня в м. Червоноармійську 
за 9 км від церкви. 

7. В с. Дранча є 7-класна і 4-класна школа. 
8. Зал. станція Радзивилів 10 км від церкви. Автобусна зупинка 6 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку м. Червоноармійськ 10 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 110 км, від районного і благочинного 

центру 10 км. 
10. Церковного будинку немає. Настоятель проживає у зйомній квартирі. 

Псаломщик проживає у власному будинку. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Березина 1957 р. 
Церковний староста: 

• Ступак Іван Кузьмич, 1950–1958 рр. 
• Бондарчук Василь Павлович, 1958 р. 

Настоятель: 
• Прот. Поштарук Микола Григорович, 1951–1968 рр. 
• Свящ. Дубина Федір Степанович, 1971 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Бригадирівка (стара назва Малі Жабокрики), число віруючих 989 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Воскресенська, побудована в 1876 

році. Придатна. Престольний празник на 2-й день Пасхи. 
3. Зареєстрована 23 січня 1946 року, за № 160–18. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: 
 с. Березина 1 км. 245 душ. 
 с. Козитирівка 2 км. 71 душа. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Козин 4 км. 
 с. Добривода 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Малі Жабокрики – 1 км, районна лікарня в  
с. Козин – 4 км. 

7. В с. Малі Жабокрики – 4-класна школа, 10-літка в с. Козин – 4 км. 
8. Зал. станція Рудня Почаївська 14 км. Автобусна зупинка с. Козин – 4 км. 

Поштове відділення зв’язку – с. Козин 4 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 84 км. Від районного центру – 4 км. Від 

благочинного центру – на місці. 
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика 1-кімнатна. 

Є зимні будівлі: хлів, клуня, льох, амбар (комора?). 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
• Прот. Сендульський Володимир Олексійович, 1943 р. 

Псаломщик: 
• Дияк. Кондратюк Микола, 1942–1951 рр. 
• Панкевич Микола, 1952–1957 рр. 
• Бабич Онуфрій Данилович, 1957–1958 рр. без указу в Жабокриках. 

Має указ на Хотин №5360 від 3. 12 1945 р. 
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Церковний староста: 
• Васинюк Давид, 1950–1957 рр. 
• Чубій Георгій Григорович, 1957 – ? 
• Довгаль Давид Трофимович, 1968 р. сп. бл. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Батьків, 450 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Преображенська, побудована в 1924 

році. Придатна. Потребує незначного ремонту, внутрішнього пофарбування. 
Престольний празник 6 серпня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 24 лютого 1946 року, за № 420–16. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: 
 с. Башарівка 2 км. 
 с. Перенятин 3 км. 

5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Немирівка 1 км. 
 с. Крупець 4 км. 
 с. Дранча 7 км. 
 м. Червоноармійськ 5 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Батькові, районна лікарня в  
м. Червоноармійську за 5 км від церкви. 

7. В с. Батькові є 4-класна школа. В м. Червоноармійську 10-літка. 
8. Зал. станція Радзивилів 5 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку м. Червоноармійськ. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 105 км, від районного центру 7 км, від 

благочинного центру 7 км. 
10. Настоятель і псаломщик проживають у власних будинках. 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Андросюк Григорій Микитович, 1949–1975 рр. 
Псаломщик: 

• Мельник Григорій Іванович, 1949-1952 рр. 
• Поштарук Іван Кіндратійович, 1952–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Солонинка Максим Макарович, 1948–1952 рр. 
• Яшун Сидір Артемович, 1952–1960 рр. 
• Солонинка Максим Макарович, 1960 – ? 
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• Яшун Сидір Артемович, 1968 – ? сп. бл. 
• Кашуба Яків Назарович, 1971 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Кофанюк Сергій Микитович, 1976 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Пляшева, 350 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Михайлівська. Побудована в 1882 

році. Придатна, потребує пофарбування і ремонту паперті (бабинця). 
Престольний празник 8 листопада (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 31 січня 1946 року, за № 429. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Дубовиця 1 км, 40 душ віруючих. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Ситно 8 км. 
 с. Іванівка 1 км. 
 с. Пустоівання 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Пляшева, районна лікарня в м. 
Червоноармійську. 

7. В с. Пляшева є 7-літка, в Рудні Почаївській 8-класна школа. В районному 
центрі 10-літка. 

8. Зал. станція Рудня Почаївська 4 км від церкви. Автобусна зупинка 5 км. 
Поштове відділення зв’язку Рудня Почаївська 5 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 85 км, від районного і благочинного 
центру 25 км. 

10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира. Для псаломщика квартири немає. 
Знята з реєстрації 10.12.1962 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Пустоівання, 1951–1952 рр. 
• Свящ. Червінський Арсеній Феофілович, 1952–1953 рр. 
• Свящ. Коленда Григорій, 1953–1954 рр. 
• Свящ. Сухомлин Микола Миронович, 1953–1954 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Пустоівання, 1954–1960 рр. 

Церковний староста: 
• Стрільчук Василь Григорович, 1945–1953 рр. 
• Янчук Данило Петрович, 1953 р. 
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Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Пустоівання, 350 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Миколаївська, побудована в 1775 

році. Потребує капітального ремонту. Престольний празник 6 грудня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 430–16. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Кам’яна Верба 0,5 км, 80 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Рудня Почаївська 0,5 км. 
 с. Іванівка 3 км. 
 с. Пляшева 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться на місці в с. Рудня Почаївська. Районна лікарня в  
м. Червоноармійську за 22 км від церкви. 

7. В с. Рудні Почаївській 8-класна школа, в районному центрі Червоноармійську 
10-літка. 

8. Зал. станція с. Рудня Почаївська 0,5 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км від 
церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Рудня Почаївська. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км, від районного і благочинного 
центру 22 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира. Зимніх будівель немає. Для 
псаломщика квартири немає. 

Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 року). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Жовнір Василь Федорович, 1945–1951 рр. 
• Свящ. Червінський Арсеній Феофілович, 1951–1952 рр. 
• Свящ. Коленда Григорій, 1952-1953 рр. 
• Свящ. Сухомлин Микола Миронович, 1953–1954 рр. 
• Свящ. Калиновський Олексій Миронович, 1954–1958 рр. 

Церковний староста: 
• Синицький Іван Федорович, 1946–1953 рр. 
• Козачук Петро Семенович, 1953–1959 рр. 

Настоятель: 
• Свящ. Кроткевич Борис Миколайович, 1958–1959 рр. 

Церковний староста: 
• Гусарук Михайло Федорович, 1959 р. 
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Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Рудня Почаївська, 150 душ віруючих. 
2. Молитовний будинок, однопрестольний, дерев’яний, Св.–Іовський, 

побудований в 1912 році. Потребує капітального ремонту. Престольний 
празник 28 серпня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 12 червня 1946 року, за № 435– 250. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Пустоівання 1 км. 
 с. Пляшева 4 км. 
 с. Іванівка 3 км. 

6. Амбулаторія на місці в с. Рудня Почаївська. Районна лікарня в  
м. Червоноармійську. 

7. В с. Рудні Почаївській є 8-класна школа, в районному центрі 
Червоноармійську 10-літка. 

8. Зал. станція знаходиться на місці. Автобусна зупинка 1 км. Поштове 
відділення зв’язку на місці. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км, від районного і благочинного 
центру 22 км. 

10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира разом з молитовним будинком. Зимніх 
будівель немає. 

Знята з реєстрації. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Пустоівання, 1954 р. 
Церковний староста: 

• Бобрик Тимофій Степанович, 1950 р. 
 

Рівненська область 
Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 

1. с. Немирівка, 528 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Покровська, побудована в 1920 році. 

Придатна, потребує незначного ремонту. Престольний празник 1 жовтня  
(ст. ст.). 

3. Зареєстрована 3 березня 1946 року, за № 440–14. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
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 м. Червоноармійськ 3 км. 
 с. Батьків 1 км. 
 с. Гаї Лев’ятинські 4 км. 

6. Амбулаторія на місці в с. Батьків 1 км від церкви. Районна лікарня в  
м. Червоноармійську 3 км від церкви. 

7. В с. Немирівка є 7-літка. В м. Червоноармійську 10-літка 3 км від церкви. 
8. Зал. станція Радзивилів 3 км від церкви. Автобусна зупинка і поштове 

відділення зв’язку в м. Червоноармійську 3 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 103 км, від районного і благочинного 

центру 3 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. 
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22. 12. 1961 року). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів. Настоятель: 
• Прот. Сапко Федір Миколайович, 1948–1954 рр. 
• Свящ. Маркопольський Василь Андрійович, 1955–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Дияк. Давидюк Іван Лаврентійович, 1949–1954 рр. 
• Баландюк Степан Федорович, 1955–1957 рр. 

Церковний староста: 
• Воронко Прокопій Максимович, 1945–1951 рр. 
• Боринов Семен, 1952–1953 рр. 
• Гнатюк Микола Пилипович, 1954 р. 

Настоятель: 
• Свящ. Калиновський Олексій Макарович, 1958–1958 р. 
• Обслуговує притч церкви с. Батькова 1958 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Башарівка, 500 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Введенська, побудована в 1943 році. 

Потребує Закінчення. Престольний празник 21 листопада (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 421–17. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Копані 5 км. 
 с. Дранча 6 км. 
 с. Немирівка 3 км. 
 с. Крупець 5 км. 
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6. Амбулаторія знаходиться в с. Башарівка. Районна лікарня в  
м. Червоноармійську 7 км від церкви. 

7. В с. Башарівка є 4-класна початкова школа. В районному центрі  
м. Червоноармійська 10-літка. 

8. Зал. станція Радзивилів 7 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км від церкви. 
Поштове відділення зв’язку в м. Червоноармійську 7 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 107 км, від районного і благочинного 
центру 8 км. 

10. Настоятель і псаломщик проживають у власних будинках. 
Знято з реєстрації 18. 12. 1962 року. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Перенятин, 1950–1953 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Батькова, 1953–1958 рр. 

Церковний староста:  
• Сидлярук Григорій Федорович, 1944–1954 рр. 
• Краєвський Яків Костянтинович, 1954–1957 рр. 
• Ковальчук Микита Никифорович, 1957 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Опарипси, 1958–1960 рр. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Березина, 327 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Троїцька, побудована в 1923 році. 

Придатна. Престольний празник на Святу Трійцю. 
3. Зареєстрована 16 листопада 1945 року, за № 422–4. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Дранча 0,5 км. 
 с. Гаї Лев’ятинські 2 км. 
 с. Батьків 5 км. 
 м. Червоноармійськ 9 км. 

6. Амбулаторія на місці в с. Дранча. Районна лікарня в м. Червоноармійську 9 км 
від церкви. 

7. В с. Дранча є 7-класна і 4-класна школа. 
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8. Зал. станція Радзивилів 9 км від церкви. Автобусна зупинка 5 км від церкви. 
Поштове відділення зв’язку в м. Червоноармійську 9 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 109 км, від районного і благочинного 
центру 9 км. 

10. Церковного будинку немає. Настоятель проживає в зйомній квартирі. 
Псаломщик проживає у власному будинку. 

Знято з реєстрації 18. 12. 1962 року. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Прот. Поштарук Микола Григорович, 1951 р. 
Псаломщик: 

• Баландюк Степан Федорович, 1945–1955 рр. 
• Томкін Павло Омельянович, 1955 р. 

Церковний староста: 
• Якимчук Іван Миколайович, 1945–1958 рр. 
• Поляк Микола Іванович, 1958 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Гаї Лев’ятинські, 440 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Миколаївська, побудована в 1924 

році. Придатна, потребує ремонту. Престольний празник 9 травня (ст. ст.) і  
6 грудня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 23 лютого 1946 року, за № 424–13. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Немирівка 4 км. 
 с. Березина 5 км. 
 с. Гаї Дітковецькі Львівської обл. 3 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в селі. Районна лікарня в м. Червоноармійську 7 км 
від церкви. 

7. В с. Гаї Лев’ятинські є 4-класна школа. В районному центрі м. 
Червоноармійська 10-літка 7 км від церкви. В с. Немирівка 7-літка 4 км від 
церкви. 

8. Зал. станція Радзивилів 7 км від церкви. Автобусна зупинка в  
м. Червоноармійську 7 км від церкви. Поштове відділення зв’язку в  
м. Червоноармійську 7 км від церкви. 
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 107 км, від районного і благочинного 
центру 7 км. 

10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. 
Знято з реєстрації 18. 12. 1962 року. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Свящ. Розумний Ілля Павлович, 1949–1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Немирівка, 1953–1954 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Немирівка, 1955–1958 рр. 

Псаломщик: 
• Баландюк Степан Федорович, 1949–1952 рр. 
• Дияк. Давидюк Іван Лаврентійович, 1953–1954 рр. 

Церковний староста: 
• Димчина Лонгин Тимофійович, 1949–1958 рр. 
• Музика Андрій Іванович, 1958 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Березина, 1958 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Іванівка, 200 душ віруючих. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.–Казанська, побудована в 1912 році. 

Придатна, потребує незначного ремонту. Престольний празник 22 жовтня  
(ст. ст.) . 

3. Зареєстрована 8 травня 1946 року, за № 436–12. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Пляшева 1 км. 
 с. Рудня Почаївська 3 км. 
 с. Пустоівання 4 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в с. Рудня Почаївська, лікарня в районному центрі. 
7. В с. Іванівці є 4-класна школа. В районному центрі м. Червоноармійська 

10-літка 7 км від церкви. А в с. Рудня Почаївська 8-класна школа. 
8. Зал. станція с. Рудня Почаївська 3 км. Автобусна зупинка 4 км. Поштове 

відділення зв’язку в с. Рудня Почаївська. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 85 км, від районного і благочинного 

центру 25 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. 
Зі слів благочинного, знята з обліку уповноваженим в 1958 році. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Пустоівання, 1951–1952 рр. 
• Свящ. Червінський Арсеній Феофілович, 1952–1953 рр. 
• Свящ. Коленда Григорій, 1953–1954 рр. 
• Сухомлин Микола Миронович, ? 
• Обслуговує притч церкви с. Пустоівання, 1954 р. 

Церковний староста: 
• Янковський Василь Матвійович, 1946–1953 рр. 
• Долюк Олександр Сидорович, 1953 р. 

 
Рівненська область 

Червоноармійський район, Червоноармійське благочиння 
1. с. Михайлівка, 427 душ віруючих. 
2. Молитовний будинок, дерев’яний, однопрестольний, Св.–Покровський, 

побудований в 1946 році. Потребує незначного ремонту. Престольний 
празник 1 жовтня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 1946 року, за № 439. 
4. До релігійної громади входять віруючі хутора Засув, 200 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Крупець 2 км. 
 с. Башарівка 3 км. 
 с. Копані 5 км. 

6. Амбулаторія знаходиться в селі. Районна лікарня в м. Червоноармійську  
10 км. 

7. В с. Михайлівці є школа 7-літка. В районному центрі 10-літка. 
8. Зал. станція с. Михайлівка 2 км від церкви. Автобусна зупинка в селі. Поштове 

відділення зв’язку в м. Червоноармійську 10 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 88 км, від районного і благочинного 

центру 10 км. 
10. Для настоятеля будинку немає. Проживає на квартирі. Псаломщик проживає у 

власному будинку. 
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 23.12.1961 року). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Ситно, 1957 р. 
Церковний староста: 

• Кощук Петро Петрович, 1953 р. 
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ПЕРЕКЛАДИ 
 

• 
 

Стаття п’ята 
ПРО СВІДЧЕННЯ ДУШІ1 

(переклад на українську мову прот. Петро Мартинюк за виданням:  
V. О свидетельстве души // Творенія Тертулліана / перевод Е. Нарнеева. – Ч. 1. – 

СПб., 1849. – С. 192–204.) 
І. Багато часу, пам’яті та знань потрібно було б для того, щоб віднайти в 

язичницьких письменників, поетів та філософів розкиданих їхніх думок, які 
свідчать про християнські істини, щоб використати їх для того, щоб завдати 
поразки супротивникам нашим власною їхньою зброєю, і для викриття наших 
гонителів в їхніх заблудженнях та нечесті. Багато християн, що віддались 
вивченню древньої літератури, склали уже з цього декілька невеликих книг. Вони 
вичерпали джерела древніх передань, розібрали основні правила язичницької 
мудрості й достатньо довели, що в нашому вченні не має нічого дивного та 
небезпечного. Але язичницька література ця, скільки б не була загальна всім 
релігіям, не може заслуговувати ні найменшого схвалення, як швидко ми схочемо 
фундаментально відкинути будь-яке заблудження та встановити нову будь-яку 
істину. Скільки б язичники не перебирали своїх письменників, скільки б їм не 
дивувались, але упертість їхня в невір’ї така, що вони перестають мати до них 
навіть і довіру, коли відкриють в них докази на користь нашої віри. Вони 
звинувачують поетів своїх у легковажності, читаючи змальовані ними пригоди і 
людські пристрасті богів їхніх. Вони докоряють філософам своїм у невігластві, 
коли випаде цим останнім наблизитись трохи до порога істини. Вони до того 
засліплені, що вважають мудрим і розважливим тільки того, хто стане говорити 
проти християн, а нерозумною людиною і християнином того, хто настільки 
розумний, що зумів би відкинути марнотні церемонії, й боротися із 
заблудженнями цього віку. 

Отож ми не будемо займатись язичницькою літературою, не ввійдемо в 
пусті теорії про щастя, котрим люди вірять тільки тоді, коли вони оманливі. Якщо 
деякі філософи говорили про Єдиного Бога, тим краще для них: це їхня справа. Ми 
не станемо навіть наводити тут нічого із книг християнських, тому що світ не знає, 
про що в них іде мова, а хто хоч і знає, той, може, цьому і не повірить. Книги наші 
не мають авторитету в світі, до того, що хто їх читає, той християнин. З цих 
причин я маю намір тепер звернутися до нового свідчення, котре відоміше за всі 

                                                 
1Написаний в 217 р. після Р.Х. 
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книги, безпечніше від всякого учення, публічніше за всі вигуки, вище від всякої 
людини, тому що воно власне і складає людину. 

Явись на суд, о душе людська! Якщо ти божественна і вічна, як говорять 
відомі філософи, то ти не здатна обманювати. Якщо ти не божественна і не вічна, 
як один Епікур сміє стверджувати, то ти все одно не повинна обманювати, 
походиш ти з неба чи від землі, складаєш ти суміш чисел чи атомів, народжуєшся з 
тілом чи потім входиш до нього, запозичуєш ти з інших якихось місць ту таємну 
силу, котра робить людину розумною твариною, здатною відчувати і позначати. 
Але призиваючи тебе, я не хочу бачити тебе під личиною педантської істоти, 
освіченої у школах, витонченої читанням древніх книг і завжди готовою вивергати 
хульні правила Академії чи знаменитого Портика. Ні! Явись до нас у всій грубості 
твоєї першопочаткової простоти, явись у вигляді варварськім і невігласнім, в 
такому вигляді, котрий мають ті, що тобою однією володіють. Щоб відповісти 
мені, залиш на час і вулицю і перехрестя і навіть майстерню. Я маю потребу в 
твоєму невігластві тому, що люди не хочуть вірити тобі, коли ти навчена 
чому-небудь. Скажи мені, яке розуміння приносиш ти людині, походиш ти від 
власної своєї сутності чи зобов’язана нею невідомому тобі винуватцю твого буття. 
Ти, наскільки знаю я, не християнська душа, хоч можеш ти стати нею, але 
народившись, не маєш ти віри нашої. Нині християни потребують свідчення твого 
проти тих, котрі такі ж нехристияни, як і ти, на той випадок, щоб ти спонукала їх 
засоромитись, що вони переслідують нас і перетворюють у сміх з причини тих 
самих істин, котрими вони користуються, як і ми, володіючи тобою. 

ІІ. На нас нападають за те, що ми проповідуємо Єдиного Бога, що створив 
усе й усім управляє. Відгукнись і скажи нам, що ти знаєш з цього приводу. Що нам 
заборонено звіщати, те часто гучно чуємо від тебе. Часто ти вільно і голосно 
говориш: "Що Бог дасть, що Богу буде угодно". Немає сумніву, що ти, 
промовляючи слово Бог, поєднуєш із ним поняття про певну сутність, від котрої 
бажаєш отримати допомогу або силу і від волі котрого хочеш залежати. Але 
приписуючи йому одному ім’я Бога, ти відкидаєш божество званих тобою іменами 
богів Сатурна, Юпітера, Марса, Мінерви та ін. Називаючи Його просто Богом, ти 
вірно признаєш Його за єдиного Бога, не маючи на думці змішувати Його з 
будь-яким іншим богом, так, що називаючи іноді інших богами, ти, здається, 
використовуєш це слово як іноземну монету, як дещо, так би мовити, запозичене. 
Саме єство Бога нашого тобі, очевидно, невідомо. "Бог милостивий, Бог 
благоволить", стверджуєш ти безперестанно. Це все одне, що якби ти говорив: зло 
походить від людини, людина зла. А як всяке припущення повинно бути 
співвідносним, то ти, визнаючи людину злою, показуєш через це, що вона 
віддалилась від Бога, джерела всіх благ. Коли ми, християни, хочемо кого-небудь 
із наших братів благословити і побажати йому всілякого щастя, то благовоління 
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наше або звичай вимагає, щоб ми чинили це в ім’я Бога нашого. Між тим, ти, не 
йдучи за будь-яким законом, промовляєш: "Бог нехай тебе благословить", 
настільки природним є це, як властиво це і християнину. Благословення є 
вимовляння, коли ти промовляєш ім’я Бога, то тим самим показуєш, що 
всемогутність Божа над ними виповнюється через вимовляння, через слово, у 
чому ти проявляєш згоду разом з нами. Є люди, котрі, не заперечуючи буття Бога, 
забирають у Нього здатність розглядати, судити, хотіти. У цьому плані вони 
відрізняються від нас, тому що ми сповідуємо вчення наше через страх суду Його, 
вважаючи страх Божий за один із Його атрибутів. Вони мріють мати піднесене 
поняття про Бога, позбавляючи Його здатності бачити і судити, і стверджуючи, що 
Він не може гніватись. Якби Бог гнівався, кажуть вони, то Він був би пристрасним, 
тобто відданим пристрасті, і значить тим, що змінюється і переходить, якби ж був 
тим, що змінюється і переходить, то міг би бути підвладним смерті, про що 
нерозважливо було б і подумати. Але ж і ці самі філософи достатньо безтолкові, 
зізнаючись, що душа походить від Бога, чим змушені приймати і поважати 
свідчення своєї душі, що усуває всі їхні мудрування, коли ж душа божественна і 
походить від Бога, значить, вона повинна знати Того, хто дарував їй природу, а 
пізнавши Його, вона Його боїться як Отця. Так і насправді, хіба можна не боятись 
Його, коли душа хоче отримати від Нього милість чи віддалити від себе гнів Його. 
Але для чого природа вселила в душу страх Божий, якби Бог не міг гніватись? 
Чого боятись, якщо не гніву? Звідкіля гнів, якщо не від образи? А де образа: хіба 
не передбачає суд і судочинство могутність? Кому ж належить всемогутність, як 
не єдиному Богу? Ось що говорить нам наша душа повсякчас, на всякому місці, й 
ніхто не думає заважати їй та насміхатись над нею: "Бог бачить, нехай збереже 
тебе Господь, Бог нехай винагородить тебе, нехай Бог буде суддею між нами". – 
Скажи мені, душе нехристиянська, звідкіль беруться у тебе всі ці подібні 
висловлювання? Зауваж, що вони вириваються у тебе часто, коли ти навіть 
опоясаний пов’язкою Церери, коли зодягнутий у багряницю Сатурна чи лляну 
одежу богині Ізіди. У самих храмах твоїх богів, біля ніг твого Ескулапа, на колінах 
перед піднесеною Юноною чи Мінервою, прикрашеною тобою чорним шлемом, 
ти шукаєш правосуддя не в цих богів. У судилищі просиш ти про призначення 
іншого судді, а в храмах твоїх богів призиваєш іншого бога. О, яка ти, істина, 
могутня! У вмістилищі демонів ти висловлюєш від тих, що безумно їм 
поклоняються, свідчення на користь християнського вчення. 

ІІІ. Але навіщо приймаємо ми, християни, існування демонів? Звичайно, не 
для того, щоб бути їхніми поборниками, тому що лише ми одні вміємо виганяти їх 
з тих, хто біснується. Дехто з учеників Хризиппа насміхається над цими подіями; 
але злослів’я твоє, безумцю, і доказує, що ти їм віриш, хоча їх і ганьбиш. Ти сам 
називаєш демоном людину, сповнену злоби, гордості, нечистоти і всіх інших 
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скверн, які ми приписуємо демонам, що шануються нами як істоти, що 
заслуговують всієї нашої ненависті. Значить, ти промовляєш ім’я сатани зі 
зневагою і гидуванням, подібно християнам, які називають його злим 
ангелом-спокусником, який з самого початку ввів людину у гріх і віддав її й весь її 
рід засудженню на смерть, тому що не міг передати їм нічого іншого, крім 
занепалої природи. Відтак ти приховано, невільно визнаєш того, хто тебе губить. 
Християни різних церков також визнають його, але набагато з більшим знанням 
справи, аніж ти. Проте ти ненавидиш його; отже, ти його визнаєш. 

IV. Звертаюсь тепер до того, що стосується власне тебе, душе людська. 
Мова йде про твою долю. Ми стверджуємо, що ти повинна пережити смертну 
твою оболонку, щоб дочекатись судного дня. І тоді будеш покарана або 
винагороджена навіки за свої справи. Для насолоди або страждання необхідно 
буде тобі сприйняти своє тіло. Свої почуття, свою пам’ять. Не можна тобі ні 
насолоджуватися, ні страждати без почуття, яке є властивістю твоєї сущності, й 
ти не можеш бути засудженою без тіла, яке було і свідком, і співучасником твоїх 
прогрішень. Таке вірування набагато благородніше Піфагорового, тому що воно 
не перетворить тебе у звіра; набагато досконаліше Платонового, тому що поверне 
твоє тіло. І через те складе все твоє ціле; набагато втішніше Епікурового, тому що 
відгородить тебе від знищення. Але між тим люди вважають вірування це суєтою, 
дурницею і вихвалянням. Ми однак не посоромимось його, якщо ти підкріпиш 
його своїм свідченням. Вникнемо в суть справи. Коли мова у тебе йде про 
мертвого, ти називаєш його нещасним, не тому, очевидно, що він позбавлений 
життя, але що ти вважаєш його засудженим і ніби вже покараним; інколи говориш 
ти також, що мертві блаженні й упокоєні. Відтак ти визнаєш інколи, що життя 
буває обтяжливим, а смерть приносить щастя. Але коли називаєш ти мертвих 
блаженними? Чи тоді, коли йдеш до вогнища, з пирогами та іншими стравами, 
щоб на їхню честь повеселитися, чи як повертаєшся з похорону вже трохи у 
нетверезому вигляді? Під час похоронного свята покійники вважаються ніби 
такими, що сидять за столом, серед гостей, і совісно здається називати нещасними 
тих, на честь яких буває такий славний бенкет. Але я посилаюсь на тебе. 
Знаходячись далеко від мертвих, натще, чи не виявляєш ти невимушено думки 
твоєї, називаючи їх нещасними? Чому ж вони нещасні, якщо нічого не 
відчувають? А якщо ти вважаєш їх справді такими, що нічого не відчувають, то 
чому інколи їх проклинаєш? Щоб земля їх розчавила, щоб кості їх переломились у 
пеклі, говориш ти. З іншого боку, коли ти бажаєш їм добра, то їх благословляєш і 
хочеш, щоб останки їхні були упокоєні. Якщо не залишиться в тебе ніякого 
почуття після смерті, то навіщо тобі так брехати всупереч своїй природі, навіщо 
припускати у покійниках задоволення або скорботу, навіщо боятися смерті, після 
якої нічого вже тобі ні боятися, ні відчувати? Знаю я, що ти мені на це будеш 
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відповідати. Тобто якщо ти боїшся смерті, то боїшся її не тому, що вона була сама 
по собі зло, але що побоюєшся переривання життя і його насолод. Але коли під час 
життя належить тобі більше скорботи і смутку, аніж задоволення, то пересічення 
цього останнього з надлишком винагороджується перериванням всіх твоїх бід. Не 
потрібно боятися такої події, яка звільняє нас від всілякого страху. Якщо ти 
жалієш за життям, яке доставляє тобі добро, то не потрібно боятися і смерті, не 
вважаючи її злом; якщо ж її боїшся, то визнаєш її за нещастя. Не так було б все це, 
якби ти не передбачав, що після смерті загрожує тобі яке-небудь нещастя. Я не 
стану говорити тут про загальний закон природи, що всяка істота боїться тільки 
того, що можна уникнути, тому що ніяке почуття не буває без мети. 

Приступаю тепер до другого предмета, до предмета надії на майбутнє 
блаженство. Майже всі люди мають бажання залишити після себе ім’я. Варто 
тільки навести тут для прикладу Курціїв, Регулів та інших грецьких і римських 
героїв, яких нащадки звеличували за те, що вони перед щасливим життям надали 
перевагу славній смерті. Хто з нас і тепер старається пережити себе або 
літературною славою, або хорошим характером, або ж врешті-решт пишністю 
своїх мавзолеїв? Яким чином душа могла б прив’язатись до чого-небудь такого, 
що коштує їй стільки трудів. І чим здається хоче пізніше скористатися, якби вона 
рішуче нічого не знала про своє майбутнє? Але, можливо, люди досить прихильні 
до того, щоб після смерті явилась здатність відчувати; а противна їм тільки ідея 
про воскресіння, яку вони ставлять нам у звинувачення як забобон. Я всупереч 
цьому скажу, що душа сама навіть передвіщає воскресіння. Подивіться, як часто 
стається, що коли хтось прийде дізнатись вістей про померлого в час відсутності 
його друга, то йому інколи як нібито не хотячи відповідають: він пішов, скоро 
повернеться. 

V. Ці свідчення душі тим більш ймовірні, що зазвичай бувають досить 
простими. Простота робить їх народними; а оскільки чим більше вони народні, 
тим більше бувають всезагальними: то всезагальність їхня доводить, що вони 
природні, і тому в деякому сенсі божественні. – Замість того, щоб звинувачувати 
нас у легковажності й дурості, краще б вам помислити про велич природи, від якої 
походить велич душі. Ви не можете відмовити вихованці в тому віруванні, якого 
удостоюєте виховательку. Природа є вихователькою. А душа вихованкою її: все, 
чого вчить перша, чого навчає остання, походить від Бога, який є Вчителем і самої 
природи. Тобі, людино, дана можливість запитати душу, яка є в тобі; вона тобі 
скаже, чому вона навчена від Бога, першого свого Вчителя. Навчись пізнати душу, 
за посередництвом якої пізнаєш ти всі зовнішні речі, й ти відкриєш в ній ворожку, 
авгура і пророчицю. Нічого немає дивного, що душа, яка походить від Бога, вміє 
передбачати майбутнє. Коли навіть оточена вона сітями, які безперервно 
розставляє їх дух зла, вона завжди згадує про свого Творця, про Його благість, про 
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заповіді Його і про мету свого існування. Не дивно, що ця дочка Божа в стані 
оспівувати чудеса, які Бог відкриває ближнім Своїм. Люди, які не визнають у цих 
звуках, що походять від душі, безсумнівного голосу природи, мріють, що це не що 
інше, як фальшиві вислови які, будучи спочатку введені літераторами, згодом 
потрохи закрались у народну мову. Душа старша від слова, а слово старше від 
письма; думка випереджає твір, подібно як людина випереджає філософа і поета. 
Невже можна припустити, що раніше від винайдення письма люди жили на землі, 
не використовуючи ніколи подібних висловлювань? Чи невже ніхто тоді не 
говорив ні про Бога, ні про благість Його, ні про мертвих, ні про пекло? Невже 
мова тоді була дуже бідною, або краще сказати, не було мови, якщо ви думаєте, що 
в ній не вистачало всього того, що робить нинішню нашу мову багатою, легкою і 
плавною, і що раніше від народження Меркурія і появи літератури люди не 
користувались цими висловами, які приходять ніби природно і безперервно 
бувають у всіх на устах? Як ви можете припускати, щоб який-небудь письменник 
у стані був придумати і розголосити такі ідеї й слова, яких до нього жоден розум 
не досягав, жодні уста не промовляли, жодне вухо не чуло? Проте якби душа і 
почерпнула все це з книг, то точно з наших, а не з ваших, тому що книги, передані 
нам юдейським народом, до якого ми ніби прищепились, багато віків передували 
будь-якій язичницькій літературі, як вже вище про це згадувалося. Відтак набагато 
благорозумніше припускати, що людській душі характерніше було почерпнути 
ідеї з першопочаткового джерела, аніж із струмків, які витікають з нього. Досить 
ймовірно, що вислови ці, що попадаються і там і тут у нашій літературі, виписані з 
наших книг, де вони давно вже знаходились. Але приймаючи навіть, що душа 
могла говорити так, керуючись вашими писаннями: все ж вірно те, що нам 
належить походження всіх цих передань. Хоча ви від часу до часу і викрадали в 
нас, що вам потрібно було. Чи не все одно, що душа отримувала пізнання свої 
прямо від Бога або черпала їх зі святих Його книг? Безумно було би припускати, 
що людина могла у творіннях рук людських знайти загальне або частково такі 
поняття, які передують всілякій людській літературі. 

VI. Отож ти можеш в цьому випадку покластися або на свою літературу, що 
походить від нашої, або на нашу літературу, що випливає від Бога, або ж особливо 
на природу, пізнаючи її через свідчення душі. Вибери одну з цих трьох рідних 
дочок, звернися до авторитету або Бога, або людини, або природи, до того 
авторитету, який тобі видасться ймовірнішим. Якщо ти не довіряєш вченню 
людському, то, звичайно, не засумніваєшся в Богові і в природі. Досить для тебе 
чути голос душі твоєї: чуючи його, ти чуєш самого себе. 

Ти повинен поважати свою душу, тому що їй зобов’язаний тим, що ти є. Ти 
для неї все, рівно як і вона для тебе. Без неї ти не можеш ні жити, ні померти, і 
заради неї ти часто зневажаєш Бога. Якщо ти боїшся стати християнином, то 



 
 
 
 
 
 
 
№ 7, 2018  _____________________________________________________  

- 225 - 

запитай її, навіщо вона закликає єдиного Бога, коли ти поклоняєшся багатьом; 
навіщо називає вона демонами злих духів, що нею проклинаються. Вона тобі 
скаже, навіщо благословляє вона небо і проклинає землю, навіщо шукає Суддю і 
Владику свого в іншому місці, а не у твоїх храмах. Вона наставить тебе, звідки 
беруться в неї ідеї про становище мертвих і чому говорить вона досить природно 
мовою християн, яких не хочеш ти ні бачити, ні слухати. Запитай її, чому вона 
самих нас навчила цієї мови або навіщо від нас перейняла її. Роздивись сам, як 
подібні слова наші з твоїми, хоча характер наш і твій різний. Ти дуже помиляєшся, 
якщо припустиш, що вислови ці використовуються тільки латинською або 
грецькою мовою, і відкидаючи таким чином їхню всезагальність, станеш 
стверджувати, що вони через те саме неприродні. Бог дарував душу не одним 
римлянам і грекам. Весь рід людський носить ім’я людини. Душа всюди однакова: 
мова тільки різна. Кожний народ має особливу свою мову; але першопочаткові 
корінні поняття у всіх народів спільні. Бог повсюди: Він наповнює весь всесвіт 
благістю Своєю. Диявол також повсюди, і весь світ свідчить про його злобу. На 
всіх мовах заклякається ім’я Боже; всім народам відома смерть; всюди являються 
Божі чудеса. Повсюди душа користується правами, голосно проголошуючи те, про 
що ледве на вухо дозволено нам говорити. Отже, по всій справедливості я 
припускаю, що душа разом і свідок, і злочинець: будучи злочинною у помилках, 
вона носить в собі свідчення істини; і коли стане колись на суд Божий, то на 
виправдання своє не насмілиться нічого сказати. Ти знала Бога твого, сказано їй 
буде, і не шукала Його; ти мала відразу до демонів і боготворила їх; ти зверталась 
до суду Божого і не хотіла явно визнавати Його існування; ти передбачила 
покарання пекельні й нічого не робила для того, щоб уникнути їх; християнська 
істина була вроджена в тобі і ти піднімала гоніння на християн. 
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