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Слава Ісусу Христу!
Всечесні отці, шановні викладачі, студенти та випускники Рівненської
Духовної семінарії! Сердечно вітаю вас із 20-річчям нашої Духовної школи!
Таємнича, благодатна і спасительна місія Православної Церкви
відбувається у світі крізь силу-силенну перешкод незрозумілими для
людського розуму шляхами. Сьогодні особливо очевидно, що визначна роль
у здійсненні Божественного передвизначення належить Духовним школам.
Вміння вивчати, розуміти, зберігати і розвивати величні досягнення у сфері
богословського насліддя є відповідальним завданням сучасного Православ’я.
Зв’язок богослов’я із життям необхідний для того, щоб ми, християни,
перебували, за словами св. ап. Павла, “з’єднані в любові для всякого
багатства досконалого розуміння, для пізнання тайни Бога і Отця і Христа, в
Якому заховані всі скарби премудрости й відання” (Кол.2, 2-3).
Священне Писання, історичний шлях Православної Церкви, творіння
святих Отців, догматичні постанови, залишені нам Вселенськими Соборами,
є животворчим свідченням благодатної дії Святого Духа, а тому завжди
сприймались як основа життя православних християн. І я радий, що
Рівненська Духовна семінарія, як структурний підрозділ Рівненської єпархії
Православної Церкви України, за час свого існування дала духовну освіту
сотням пастирів, працівникам богословської науки та достойним християнам.
Впевненою відповіддю на розбурхане море сучасного непевного світу,
який, по суті, є нехристиянським, що можна спостерігати в наші дні, повинно
бути посилення діяльності сучасних православних центрів освіти в Україні.
Навчання в них завжди було тісно пов’язане з духовним вихованням, що
спрямоване на збагачення внутрішнього світу особистості й приводить до
єдиної оправданої цілі існування людини – Життя Вічного, яке полягає у
пізнанні єдиного істинного Бога (Ін. 17,3).
Свідчення світу про цю незмінну і вічну істину, яка відкривається в
благодатних і таємничих дарах Духа Святого, є завданням для кожного
покоління християн. У найскрутніші моменти історії Православної Церкви
України, коли, здавалося, вороги могли тішитися зі знищення і повного
підкорення українського народу та його рідної Церкви, найкращим способом
протистояння силі зла була висока духовність і освіта. Ми ж сьогодні
молимось і дякуємо Господу, що дарував нам Свою милість і визнану
Автокефальну Помісну Православну Церкву України, в якій дуже скоро
об’єднається весь православний люд в Україні.
–8–
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Здійснюючи свою місію у досить непростих умовах, наша Духовна
школа за двадцять років виховала сотні достойних випускників –
архіпастирів та пастирів. Місія Церкви завжди була складною, однак сьогодні
становище ускладнюється й тим, що священнослужителям належить не лише
здійснювати свої обов’язки у храмах, які необхідно оновити чи наново
побудувати, але і поза межами храму: охопити своєю увагою всіх тих, які ще
блукають на життєвих дорогах і далекі від світла Богопізнання. Все це займає
важливу нішу соціального, благодійницького і педагогічного служіння,
вимагаючи ґрунтовних знань, вміння і чутливості, доброти і багатого
особистого духовного досвіду. Тому так важливо, щоб лави тих, хто
навчається у Духовній школі, наповнювалися людьми, які відчувають
покликання і мають незмінне бажання ревно послужити Богові та Його
Церкві.
Вітаючи зі знаменним ювілеєм, звертаюся до ректора, а також всіх
духовних наставників, викладачів Рівненської Духовної семінарії і бажаю вам
всесильної допомоги Божої в нелегкій і відповідальній справі духовної
освіти. Мої особливі привітання і найкращі благі побажання вихованцям і
випускникам Духовної школи – будьте достойними сіячами на ниві
Христовій, пам’ятаючи Боже покликання кожного з вас «пасти Боже стадо»
(1 Пет. 5.2), Пастиреначальником якого є Христос. Здобувши богословську
освіту, подавайте особистісний добрий приклад, будучи «взiрцем для вiрних
у словi, в життi, в любовi, в дусi, у вiрi, в чистотi» (1 Тим. 4:12).
У цей урочистий і святий день дозвольте побажати усій повноті
Рівненської Духовної семінарії словами премудрого Соломона: «Даруй мені
Твою премудрість, що сидить перед престолом, і не відкинь мене від отроків
Твоїх» (Прем. 9, 1-4). Нехай Всесильна благодать Господа нашого Ісуса
Христа і причастя Святого Духа буде з усіма вами!
Хай Боже милосердя завжди перебуває з нами, а молитовне
заступництво святого апостола Андрія Первозванного допомагає достойно
трудитися у духовному винограднику – Рівненській Духовній семінарії.
† ІЛАРІОН
Архієпископ Рівненський і Острозький

–9–

_____________________________________________ Андріївський вісник
Ваше Високопреподобіє, дорогий отче ректоре!
Щиро вітаю Вас, а у Вашій особі весь викладацький склад, студентів і
працівників з 20-річчям Рівненської Духовної семінарії.
Провидіння Боже визначило мені бути її першим ректором.
Запрошений весною 2000 року владикою Даниїлом, я прийшов не на порожнє
місце. В Рівному діяло вже Духовне училище і, в основному, був
сформований викладацький склад. Владика Даниїл відразу поставив завдання
вдосконалити навчально-виховний процес, щоб мати можливість і підстави
для клопотання перед Священним Синодом про надання Рівненському
Духовному училищу статусу семінарії. На превелику радість, це сталося і
свято духовної школи на честь її покровителя св. ап. Андрія Первозванного
ми відзначали вже як семінарія.
Це був лише початок. Перед нами стояло дуже багато проблем, їх
необхідно було вирішувати. Перша з них – брак досвіду у викладачів і в мене
як ректора. До приїзду в Рівне я вже трудився у Львівській Духовній
семінарії і в Київській Духовній семінарії та академії, але ректорської справи
не знав. Допоміг усім нам Владика Даниїл. Він, колишній ректор КДСіА,
людина з блискучою освітою і великими талантами від Бога, перших два
роки був для нас усіх справжньою нянькою, не пропускаючи жодної
педагогічної ради і особисто викладаючи окремі предмети, давав цінні
поради мені і всьому викладацькому колективу.
Результат не забарився. Вже через декілька років Патріарх Філарет
назвав РДС другою після Київських Духовних шкіл. Критерієм для такої
оцінки були вступні екзамени наших випускників до Київської Духовної
академії, на яких вони, серед інших абітурієнтів, показували ґрунтовні
знання. Це і не дивно, бо в РДС викладали сім ректорів, чи то колишні, як
митрополит Даниїл, прот. Миколай Бочкай, Петро Миколайович Вінцукевич
(обидва ВДС), я діючий, і майбутні – архімандрит Олексій (Мензатюк), Ви,
отче Віталію і, звичайно, що дуже почесно для школи, ректор КДСіА, а
сьогодні Предстоятель ПЦУ – Митрополит Епіфаній (Думенко).
Приємно, що сьогодні ректором КДСіА є випускник РДС –
прот. Олександр Трофимлюк.
Семінарія організовувала наукові конференції, фестивалі церковної
музики. В школі під керівництвом матушки Неоніли Чобич-Швець діяло три
хори: студентський, хор викладачів і об’єднаний хор для поїздок на концерти
до Києва, Львова, Самбора та ін.
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Все це відбувалося на тлі загальної убогості в матеріальному плані.
Студенти тіснилися в кімнатах семінарського корпусу, холодних
приміщеннях Покровського собору. Викладачі отримували символічну
платню. Ректор разом з батьком бл. п. прот. Федором жив в одній кімнаті, а в
п’ятницю, суботу і неділю з усією сім’єю, загалом 7 чоловік. Згодом була
виділена ще одна кімната.
Мій перехід до Луцька відбувався в час найбільшої кризи для всіх
духовних шкіл, пов’язаної зі скороченням бажаючих в них навчатися, що
створило нові проблеми і виклики. Я з глибокою повагою і вдячністю
ставлюся до моїх наступників: бл. п. схиархімандрита Пимена (Мензатюка) і
до Вас, отче Віталію. Ви в складний час зберегли школу і багато в чому її
вдосконалили.
Знаючи Ваші таланти, отче ректоре, високу освіченість, мудрість, а
також чудові людські якості, я впевнений, що РДС – у надійних руках.
Бажаю процвітання духовній школі, а всім викладачам, студентам і
працівникам здоров’я і благополуччя.
З повагою прот. Ігор Швець
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Sehr geehrter Rektor, Erzpriester Vitaliy Lototsky und Lehrer und
Schüler in Ihrer Person!
Herzlichen Glückwunsch an das Theologische Seminar von Rivne zum
20-jährigen Jubiläum. Unsere gemeinnützige Gesellschaft hat Ihre
Einrichtung vor etwa 5 Jahren dank Erzbischof Hilarion kennengelernt.
Wir haben Ihr Seminar mehrmals besucht und wertvolle Hilfe geleistet,
um christliche Unterstützung und Nächstenliebe zu zeigen. Wir hoffen
auf weitere fruchtbare Arbeit. Und wir wünschen allen Lehrern und
Schülern gute Gesundheit, guten akademischen Erfolg und Gottes
großzügigen Segen.
Mit Liebe in Christus
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ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ
РІВНЕНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
•
“Жнива багато, а женців замало.
Тож благайте Господаря жнива,
щоб вислав женців на жниво Своє”.
(Мф. 9, 37-38)

Духовна освіта на території сучасної Рівненської області має глибоке
історичне коріння і веде свій початок з княжих часів. Ще в добу свв. братів
учителів слов'янських Кирила і Мефодія їхні учні та послідовники засівали
зерно Христової віри не лише усним проповідництвом, а й словом писемним,
книжним. Після 988 р. охрещення Київської Русі рівноапостольним князем
Володимиром Великим і 992 р. після заснування єпископської кафедри у
Володимирі на Волині справа духовної просвіти набула систематичного
характеру. У княжих градах при соборних храмах і монастирях засновували
князі духовні школи, в яких головним предметом викладання було Священне
Писання. “Духовні школи княжої доби за змістом і характером були пройняті
церковно-релігійним духом. На вміння читати святе Письмо, як і на саме
читання, наші предки дивилися як на справу Богоугодну, спасіння душі, шлях
до вічного життя в Царстві Небесному”, – аналізує к.ц.і.н. В. Рожко [Рожко В.
Рівненська духовна семінарія. – Луцьк: Медіа, 2006. – С. 6.].
Про необхідність духовної освіти в той час свідчить церковний історик проф.
І. Власовський: “Крім освіти для дітей тодішньої вищої верстви князі мали
ще більшу потребу в належній підготовці кадрів духовенства при ширенні
християнства посеред східного слов’янства. Школи для підготовки
священиків і других членів кліру існували в дотатарську добу переважно при
єпископських кафедрах” [Власовський І. Нарис історії УПЦ. – Т.1. – Київ:
видавництво УПЦ КП, … С. 72].
Наступна литовсько-польська доба позначена подальшим розквітом
духовної освіти на великій Волині. Її осередками продовжували бути
православні монастирі та кафедральні собори, де викладачами незмінно були
єпископи, ченці та біле духовенство. А після проведення політичної
Люблінської та церковної Берестейської уній ініціаторами організації
православного шкільництва стали церковні братства, в які об’єднувалися всі
свідомі православні українці: міщани, духовенство, українська православна
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шляхта. На території сучасної Рівненщини з того часу залишились відомості
про функціонування Острозького, Гощанського, Дубнівського та Степанського братств.
Тут же з’явилась Острозька академія — перший вищий навчальний
заклад у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа,
заснована у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким. Престиж
школи, науковий рівень навчання забезпечують викладачі. Чи не головна
заслуга К.Острозького в тому, що він зумів зібрати під одним дахом видатних
педагогів, і не лише українських, але з різних куточків Європи. У школіакадемії при дворі князя Острозького зібралося сузір'я талановитих, всебічно
освічених, як на свій час, людей. Захарія Копистенський так охарактеризував
коло острозьких діячів: “Згромадилися тут ритори, рівні Демосфену, та інші
різні філософи; знайшлися й знамениті математики та астрологи. Церква та
двір князя були повні православних учителів, євангельських і апостольських,
… які знають богословіє й праву віру від богословів Діонісія, Афанасія та
інших багатьох і від соборів та патріярхів східних”. У складі педагогів, за
оцінкою проф. Лук'яновича, були “представники всіх галузей тодішньої
науки — медицини, астрології, філософії, богослов'я, проповідництва”,
математики. Як засвідчує один із найавторитетніших дослідників історії
Острозької академії Ігор Мицько, запрошених фахівців “було тут більше, ніж
у будь-якому навчальному закладі православного спрямування в Європі XVI–
XVIII ст.” [Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576–
1636). — К.: Вища школа, 1990. — 290 с.]. Більшість із них викладали в
Академії, працювали в друкарні, входили до складу науково-літературного
перекладацького гуртка.
Гальшка Острозька, Василь-Костянтин Острозький, Христофор
Філарет, Клірик Острозький, Зизаній Лаврентій, Никифор Парасхес
Кантакузен, Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Іван Федоров,
Дем'ян Наливайко, Андрій Римша, Кирило Лукаріс, Петро Конашевич
Сагайдачний – всі ці імена пов’язані з Острозьким культурно-просвітницьким
центром і є знаковими постатями історії України. Знаковим є також такий
факт, що саме в Острозі відбулось найголовніше видання того часу —
„Острозька Біблія“ (1581 р.) — основоположна книга християнського світу,
відповідь на нагальну потребу в умовах гострої ідеологічної боротьби мати
таку книгу саме в кириличному варіанті. Це був великий поступ, особливо
якщо врахувати, що католицьке видання „Біблії“ було здійснено на 20 років
раніше, а видання кальвіністів — на 8 років раніше. „Острозька Біблія“ й
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закурений порохом мушкет, — як влучно висловився Є. Маланюк, — це
могло би бути гербом тієї вікопомної доби на переломі XVI–XVII століть”.
Не можна оминути своєю увагою і Пересопницький духовний
культурно-освітній центр, де з’явилась ще одна знакова святиня українського
народу – Пересопницьке Євангеліє (1557-1561 р.р.), перший повний переклад
канонічного тексту Четвероєвангелія із староболгарської мови на
давньоукраїнську. Крім того, за своїм мистецьким оформленням їй немає
рівних. Саме тому вона стала Головною книгою України: на ній присягають
на вірність народові новообрані Президенти України. Появу книги фундувала
волинська княгиня Анастасія Юріївна Заславська Гольшанська Дубровицька.
Відомо, що над перекладом і переписуванням Євангелія працював Михайло
Василієвич син протопопа зі Сянока (Лемківщина). Крім нього, в записі до
книги згадується ще архімандрит Пересопницького монастиря Григорій,
маляр Федуско із Самбора.
Роботу над Євангелієм розпочали 15 серпня 1556 р. у СвятоТроїцькому монастирі (Заслав на Волині, нині місто Ізяслав Хмельницької
області), завершили — 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі
(тепер Рівненський район Рівненської обл.).
Ще один яскравий феномен духовної освіти на Рівненщині згадується
В. Рожком у його дослідженні [Рожко В. Рівненська духовна семінарія. –
Луцьк: Медіа, 2006. – С. 9.] – це філія-академія в Гощі, заснована 1639 р.
українською православною княгинею Раїною Соломорецькою з роду
Гойських. Академія в Гощі – це філія Києво-Могилянської академії, яка була
заснована з благословення великого митрополита Петра Могили, будучи
переведеною з Вінниці. Ця філія проіснувала в Гощі до 1672 р.
Історичне знамено духовної освіти було перейнято Волинською
духовною семінарією, яка була заснована в Острозі 1796 р. першим
поунійним православним єпископом Волині Варлаамом Шишацьким. Її
острозький період сягає 1796 – 1825 років, коли вона була переведена до
м. Ганнополя, а згодом 1835 р. – до Крем’янця, а 1902 р. до Житомира. Слід
згадати і про те, що одночасно із заснуванням ВДС в Острозі було створено
духовне повітове, парафіяльне училище: “Острозьке повітове Духовне
училище 1833 р. було переведено до Дермані, а 1877 року – до містечка
Клевань і проіснувало там до 1920 року” [Рожко В. Рівненська духовна
семінарія. – Луцьк: Медіа, 2006. – С. 11].
Благодатний історичний ланцюг духовної освіти був значною мірою
перерваний світовими війнами, польською, німецькою і радянською
– 16 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
окупацією Волинської землі. Однак благодатне і сильне зерно Слова Божого
“Бо слово Боже живе i дiйове, та гострiше вiд усякого меча двосiчного: воно
проникає до роздiлення душi й духу, суглобiв i мізкiв, i судить помисли й
намiри сердечнi” (Євр. 4, 12) перемогло будь-який спротив чи то атеїстичний,
чи то нацистський, чи то великодержавницький і шовіністичний, і у час
доленосного кінця ХХ ст. дало добрі плоди оновлення церковного життя та
духовної освіти у подіях, що відомі як “Третє відродження” автокефалії
Української Православної Церкви. Таким чином, сучасна історія Рівненської
духовної семінарії, як спадкоємниці славних Острога, Пересопниці, Дерманя,
Гощі і Клеваня, співзвучна з історією свого рідного українського народу і
його Церкви.
Отже, безпосередньо історія РДС має свою сучасну хронологію: період
пастирських курсів – 1991-1996 рр.; період духовного училища – 1996–
2000 рр.; і період семінарський – поч. 2000 р.
Із проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 р. та
відродженням УАПЦ необхідність у відповідних священичих кадрах для
функціонування численних парафій, що почали переходити з лона РПЦ, стала
доцільність створити відповідну освітянську структуру для утвореної
Рівненсько-Острозької єпархії (30 червня 1991 р. у Луцьку в СвятоХрестовоздвиженському храмі патріарх Мстислав (Скрипник), архієпископ
Антоній (Масендич) та єпископ Миколай (Грох) здійснили архієрейську
хіротонію над Полікарпом єпископом Рівненським і Острозьким). Тому
новий керманич відчув нагальну потребу у відповідній кількості священників
і видав указ за № 36 від 3 липня 1991 р. про відкриття при єпархіальному
управлінні пастирських курсів. Цікаво, що окремі кандидати починали
церковну освіту ще в 1990 р. при невеличкій церкві св. Стефана, що першою
перейшла до УАПЦ.
Протягом останніх місяців літа 1991 р. було здійснено перший набір на
пастирські курси в кількості 28 чол., серед яких були переважно рівняни та
жителі області, які вже мали світську освіту і певний фах. Керівником курсів
був єпископ Полікарп, а першим викладачем був митр. прот. Петро Швець,
який закінчив Ленінградську духовну академію. Термін навчання був 6
місяців, а навчальна програма включала лише найнеобхідніші предмети з
пастирського курсу, а навчання передбачалось у вечірній післяробочий час:
біблійна історія (пн.), богослов’я (вт.), українська мова і література (ср.),
історія церкви і України (чт.), церковнослов’янська та іноземна мови (пт.),
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літургіка в храмі (сб.). Самі заняття відбувались у приміщенні Народного
дому в м. Рівне, що на вул. С. Петлюри.
25 червня 1992 р. відбулось об’єднання УПЦ на чолі з митрополитом
Філаретом (Денисенком) та УАПЦ на чолі з патріархом Мстиславом
(Скрипником) в єдину Помісну УПЦ Київський Патріархат. Це позитивно
вплинуло на процес формування українських парафій і викликало ще більшу
потребу в нових священниках. Тому новопризначений на Рівненську кафедру
архієпископ Роман (Балащук) видав указ № 71 від 18 березня 1993 р. про
новий початок роботи Пастирських курсів при Рівненсько-Острозькому
єпархіальному управлінні. Стати пастирями виявило бажання 14 абітурієнтів.
Навчання тепер відбувалось у приміщенні єпархіального управління за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 4а. Знаково, що навчальний процес
відбувався за попереднім планом і програмою протягом одного року, а
основні предмети читали архієпископ Роман та прот. Адам Мельник, який
мав вищу богословську освіту та перейшов до УАПЦ ще 1991 р.
В такому вигляді курси функціонували до осені 1996 р. За
відповідними даними, протягом усього періоду існування (1991–1996 рр.)
слухачами Пастирських курсів було 37 чол. Особливістю цього періоду,
періоду пастирських курсів, було те, що фактично всі студенти приймали
священичий сан і до сьогодні достойно здійснюють своє пастирське служіння
по парафіях Рівненщини, України і навіть за її межами.
Подальше становлення парафіяльного життя у Рівненсько-Острозькій
єпархії спонукало прийняти єпархіальну раду рішення про реорганізацію
пастирських курсів у Рівненське духовне училище1996 р. 16 жовтня 1996 р.
було направлено відповідне звернення для реєстрації до Священного Синоду
УПЦ КП та органів місцевої влади Рівненської області та м. Рівного.
Ректором Рівненського духовного училища став керуючий єпархією
архієпископ Серафим (Верзун), який 29 жовтня 1996 р. затвердив новий
статут. Серед викладачів були світлої пам’яті протопр. Феодосій Васєчко,
здравствуючий протопр. Володимир Медвідь – обидва кандидати
богословських наук, що здобули вчений ступінь ще у Ленінградській
духовній академії. Наступного року, 25 лютого 1997 р., постановою 2/3
зареєстровано Держкомом у справах релігій як духовний навчальний заклад.
Навчально-виховний процес в училищі відбувався за програмою
духовних семінарій нашої Церкви, а тому подальший розвиток духовної
школи був історично визначений.
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Щоправда, утворення Рівненської Духовної семінарії було вповні
заслугою нового очільника Рівненської єпархії Преосвященнійшого Даниїла
(Чокалюка) єпископа Рівненського і Острозького з квітня 2000 р. Блаженної
пам’яті владика Даниїл належав до числа тих ієрархів, які у своєму житті
ставили собі головне завдання вповні послужити своєму рідному
українському народу, бо “служити народу – то служити Богові!”. Слід
наголосити, що сам владика Даниїл мав дуже високу богословську освіту,
закінчивши Одеську духовну семінарію, Московську духовну академію та
аспірантуру Богословського факультету Салонікського університету. Він
також мав великий досвід у справі відродження духовно-богословської
освіти, адже ще у 1983 р. був викладачем та помічником інспектора Одеської
Духовної семінарії, з нового навчального 1991 р. призначений в. о. ректора, а
з грудня того ж року ректором Київської Духовної семінарії, де працював аж
до 2000 р. За роки його ректорства Київські духовні школи семінарія та
академія стали справжніми історичними спадкоємницями древньої КиєвоМогилянської академії. А тому справа налагодження навчально-виховного
процесу в РДС була історично приречена на неабиякий успіх.
Таким чином, 14 грудня 2000 р. Священний Синод УПЦ КП виніс
рішення (журнал № 31): благословити реорганізацію Рівненського духовного
училища в семінарію; на прохання керуючого єпархією призначити ректором
РДС прот. Ігоря Швеця.
Зростання авторитету РДС серед інших духовних навчальних закладів
нашої Церкви: КДАіС, ЛДА, ВДС, ТДС було непростою справою, але все це
професійно виконав талановитий керівник і перший ректор прот. Ігор Швець,
який сам походив зі священичої родини та здобув високу освіту і мав великий
досвід викладання та організації навчально-виховного процесу в духовній
школі. Стараннями владики, отця-ректора був підібраний висококваліфікований склад викладачів, наприклад, з 25 чол. усього викладацького
складу 7 чол. були кандидатами богословських наук, 2 кандидати історичних
наук, 2 кандидати філологічних наук.
Схвальну оцінку утворенню семінарії у Рівному подає дослідник історії
ПЦ на Волині В. Рожко: “Реорганізація Рівненського Духовного училища в
семінарію надзвичайно позитивно відбилася на духовному її житті, зріс
авторитет викладачів і вихованців в очах вірних, запанувала схвальна
громадська опінія, а, відповідно, і зріс контингент бажаючих навчатися на
стаціонарному і заочному відділеннях духовного навчального закладу”
[Рожко В. Рівненська духовна семінарія. – Луцьк: Медіа, 2006. – С. 9].
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Окрасою духовної школи став студентський хор, що був створений
стараннями матушки отця-ректора Неоніли Чобич-Швець. Невід’ємною
частиною виховного процесу був послух, який головним чином виконували
студенти у відновленому чоловічому монастирі у с. Пляшева “Козацькі
могили”, де першим насельником став архімандрит Олексій (Мензатюк).
Згодом було утворено монастирі в Дубно – Свято-Варваринський, в
с. Панталія – Свято-Хрестовоздвиженський, урочищі Гурби – СвятоВоскресенський на Повстанських Могилах – активну участь і відновлені
монашого життя в цих обителях відграють і до сьогодні вихованці РДС.
У зв’язку з переведенням прот. Ігоря Швеця до Луцька як ректора ВДС,
яка згодом отримала найвищий статус духовного навчального закладу –
академії, з 1 грудня 2008 р. ректором Рівненської Духовної Семінарії став
архімандрит Олексій (Мензатюк), кандидат богословських наук, який
очолював школу до липня 2011 р. Отець-архімандрит доклав чимало зусиль
для покращення викладання предметів, наведення дисципліни вихованців,
сприяв поліпшенню побутових умов.
Із 1 серпня згідно з рішенням Священного Синоду (Журнал № 26 від
27 липня 2011 р.) в.о. ректора було призначено свящ. Віталія Лотоцького,
кандидата богословських наук, якого від 24 жовтня 2011 р. за рішенням
Синоду (Журнал № 35 від 21 жовтня 2011 р.) і було призначено ректором
РДС. Власне, він і очолює духовну школу і до сьогодні.
Вихованці семінарії проходять богослужбову практику, співають в хорі
та беруть участь у богослужіннях у кафедральних соборах м. Рівного та в
монастирях Рівненської єпархії. Окрім того, студенти завжди були активними
учасниками громадського життя Рівненщини та всієї України: брали активну
участь у подіях Помаранчевої революції 2004 р. та Революції гідності 2014 р.,
в теперішній час налагоджують місійну та волонтерську діяльність у
військових частинах Рівненщини. Особливо піднесено викладачі та студенти
стежили за перебігом Об’єднавчого собору, що відбувся в Києві 15 грудня
2018 р., а також за подіями надання Томосу про автокефалію Православній
Церкві України 6 січня 2019 р. та інтронізації першого предстоятеля
Блаженнійшого Епіфанія Митрополита Київського і всієї України 3 лютого
2019 р., який, до речі, також причетний до функціонування і діяльності
Рівненської Духовної семінарії.
За роки існування навчального закладу духовну освіту в ньому здобули
сотні випускників, які стали відданими пастирями Церкви Христової, несучи
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своє служіння не тільки на Рівненщині, а й в інших областях України, а також
за кордоном.
Семінарія має богословський факультет, який готує бакалаврів
богослов’я (термін навчання 4 роки). На факультеті є стаціонарна та заочна
форма навчання. В семінарії вивчають Священне Писання, богословські,
історичні та гуманітарні науки, церковний спів. Семінарія має навчальний
храм на честь св. апостола Андрія Первозванного, гуртожиток, чудову
бібліотеку (більше 15 000 книг, крім періодичних журналів та газет) та
читальний зал, комп’ютерний клас, кухню, трапезну та інші технічногосподарські приміщення.
В семінарію на стаціонарну форму навчання приймаються особи
православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають
вищу, неповну вищу або середню освіту. На заочну форму навчання
приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 45
років, які мають вищу, неповну вищу або середню освіту та одружені першим
шлюбом. Студенти забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Після
чотирьох років навчання студенти отримують диплом бакалавра богослов’я,
та отримують право вступу до магістратури вищих духовних навчальних
закладів Православної Церкви України.
За рішенням педради та з благословення Високопреосвященнійшого
Іларіона Архієпископа Рівненського і Острозького було відкрито регентський
відділ, із трирічною програмою навчання. Завідувачем цього відділу
призначено протодияк. Володимира Іваника, який і є диригентом
архієрейського хору “Знамення” Свято-Покровського кафедрального собору
м. Рівне. Випускники регентського відділу отримують диплом регента
церковнопарафіяльного хору та вчителя предметів духовно-морального
спрямування.
Останніми здобутками семінарії є щорічне проведення низки наукових
заходів: у грудні щорічні конференції на тему: “Значення Українського
Православ’я у православному світі: історичний, богословський, канонічний
аспект” та в травні – Андріївські читання. З приводу цього за рішенням
педради було засновано видання щорічного історико-богословського
журналу РДС (протокол № 9 від 29 серпня 2011 р.) – “Андріївський вісник”
(було надруковано вже № 9 журналу). Духовна школа має також свій герб,
що символізує головні віхи його діяльності.
Рівненська Духовна семінарія – вищий духовний навчальний заклад
закритого типу, який готує священнослужителів, працівників синодальних і
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єпархіальних управлінь, викладачів християнської етики та моралі та місій
для Православної Церкви України.
“Жнива багато, а женців мало” (Мф. 9, 37) – такими словами Ісус
Христос сьогодні звертається до молодого покоління нашої України, яке
обирає своє майбутнє. Сучасність може запропонувати непевній молоді
стрімку кар'єру, багато грошей, успіх у побудові власної справи, але якою б
престижною і якісною не була сучасна освіта і які б милозвучні гасла не
ставила, однак жоден світський заклад не може задовольнити ту частину
людини, яка називається душею. А тому у світлі духовно-моральних
цінностей в умовах сучасного марновірства, гонитви за власним добробутом і
багатством виняткову роль відіграє духовна освіта, яка велику увагу звертає
на людину як на духовну істоту. Студенти духовних навчальних закладів
сьогодні можуть отримати не тільки хороші знання й життєво необхідні
навички, а й засвоїти головні життєві принципи християнської моралі,
духовності та благочестя.
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НАУКОВИЙ ДОРОБОК
ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ РДС
•

ІЛАРІОН,
Архієпископ Рівненський і Острозький,
кандидат наук з богослов’я

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ КРІЗЬ ПРИЗМУ
РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ
“Якщо перебуватимете у світлі Моєму,
то ви істинно Мої учні,
і пізнаєте істину,
і істина зробить вас вільними”
(Ін. 8, 31-32)
На сучасному етапі розбудови української держави та формування
громадянського суспільства в умовах національно-духовного відродження існує
проблема зміцнення суспільної моралі на основі загальнолюдських моральних
принципів. Особливого значення набуває питання формування високоморальної
особистості. За цих умов чітко проступають тенденції впливу релігійного життя
на стан суспільної моралі, тим більше, що суспільні трансформації останніх
десятиліть відкрили простір для відновлення повноцінної діяльності церковних
інституцій. Характерною ознакою цього періоду стало відродження традиційних
для українського суспільства та виникнення нових релігійних конфесій і течій.
У самосвідомості українського народу пробуджуються вічні духовні ідеали,
утверджується усвідомлення того, що Церква протягом тисячоліття відігравала
важливу роль у житті нашої держави, становленні самосвідомості народу.
Сучасна суспільно-політична ситуація в нашій державі, кардинальні зміни, що
відбуваються в духовному житті особистості, суперечливі процеси релігійного
відродження, відносини між державою і Церквою особливо актуалізували в
суспільстві роль Церкви. Проголошуючи та реалізуючи принцип свободи совісті,
держава нині вбачає у Церкві рівноправного учасника суспільних перетворень,
насамперед моральних. Незмірно зростає церковний вплив на суспільство, у
центрі уваги якого має виступати компетентна та конкурентноздатна особистість,
яка будує свою діяльність на загальнолюдських моральних цінностях.
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Маючи багатий досвід роботи у суспільному середовищі, Церква
намагається виконувати не тільки віроповчальні, але й значно ширші навчальновиховні функції. Унікальною за значенням, змістом і формами діяльності
вважається система релігійної освіти в Україні. Теоретичні та практичні освітні
напрацювання релігійних інституцій переконливо доводять їхнє незаперечне
значення в історії українського народу та сучасності, формуванні ідеалів
суспільної моралі.
“Сьогодні ми маємо як вінець одвічних народних прагнень, сподівань та
зусиль незалежну Українську державу. З ласки Божої є в нас і автокефальна
Помісна Православна Церква України, яка не підпорядковується ні Москві, ні
Риму, ні Константинополю. Українська не тільки по назві, але й передовсім по
своїй суті – з українською мовою богослужіння, з українським Священним
Писанням Старого та Нового Завіту, з перекладами українською мовою
святоотцівської спадщини, з українською правдивою історією та, найголовніше, з
духовенством, інтелігенцією та щирим українським народом, вихованим на
патріотичних засадах любові до своєї землі та з великим прагненням творити
своє спільне майбутнє, в основі якого стоїть та завжди буде стояти Євангельська
заповідь любові до Бога та ближніх”, – підсумовує Блаженнійший Митрополит
Епіфаній (Думенко).
Поступово розв’язується проблема відведення Церкві належної ролі у
вихованні дітей, що викликана самим життям. Освіта України все більше
викристалізовується як цілісна система, що розвивається згідно з потребами
державотворення. У пошуках моделі освіти, де релігії та Церкві надаватиметься
належне місце, слід рухатись шляхом творчого відтворення власного культурноісторичного досвіду в його органічному поєднанні з найновішими досягненнями
сучасної науки, культури і соціальної практики. Така модель освіти має
базуватись на українській національній культурно-історичній традиції,
теоретичних надбаннях української педагогіки, досвіді поколінь у найширшому
його розумінні. Вона повинна враховувати як ментальні риси нації, так і народні
традиції та звичаї, відповідати характеру української людини, її світовідчуттю.
Система релігійної освіти на території України постає разом із
проникненням та поширенням тут християнства. Одночасно з організацією
Церкви розпочинається формування освітніх інституцій. З огляду на її потреби,
освіта набирає масового характеру. Церква поступово впорядкувала освітній
процес та виробила власну наукову богословську систему. Вона стала осередком
народного виховання й освіти, основним учителем як священства, так і простих
верств населення, використовуючи всі можливі форми і методи для оволодіння
основними догматами християнського віровчення. Головним завданням навчання
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було те, щоб учень твердо засвоїв істини християнства, обґрунтовані на основі
Святого Писання, творів Святих Отців. В Україні у XIV-XVII ст. постали різні
навчальні заклади чітко конфесійної орієнтації. Духовенство залишалося тією
силою, яка здатна була сформувати освітню систему та спроможна навчити і
виховати на основі християнської моралі.
Реформаційні процеси в освіті у ХVIII-XIX ст. привели до виокремлення
духовних навчальних закладів, що орієнтуються на підготовку кадрів
священства. Залишаючись основними загальноосвітніми центрами, вони
поступово стають осередками поширення релігійної освіти. У галузі освіти
відбуваються зміни, спрямовані на відокремлення духовних шкіл від світських та
розмежування між світською та духовною освітніми системами. Поєднуючи
значний західноєвропейський досвід навчання з вітчизняними освітніми
традиціями і християнським вихованням, Церква поступово створює власну
освітню систему.
На рубежі ХІХ-ХХ ст. релігійна освіта вважалась основою навчальновиховної діяльності, яка обслуговувала державний устрій і підтримувалась
владою. Така освіта, на відміну від західноєвропейських країн, надавалась
винятково в духовних навчальних закладах. До революційних подій 1917 року
Церква перебувала під безпосереднім контролем державної влади, і будь-які
зміни у системі духовної освіти залежали від внутрішньополітичного курсу
держави.
На західноукраїнських землях релігійна освіта мала свої особливості. Вони
визначались домінуванням на цих теренах католицької та греко-католицької
церков, які зумовлювали зміст роботи навчальних закладів відповідно до
конфесійних особливостей та освітніх досягнень у Західній Європі.
На всіх етапах історії українського народу релігійні освітні заклади
виконували широкі функції: забезпечення кадрами Церкви та апарату державної
влади; засвоєння християнської доктрини як ідеологічного стрижня
ранньофеодального суспільства; комунікативна функція, що реалізувалась через
вивчення іноземних мов та християнської доктрини, а також навчання за
кордоном; виховна функція через засвоєння християнської моралі; акумулювання
знань та розвиток основ науки; інтелектуально-духовне донорство Московської
церкви. Розвиток релігійної освіти в Україні привів до формування потужного
впливу духовної освіти на моральний стан суспільства.
Зі становленням радянської влади на території України почала формуватися
нова, радянська система освіти. Відносини між державою і Церквою в освітній
сфері визначались відокремленням школи від Церкви. Заборонено викладання
релігійних предметів (Закон Божий, теологія), відбувався наступ на релігійне
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виховання, проводилась послідовна, цілеспрямована атеїстична пропаганда.
Формування освітньої системи у Радянському Союзі було спрямовано на
відмежування Церкви від школи та на розвиток атеїстичного виховання;
релігійна освіта майже повністю припинила своє існування.
У незалежній Україні відбувається стрімке розширення системи релігійної
освіти, яке пов’язано з історичними передумовами формування та діяльності
навчальних закладів, традиційним поширенням релігії на території,
сконцентрованістю парафій різних конфесій, потреб Церкви у священно- та
церковнослужителях. Розвиток системи релігійної освіти нині відбувається за
алгоритмом, закладеним останніми роками, і зумовлюється сучасними змінами в
країні, церковній організації: збільшується кількість духовних навчальних
закладів; розширюється та вдосконалюється їхня робота; велика увага
приділяється розвитку богословської науки та покращенню викладацької
діяльності у вищих навчальних закладах.
Пріоритетним у сфері релігійної освіти залишається професійнозорієнтований напрям. Мета роботи сучасних духовних освітніх закладів полягає
у науковій та навчально-виховній діяльності, що спрямована в руслі функціонування Церков. Рівень богословської освіти визначає основні магістральні
шляхи реалізації потенційних можливостей Церкви як інституту Божого.
Церква прагне відновити просвітницьку роботу, тобто, залучивши найрізноманітніші освітні форми, здійснювати свою навчально-виховну діяльність у
світському середовищі, де вона ще мало реалізована. Такий загальнопросвітницький напрям є однією з основних ланок роботи Церкви та цілеспрямованої
діяльності священиків у парафіях, що здійснюється, у першу чергу, в недільних
школах.
Перспективним напрямом розвитку системи релігійної освіти є реформування та наближення до сучасних освітніх стандартів, відновлення втрачених
можливостей навчально-виховної діяльності у нинішніх умовах та пошук шляхів
узгодження зі світською системою освіти (акредитація духовних навчальних
закладів за державними стандартами, прирівнювання богословських наукових
ступенів до державних, запровадження основ християнської етики як навчальновиховної дисципліни у зміст загальноосвітньої школи та освітнього курсу
„Теологія” у системі вищої освіти, відкриття загальноосвітніх навчальних
закладів під опікою Церкви).
Діяльність духовних навчальних закладів спрямована на надання
професійної духовної освіти, змістом якої є оволодіння знаннями з основних
богословських предметів (Біблія, богословська література та її тлумачення,
катехізис, основне богослов’я, апологетика, моральне богослов’я, догматичне

– 26 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
богослов’я, еклезіологія, історія Церкви, канонічне право та ін.), а також
засвоєння богослужбової практики, основу якої складає гомілетика, пастирське
богослов’я, літургіка, церковний спів, тобто підготовка священиків, богословів.
При цьому має місце вивчення світських предметів, які вважаються
керівництвом духовних шкіл за необхідні для майбутнього священика, адже
пов’язані з сучасними світовими суспільними процесами та відповідають
завданням здійснення ефективної просвітницько-виховної діяльності у
світському середовищі. Це такі предмети, як: всесвітня історія, історія України,
українська мова і література, англійська мова, історія філософії, державне право,
інформатика, педагогіка, психологія, давні й іноземні мови та ін. Дисципліни у
духовних навчальних закладах вивчаються за типовими навчальними
програмами та планами, які поступово удосконалюються згідно з реформуванням
релігійної освіти та організацією методичної роботи.
Навчально-виховний процес духовних навчальних закладів різних конфесій
(православ’я, католицизм, протестантизм) спрямований значною мірою на
моральне виховання учнів зазначених навчальних закладів. Моральне виховання
майбутнього священика здійснює система богословських і світських наук, низка
навчально-виховних заходів, що проводяться на базі освітніх закладів та поза
їхніми межами під час практичної діяльності пастиря. Воно спрямоване на
засвоєння морально-етичних норм християнства та отримання практичних
навичок богослужбової діяльності. Специфіка роботи духовних освітніх
інститутів полягає у конфесійних особливостях підготовки високоосвічених та
глибоко віруючих випускників для потреб Церкви.
Сучасне існування і майбутнє Церкви, її оновлення значною мірою
залежить від служби священників як основної складової механізму зміцнення
моралі парафіян. Духовні навчальні заклади спрямовують свої зусилля на
поліпшення якості освіти та виховання слухачів, залучення випускників до
пастирського служіння. Провідним завданням духовної школи є підготовка
священника до діалогу в поліконфесійному і плюралістичному суспільстві. Тому
Церква проголошує вагомість виховання священика, в основу якого покладено
знання релігійно-морального життя, власний духовний досвід.
Рішення прийняти сан священника пов’язане з глибоким релігійним
переконанням і обумовлено часом інтенсивних духовних пошуків. Ідеал пастиря
складався століттями, що зумовило високі вимоги до його особистості. Цей ідеал
укорінений у суспільній свідомості та несвідомому і визначає оцінку поведінки
духовенства навіть невіруючими. Тому релігійна освіта як ретранслятор духовної
традиції, здобуття та поглиблення богословських знань є необхідними для
служіння чи виконання інших потреб Церкви.
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Система релігійної освіти включає підготовку науковців та викладачів, які
необхідні для повноцінної дієвості церковного освітнього організму, навчання та
виховання майбутніх священиків. Така робота здійснюється у вищих духовних
навчальних закладах, де поглиблено вивчаються богословські предмети та
проводиться науково-дослідна робота. Тому можна говорити про цілісність та
завершеність навчального процесу в освітніх закладах багатьох конфесій.
Церква прагне впливати на суспільство і уже за нинішніх умов достатньо
повно використовує систему релігійної освіти як найбільш ефективний засіб
морального виховання на основі християнської моралі та віроповчальних норм.
Вона вважає, що християнське виховання є єдиним порятунком від аморальності
та зла. Тому сьогодні здійснюється реформування духовної освіти відповідно до
сучасних потреб церков у священно- та церковнослужителях і вимог нинішнього
суспільства у духовних наставниках. Основна увага приділяється вдосконаленню
змісту богословських дисциплін як основного морального потенціалу, запровадженню нових підходів до їхнього вивчення, впорядкуванню навчальновиховного процесу в напрямку сучасного наукового обґрунтування та поєднання
із сучасними соціальними питаннями.
Нині відбуваються зміни у моральному богослов’ї церков, яке дедалі
трансформується у соціальному самовираженні. Церква уважно стежить за
дотриманням релігійної доктрини і вважає, що найскладніші доленосні питання
як суспільного, так і особистого характеру можуть знайти своє вирішення на
євангельській основі. Головною метою релігійної освіти є формування у людини
християнського світогляду, надання християнину відповіді на питання
сучасності, служіння зразком поведінки у життєвих ситуаціях, вироблення
теоретичних та практичних знань з реалізації віровчення в житті кожного
віруючого. Християнська мораль пропонує мету життя християнина і той шлях,
яким він повинен іти для досягнення визначеної Богом цілі. Етика біблійного
Одкровення стосується особистого входження у реальність життя, яке полягає у
відданості Завіту Божому і слухняності перед Законом, тобто не в інтелектуальному сприйнятті релігійних істин, що засвідчують моральну досконалість
індивіда, а у вірі та довірі. Основні моральні положення християнства
розглядаються як обов’язкові для священнослужителів і всіх віруючих. Своє
завдання в суспільному середовищі Церква вбачає дати моральні й соціальні
ідеали пастві як морально-етичну програму, які відображають сучасний
конфесійний антропологічний ідеал.
Релігійна мораль залишається відносно консервативною, незмінною.
Основою християнської моралі, що є керівництвом на всі випадки життя,
вважається любов як основа всього християнського життя й моральності.
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Порушення християнського морального закону, непослух віруючого Слову
Божому – це гріх. Для перетворення знання у справу, для успішного втілення
його у повсякденному житті й діяльності, зразком моральної досконалості,
навчання й життя для християн є центральна божественна особистість – Ісус
Христос, земне життя якого залишається ідеальним прикладом усім поколінням.
У процесі модернізації змісту навчання у загальноосвітній школі на
суспільствознавчі дисципліни (історія, література, етика, правознавство, людина і
суспільство) покладаються важливі завдання, пов’язані з соціальною адаптацією
особистості, підготовкою її до активного громадського життя та формування
загальнолюдських ціннісних орієнтирів. У змісті цих предметів передбачено
висвітлення багатьох питань, що розкривають роль Церкви та релігії в історії
українського народу й житті окремої людини. У них релігія розглядається як
один із чинників формування світогляду людини та культури. Світоглядні
питання розглядаються, зокрема, в курсі „Людина і суспільство”. Його вивчення
забезпечує ознайомлення учнів з окремими філософськими положеннями,
знаннями релігієзнавчої проблематики, передусім вченням про Бога.
Вдосконалення та розширення змісту суспільствознавчих предметів на
основі переосмислених ідей людського буття, що пов’язано з переоцінкою
історичного минулого та сучасності, дозволить сформувати повноцінні уявлення
школярів про світ, цілісний науковий погляд на Церкву та релігійний феномен в
історії людства. Однак, у викладанні суспільствознавчих дисциплін у цій сфері є
багато невирішених проблем. Тому важливим у школі буде предмет, де релігія
виступатиме об’єктом дослідження, вивчатиметься у поєднанні всіх структурних
компонентів і всієї системи функціональності, де різноманітність суспільних і
духовних процесів розглядатиметься у підпорядкованості розвитку релігії та її
дієвості.
Церква, виконуючи свою головну місію виховання особистості, вважає
своїм першочерговим завданням прилучення підростаючого покоління до Слова
Божого, що повинно бути основою християнської педагогіки. Для його
вирішення передбачається проведення активної просвітницької роботи серед
молоді, в тому числі й шкільному середовищі.
Вивчаючи досвід співпраці Церкви і світської системи освіти, можна
говорити про можливість і необхідність присутності Церкви у загальноосвітній
школі. Тісні історичні зв’язки з країнами ближнього зарубіжжя та специфіка
розв’язання ними подібних питань дозволяють розробляти та застосовувати
надбання теоретичної та практичної реалізації поставлених програм у даній
сфері, що поглиблюють співпрацю Церкви та державних освітніх структур.
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Нині в окремих загальноосвітніх школах введено предмет „Християнська
етика”, який вивчається за вибором учнів. Основні принципи впровадження в
освіту основ християнської етики: поступовість, добровільність, всебічність,
неподільність навчання і виховання. Суперечливими при введенні у систему
шкільної освіти предмета християнської етики залишаються такі фактори:
поліконфесійність українського суспільства і в той же час домінування в ньому
християнських віросповідань, зокрема православ’я; світський характер держави,
що породжує низку правових проблем; серед церков, що діють в Україні, немає
єдиної думки щодо змісту християнської етики; відсутність матеріальнотехнічної бази; непідготовленість педагогічних кадрів.
Вирішення питання можливе лише за умови подолання всіх суперечностей,
що його зумовлюють. Запровадження курсу християнської етики повинно
враховувати такі аспекти: необхідність та доцільність введення курсу;
можливість його впровадження; наукове обґрунтування структури та змісту
курсу; методичне забезпечення програмами, підручниками, довідниковими
виданнями, наочністю тощо; підготовка спеціалістів відповідного рівня для
читання у школах даного курсу, що мають зробити педагогічні навчальні
заклади. Цілком зрозуміло, що необґрунтоване та передчасне введення предмета
не матиме очікуваних результатів та може призвести до непередбачуваних
негативних наслідків.
Щоб знайти шляхи розв’язання цієї проблеми, необхідно провести значну
роботу з консолідації зусиль на подолання міжконфесійних суперечностей,
наукового формулювання та обґрунтування проектів. Вивчення християнської
етики може визначитись у сучасній загальноосвітній школі в Україні лише на
принципах гуманізму, толерантності, позаконфесійності й дотримання принципу
свободи совісті у рамках діючого законодавства. Тільки таким чином в
українській школі може поступово виокремитись християнська етика, зміст якої
буде співзвучний з вимогами соціального середовища, а відповідальність за її
роботу нестимуть і Церква, і держава. Введення такого предмета буде першим
кроком до вирішення проблеми отримання учнями світоглядних знань та
зближення світської школи і Церкви з метою просвіти та виховання до взаємної
співпраці.
Запровадження „Християнської етики” у загальноосвітній школі не вирішує
всіх проблем співпраці Церкви і загальноосвітньої школи, але є важливим
елементом виховання учнівської молоді на основі християнської моралі й засвідчує актуальність даного питання серед науковців, богословів, представників
органів державної влади, української громадськості й потребує неупередженого і
глибокого діалогу між ними. Тому в релігійному середовищі міцніє думка щодо
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продуктивності впровадження християнської етики у школі та пошуку інших
шляхів морального виховання молоді.
Одним із перспективних напрямів взаємовідносин духовної та світської
освітніх систем в умовах поліконфесійності є відкриття загальноосвітніх
навчальних закладів під опікою Церкви. Вона прагне створити мережу
загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховний процес у яких
базувався б на християнських світоглядних та морально-етичних принципах. В
умовах співіснування світської (державної) й церковної освітніх систем та
прагнення Церкви впливати на зміст освіти державних навчальних закладів,
створення мережі загальноосвітніх навчальних закладів під опікою Церкви
розглядається нею як альтернативна форма щодо державної та іноконфесійної
освіти. Загальні державні освітні стандарти дали б можливість такій школі в
Україні вписатися у державний та світовий культурно-освітній простір. Такий
закономірний процес розвитку освіти у демократичному суспільстві, де релігії та
Церкві надається чільне місце, лише зароджується і має перспективний характер.
Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів під опікою Церкви знімає
низку проблем, пов’язаних із прагненням Церкви виконувати свої віроповчальні
функції у світському середовищі, серед молодого покоління. Для можливості
здійснення такої програми мають дозріти певні умови: усвідомлення батьками
доцільності релігійного навчання та виховання своїх дітей; готовність
педагогічних працівників до такої роботи; наявність відповідної матеріальної
бази; повноцінне правове поле держави.
Досягнення у діяльності приватних навчальних закладів під патронатом
Церкви та використання досвіду організації освіти за кордоном мають позитивне
значення для формування аналогічних освітніх інституцій в Україні. Навчальні
заклади під опікою Церкви будуть привабливими для певного кола людей, адже
головним замовником на освіту є батьки. Такі заклади забезпечують якісну
освіту, дають додаткову можливість інтелектуального навчання, яке супроводжується етичним вихованням на основі християнської моралі. Їхні пріоритети в
тому, що вони дозволяють долучити дітей до моральних християнських
цінностей, забезпечують базовий рівень знань, вмінь і навичок для здобуття у
майбутньому фахової вищої освіти, розвивають у молоді їхні схильності та
уподобання.
Сьогодні, в умовах співіснування світської (державної) та релігійної
освітніх систем в Україні й намагання Церкви впливати на зміст освіти державних навчальних закладів, умотивованим і закономірним є процес узгодження
діяльності цих освітніх систем. За нинішніх обставин виникає потреба використання у виховній практиці цілісного досвіду, нагромадженого багатовіковою
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історією нашого народу, який увібрав християнські моральні ідеї й свідчить про
позитивне значення спільної роботи Церкви й освітніх структур у формуванні
суспільної моралі.
Церква прагне реалізувати себе у формуванні суспільної моралі в сучасному
громадському середовищі. Значну увага приділяє протидії дехристиянізації
освіти і нав’язуванню молоді виключно раціоналістичного або матеріалістичного
світогляду, поширенню антихристиянських тенденцій, а також окультних і
неоязичницьких впливів. Перспективним вважається узгодження світської та
релігійної освіти, що рухається у напрямку впровадження у школі християнської
етики, а у вузі – теології, ліцензування духовних навчальних закладів,
прирівнювання богословських наукових ступенів до державних, відкриття
приватних навчальних закладів під опікою Церкви.
Висвітлені особливості історичного розвитку релігійної освіти говорять про
її вплив на формування суспільної моралі в історії українського народу та
сучасних умовах. Церква протягом свого існування накопичила значний
потенціал у справі виховання молодого покоління, увібрала в себе загальнолюдські цінності, які можуть стати серцевиною моральності українського
суспільства, а саме:
- Церква залишається основним акумулятором духовного досвіду, який
передає через релігійні навчальні заклади майбутнім пастирям;
- практика освітньо-виховної роботи усіх її ланок базується на
обґрунтованих теоретичних засадах морально-релігійного вишколу. Моральне
виховання є центральним у духовних навчальних закладах і полягає у
формуванні духовного і тілесного життя на основі абсолютних вартостей, якими
наповнена християнська культура. Духовні навчальні заклади налагоджують
механізми морального виховання майбутніх священиків, що полягає у
формуванні християнського світогляду та глибокої церковної свідомості;
- навчальний процес у духовних освітніх закладах є головним засобом
морального виховання майбутнього священника. Основною умовою набуття
священиком необхідних знань і умінь для служіння Церкві є опанування змісту
навчальних дисциплін та виконання релігійних практик.
Релігійна освіта здійснює значний вплив на формування моральності серед
віруючих та інших верств людей, адже освітні положення, сформовані у
духовних навчальних закладах, майбутні священники під час служби в парафії
поширюють серед своєї пастви. Вони виходять з наступних позицій: світоглядним підґрунтям морально-релігійного виховання є християнське вчення,
основною ідеєю якого виступає служба Богові; найвищий прояв моральності
людини, ідеал людського існування є її Боже творіння та наближення людини до
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своєї божественної сутності; весь освітній процес володіє надприродним змістом,
котрий полягає у тому, що кожна людина має своє неземне призначення і
повинна наполегливо, протягом усього життя, працювати над духовним
самовдосконаленням; реалізувати завдання морально-релігійного виховання на
практиці може лише фахівець відповідної кваліфікації, що має ґрунтовні
теологічні та психолого-педагогічні знання, володіє основами педагогічної
майстерності, а також за наявності певних педагогічних умов та спеціальних
технологій, які забезпечуються гармонійним поєднанням традиційних методів,
форм і засобів виховання з нетрадиційними, що мають надприродне забарвлення
і характер; закладають основи морально-релігійного виховання, передусім
батьки, а також священнослужителі; ефективність морально-релігійного
виховання можлива лише за участі усіх виховних інституції (родина, Церква,
освітні заклади), що мають тісно співпрацювати.
У цьому сенсі Церква прагне використовувати релігійну та світську системи
освіти як найбільш дієві засоби морального виховання на основі християнської
етики. Церква пропонує шлях до морального оздоровлення суспільства і
постійно навчає, що для досягнення досконалості надзвичайно важливі особисті
зусилля людини, яка може протистояти загальному злу й творити Царство Боже у
собі як ідеальні норми життя.
Створення освітніх навчальних закладів під опікою Церкви відкриє простір
для повноцінної освітньої діяльності і цілковито зніме питання щодо дискримінації тієї чи іншої релігійної організації у процесі зближення зі світською
школою. Заснування навчальних закладів усіх рівнів та типів релігійними
організаціями у межах державних освітніх стандартів буде відповідати світовій
практиці й матиме позитивні наслідки для України. Нові альтернативні навчальні
заклади під опікою Церкви, що діятимуть у рамках законів, відповідатимуть
сучасним демократичним світовим процесам.
Позитивним кроком у даному напрямку буде формування стратегії духовноінтелектуального розвитку нації та продовження реформування освіти згідно з
визначеними пріоритетами розвитку науки і культури, де дотримання моралі,
основаної на християнських цінностях, посяде поважне місце. Сучасна модель
освіти має базуватися на відтворенні власного культурно-історичного досвіду в
його органічному поєднанні з найновішими досягненнями сучасної науки,
культури і соціальної практики та прогресивними надбаннями народів світу.
Констатуючи високі моральні цінності, що виробила та пропонує Церква, її
входження у шкільне життя не стане панацеєю від аморальних проявів у
нинішньому суспільстві, але буде вагомим чинником зростання загальної
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моральності. Релігійне виховання допоможе молоді дотримуватися моральної
поведінки у щоденному житті.
Вивчення поставленої проблеми дає змогу запропонувати низку практичних
рекомендацій для вдосконалення системи релігійної освіти в Україні,
ефективності її впливу на суспільство:
вдосконалити законодавчу базу з освітніх питань у державно-церковних
відносинах в Україні;
визначити способи ліцензування духовних освітніх закладів при підтримці
держави, надати ініціативу Церкві у здійсненні такої роботи;
прирівняти богословські наукові ступені до державних за умови виконання
норм та правил, визначених компетентними органами державної влади з
підготовки науковців;
провести ґрунтовне дослідження ефективності впровадження предмету
„Християнська етика” чи інших предметів релігійного спрямування у
загальноосвітній школі;
ввести у загальноосвітню школу „Християнську етику” як навчальновиховний предмет за вибором;
налагодити ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку вчителів
християнської етики;
утвердити різнобічні партнерські взаємовідносини між системою релігійної
освіти та іншими навчальними закладами;
в умовах розвитку альтернативних освітніх закладів видається доцільним
створення Церквою приватних шкіл;
сприяти співпраці між Церквою і громадськістю, що дало б змогу розв’язати
ряд виховних і соціальних проблем, насамперед, гармонійне поєднання
матеріальної (з боку держави) і моральної (з боку Церкви) опіки над молоддю;
для розвитку духовної освіти логічним буде залучення до викладацької
роботи світських педагогів, введення нових небогословських дисциплін у
навчальні плани духовних шкіл.
Проблема формування суспільної моралі на основі християнських цінностей
складна за характером і перебуває в центрі філософського дискурсу, про що
свідчать наукові розвідки, представлені у вітчизняній та зарубіжній літературі.
Однак, виникла реальна потреба зміни орієнтирів і основоположних принципів у
розробці цього питання. Йдеться про подальше вивчення та осмислення його у
поєднанні філософського і релігійного знання, що має на меті акцентувати увагу
на поглибленні сфери інтелектуального пошуку, актуального в сучасних умовах.
Розширення спектра вивчення проблеми моральності розкриває у ній ті аспекти,
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зміст яких залишається ще не досить обґрунтованим у сучасній філософській
літературі.
Влучно аналізує необхідність християнської моралі для сучасного
українського суспільства Святійший Патріарх Філарет: “мораль для суспільства
відіграє більш важливу роль, ніж навіть економіка, тому що стан економіки
залежить від моралі, від духовного стану людей. Тобто від справедливості, від
законослухняності, від любові до ближнього. Це загальнолюдські цінності, які є
основою розвитку і самої економіки. Бо якщо економіка ґрунтується на
несправедливих законах, на несправедливості, то економіка служить не народу, а
збагаченню окремих людей. А для того, щоб цього не було, потрібна співпраця
Церкви і громадських організацій, і інших інституцій країни, в тому числі і
співпраця з державою, тому що держава теж потребує моральної підтримки
Церкви”.
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викладач РДС
СОЦІАЛЬНА РОБОТА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЯК НАУКА
І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Соціальні аспекти людської життєдіяльності та соціальна поведінка
суспільства детально вивчаються соціальним ученням Православної Церкви та
соціологією. Слід зазначити, що соціальна робота є не лише молодою наукою,
але й дуже молодою навчальною дисципліною як у світських вишах, так і в
духовних та богословських школах. Досвід її викладу та осмислення ще далеко
не повною мірою викладений у богословській літературі. Соціальна робота
Церкви, будучи синтезом богословської теорії та практики Церкви в наданні
допомоги людині та соціуму, є перспективним напрямом пастирської діяльності.
Для священнослужителів ця наука розкриває соціальну поведінку людини,
робить їх чутливими до проблем сучасного суспільства та спрямовує до
виконання настанови Святого Письма: “віра, коли не має діл, сама по собі є
мертвою” [1, с. 1138].
Популяризація соціальної доктрини та соціальної роботи Православної
Церкви як наукової дисципліни тісно пов’язана з іменами знаних церковних
ієрархів та богословів: Вселенського Патріарха Варфоломія І (Архонтоніса),
Блаженнійшого Митрополита Володимира (Сабодана), митрополита Іоанна
(Зізіуласа), митрополита Калліста (Уера), митрополита Іларіона (Алфєєва),
митрополита Георгія (Ходра), архієпископа Іова (Гечі), архімандрита Кирила
(Говоруна), протоієрея Мілана Герки, протодиякона Андрія Кураєва, диякона
Павла Гаврилюка, Христоса Яннараса, Олексія Осипова, Юрія Чорноморця,
Антуана Аржаковського та ін.
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Окремого слова подяки заслуговують богословські праці блаженноспочилого Блаженнійшого Митрополита Володимира (Сабодана), який постійно
говорив про важливість та необхідність соціального служіння Православної
Церкви сучасному світу, акцентуючи: “соціальне вчення – це відповіді Церкви на
самі нагальні питання сучасної людини” [2, с. 369].
У межах вітчизняної світської науки концептуальні засади теорії
соціальної роботи, соціальної політики знайшли своє відображення в навчальних
посібниках “Соціальна робота в Україні” [8] і “Соціальна політика в Україні” [9],
виданих Міжрегіональною Академією управління персоналом. Ці видання є
актуальними та своєчасними для церковних спеціалістів у сфері соціального
служіння Української Церкви.
Тема соціального служіння Православної Церкви набуває великої
актуальності у зв’язку з необхідністю створення, розвитку та впровадження
соціальної політики держави в житті українського соціуму. Соціальна
проблематика сьогодні позиціонується як ключове питання зовнішньої місії
Церкви на сучасному етапі.
Соціальне служіння Церкви – це не другорядне питання на порядку
денному життя релігійних громад, а одне з найбільш важливих та перших справ
кожного православного християнина. Всесвятійший Патріарх Константинопольський Варфоломій І (Архонтоніс) неодноразово говорив про те, що “наша
увага має бути зосереджена на покращенні становища бідних у нашому світі та
найбідніших держав на планеті” [3, с. 264]. “Наша відповідальність, насправді
наше покликання, – не перетворювати весь світ, а зцілювати та преображувати
своє маленьке довкілля, стосунки зі своїми близькими, свою маленьку сферу
діяльності” [3, с. 272].
Соціальна робота Православної Церкви призначена для того, щоб
допомогти людині, яка опинилася у важких та складних обставинах життя,
знайти своє місце в житті суспільства та Церкви, реалізувати свій потенціал,
стати на шлях самореалізації. Священнослужитель, реалізуючи проекти
соціальної допомоги, прагне допомогти кожній окремо взятій людині досягнути
цілісності життя, навчитися приймати самостійні рішення, управляти своїм
власним життям, зберігати незалежність та самовизначення в контексті вчення
Церкви про людину та суспільство.
Соціальне вчення Церкви дає змогу підіймати у соціальній роботі
церковних парафій питання та проблеми якості життя, працевлаштування, побуту
людей, соціальних конфліктів в умовах масової міграції населення та нескінченних політичних криз.
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Існує декілька підходів у розумінні соціальної роботи Православної
Церкви. З одного боку, соціальна робота Церкви – це діяльність різних
церковних організацій (синодальних установ, єпархій, парафій, братств,
сестринств милосердя та ін.); а з іншого – це вплив пастирів, професійних
працівників, катехізаторів, парафіяльної громадськості на людину з метою
надання їй допомоги в самокеруванні, осмислені свого місця в світі та у знайдені
векторів власної місії в земному бутті.
“Багатозначність поняття “соціальна робота Церкви” зводиться до таких
смислових відтінків:
•
галузь богословського, філософського та соціального знання;
•
духовний та соціальний досвід допомоги людині;
•
методологія та мистецтво розв’язання складних життєвих задач;
•
знаходження виходу зі складної життєвої ситуації та пошук шляхів
подолання кризи;
•
процес соціальної діяльності та допомоги людині;
•
люди та організації, які надають соціальну допомогу” [4, с. 16-17].
Слід зазначити, що в кожному з виокремлених аспектів соціальної роботи
Православної Церкви є людина. Взагалі соціальну роботу Церкви не можливо
уявити без людини та християнської жертовної любові до неї. По суті, соціальна
робота Церкви – це явище любові, турботи, допомоги та милосердя Бога до
людини за посередництвом церковного життя. Не випадково православні
церковні ієрархи Святого і Великого Собору (Крит, 2016 р.) зазначають:
“Виконуючи свою спасенну місію у світі, Православна Церква діяльно дбає про
всіх людей, які потребують допомоги: голодних, малозабезпечених, хворих,
інвалідів, людей похилого віку, гнаних, полонених, ув’язнених, бездомних, сиріт,
жертв катастроф і військових конфліктів, торгівлі людьми та сучасних форм
рабства. Зусилля Православної Церкви з подолання бідності та соціальної
несправедливості є вираженням її віри та служінням Самому Христу, Який
ототожнює Себе з кожною людиною і найпаче з нужденним: “усе, що ви зробили
одному з Моїх братів найменших – ви Мені зробили” (Мф. 25, 40). У цьому
різноманітному соціальному служінні Церква може співпрацювати з різними
соціальними інститутами” [5, с. 37].
Розглядаючи соціальну роботу Церкви як науку, необхідно виокремити той
факт, що наукове осмислення означеної проблематики тісно сполучене з
питаннями християнської антропології, еклезіології, економіки, соціальної
політики, соціальної сфери, політології, медицини, культури та психології.
Моделі соціального служіння Православної Церкви – це прийняті в
світській та богословській науці погляди, ідеї, підходи, які визначають для
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певного стану розвитку суспільства певні типи соціальної діяльності Церкви.
Соціальне служіння тісно пов’язане з такими найважливішими складовими
інтелектуального змісту, як богословські погляди святих отців та вчителів
Церкви, догмати Церкви, філософські теорії, культурологічні ідеї та соціальні
концепції, які суттєво впливають на пастирську діяльність на парафії та на
багатогранне служіння священнослужителів Богу, Церкві та людям.
Соціальна робота Церкви містить певні дії: визначення мети соціальної
роботи; конкретизація мети та завдань, які стоять перед церковною парафією;
розроблення та прийняття конкретних рішень; вироблення рекомендацій із
соціальної допомоги. Основні проблеми церковної соціальної роботи полягають
у її адекватності до ситуації, місця та становища людини, узгодженості з
встановленими соціальними нормами та духовними цінностями в суспільстві.
Якщо соціальне служіння пастиря або парафіян не є адекватним до
ситуації, воно не може досягти поставленої перед ними мети. Наприклад, якщо
нужденній людині дати лише одного разу поїсти у храмі та не намагатися її
влаштувати на роботу, то соціальна робота не буде в кінцевому підсумку
ефективною.
Нерідко, надаючи допомогу бідній або хворій людині, волонтери або
соціальні працівники принижують її, із зверхністю засуджують індивідуум,
вказуючи на його низьке становище в житті суспільства, не входячи в реальні
проблеми особистості. І навпаки, чутливість, увага та турбота в соціальній
допомозі людині можуть кардинально змінити все життя людської особистості.
Займаючись активною соціальною роботою на парафії, священнослужителям необхідно враховувати і той факт, що соціальні процеси, які
відбуваються в сучасному суспільстві, перебувають у постійній динаміці та
мають багато різних векторів руху та напрямків. Людина тісно пов’язана з
процесами в галузі економіки, політики, споживанні інформації, й неможливо
або надзвичайно важко проводити духовну та соціальну роботу, як говорять
науковці, “у чистому вигляді в лабораторних умовах”, оскільки життя людини
тісно пов’язане з багатогранними процесами, що відбуваються в суспільстві та
державі. Специфіка соціальної роботи передбачає не лише самокерування
людини, але й ефективну взаємодію Церкви та суспільства.
Таким чином, соціальна робота Православної Церкви є одним із найбільш
потужних каналів проповіді світові про любов Бога до всієї світобудови. Разом із
тим важливо зазначити, що церковна соціальна робота є сферою виявлення
інтересів людей та соціальних груп. На парафіях постійно виникають,
формуються, перетинаються, взаємодіють, актуалізуються та “зникають одні
інтереси й виникають інші” [10, с. 11]. Тому можна сказати, що багатогранна та
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всебічна діяльність Церкви є способом реалізації людей, які визначають методи
та загальний тонус всієї величезної та вагомої діяльності Православної Церкви.
Підбиваючи підсумки, зазначимо наступне.
По-перше, на даному етапі розвитку богословської науки помісна
автокефальна Українська Православна Церква (Православна Церква України)
відчуває дефіцит спеціалістів та науковців у галузі соціальної роботи Церкви, які
цілеспрямовано працюють на стику соціології, соціальної роботи, психології та
богослов’я; тому ця проблема вимагає ретельного наукового пророблення та
подальших всебічних наукових досліджень.
По-друге, розуміння соціальної роботи церковних парафій як способу
розв’язання соціальних проблем суспільства має бути представленим у
богословському теоретичному підході науково-богословських дисциплін
“Соціальна робота Церкви” та “Соціальна доктрина Церкви”.
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протоієрей Ігор ШВЕЦЬ,
кандидат наук з богослов’я,
перший ректор РДС
ПРАЦІ ЙОСИФА ФЛАВІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
БІБЛІЙНОЇ ІСАГОГІКИ
Незважаючи на те, що Біблія протягом останніх сторіч була об’єктом
потужної критики, вона, безперечно, залишається найпопулярнішою священною
книгою сьогодення. Увага до неї не зменшується, і тому біблеїстика1 як наукова
дисципліна традиційно присутня в якості окремого факультету практично у всіх
університетах західного світу.
Один з напрямів біблеїстики – Ісагогіка2, або вступ в книги Священного
Писання. Ісагогіка активно розроблялася внаслідок появи і розповсюдження
раціоналістичних негативних поглядів на предмети християнської віри.
Використовуючи напрацювання літературної, текстуальної та історичної
критики, засвоївши наукові методи дослідження Священного Писання, тепер
православні богослови успішно вирішують питання встановлення авторства і
часу виникнення священних біблійних книг, а також їхньої смислової екзегези.
Ставши на наукову основу, богослови можуть переконливо дискутувати з
представниками раціоналістичної критики і відстоювати православний погляд на
питання атрибуції3 та істинного смислу Священного Писання.
Надзвичайно важливу роль у дослідженні Священного Писання відіграє
історична критика, яка розглядає біблійну історію і священних авторів у
контексті історії стародавнього світу. Історична критика набула особливої ваги
після розшифрування єгипетських ієрогліфів (Франсуа Шампольйон) та
клинопису Дворіччя (Генрі Роулінсон), що дало доступ до колосального історичного матеріалу, виявленого археологами у ХVІІІ-ХХІ ст. Прочитані записи на
каменях, глиняних плитках, сувоях підтвердили, що Біблія історично правдива,
це протягом сторіч заперечувала раціоналістична критика. Отже, сьогодні
сумлінні дослідники Священного Писання володіють потужним арсеналом для
захисту своєї віри і, зокрема, її фундаменту – богонатхненної Біблії.
1

Біблеїстика – це наукова дисципліна, яка займається вивченням різноманітних
аспектів біблійної літератури.
2
Ісагогіка, або Вступ в книги Священного Писання є сумою біблійних дисциплін,
яка включає питання богонатхненності, канону, герменевтики, перекладу, атрибуції,
датування і всіх видів критики.
3
Атрибуція – визначення достовірності, автентичності художнього твору, його
автора, місця і часу створення.
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До величних археологічних відкриттів надзвичайно важливим небіблійним
джерелом, яке давало багатий ісагогічний матеріал, були праці знаменитого
юдейського історика І століття по Р.Х – Йосифа Флавія. Його справжнє ім’я –
Йосиф бен Маттафія (Йосеф бен Матітьяху). Він народився в 37 р. по Р.Х. у
знатній єврейській сім’ї в Єрусалимі. Там отримав освіту, а в 23-річному віці
поїхав у Рим, де прожив три роки. Повернувшись на батьківщину, Йосиф взяв
участь у війні 66-75 років проти римського гніту, очоливши війська повстанців у
Галілеї. У безвихідній ситуації здався в полон. Полководець Веспасіан звільнив
його, після чого, за римською традицією, Йосиф взяв собі родове ім’я Веспасіана –
Флавій. У Римі Йосиф Флавій жив до кінця своїх днів (приблизно до 100 р. по
Р.Х.), там він написав свої знамениті праці: “Історія юдейської війни”, “Юдейські
старожитності”, “Проти Апіона”, а також книгу автобіографічного характеру –
“Життя”.
У працях Йосифа Флавія знаходимо матеріал щодо походження священної
писемності, її богонатхненності та формування канону священних книг Старого
Завіту. Так, в книзі “Проти Апіона” говориться: “Немає нічого більш надійного
серед нас, аніж визнаний авторитет Писань. Вони знаходяться поза всяких
сумнівом, тому що нами визнані лише ті писання пророків, які, будучи
богонатхненними, написані багато віків назад... У нас є всього 22 книги, в яких
міститься вся стародавня історія. Вони справедливо вважаються такими, що
мають божественне походження.. Протягом усіх минулих віків ніхто ніколи не
насмілювався щось додати до них або забрати, або змінити зміст написаного. Що
стосується інших книг, які написані після Артаксеркса, то вони не вважаються
такими ж богонатхненними”. “У юдеїв не кожна людина (хоч би навіть і вчена)
може бути священним письменником, а лише пророк, що пише за Божественним
натхненням, через що усі священні єврейські книги справедливо можуть
називатися Божественними: 13 пророків (від Ісуса Навина до Малахії) написали
історію юдейського народу від Мойсея до Артаксеркса (Лонгімана), до того ж –
історію найдостовірнішу. Після Артаксеркса (і до Йосифа) писалася історія
(єврейського народу) не настільки достовірно, тому що в цей час не було
пророків і не існувало пророче передання. До книг, написаних до Артаксеркса,
тепер не можна нічого ані додати, ані забрати від них, або перетлумачити”
(Йосиф Флавій. Проти Апіона. 1, 8).
Ці уривки допомагають вирішити низку ісагогічних питань, приміром,
проблему часу встановлення старозавітного канону. Раціоналістична критика
намагається довести, що канон старозавітних книг був встановлений значно
пізніше періоду пророчого служіння (останній пророк Малахія жив у 5 ст. до
Р.Х.) і відносять його 2 ст. до Р.Х., тобто до Маккавейського періоду (Спіноза).
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Інші пішли дальше, переконуючи, що канон остаточно сформувався в 1-2 ст. по
Р.Х. (Гретц). Йосиф Флавій у наведеній нижче цитаті говорить, що “ 1 3 пророків
написали історію єврейського народу від Мойсея до Артаксеркса (Лонгімана). До
книг, написаних до Артаксеркса, тепер не можна нічого ані додати, ані
забрати...”. Як відомо, Артаксеркс Лонгіман жив у 5 ст. до Р.Х. в часи Ездри і
Неємії та останніх пророків, які, створивши Велику Синагогу (зібрання вчених,
благочестивих, богонатхенних мужів), остаточно встановили старозавітній
канон. Таким чином, за Йосифом Флавієм, старозавітній канон Священного
Писання сформований у 5 столітті до Р.Х., що відповідає православному погляду
на це питання.
Завдяки праці Йосифа Флавія вирішується ще одна ісагогічна проблема –
питання богонатхненності Священного Писання. Представники негативної
критики, серед яких протестантський вчений Іоан Ейхгорн, не визнавали
богонатхненності Біблії, вважаючи її просто “національною єврейською бібліотекою”. “У юдеїв, – пише Йосиф Флавій у вже наведеній цитаті, – не кожна
людина (хоча б навіть і вчена) може бути священним письменником, а лише пророк, що пише за Божественним натхненням, через що усі священні єврейські
книги справедливо можуть називатися Божественними... Що ж стосується інших
книг, які написані після Артаксеркса, то вони не вважаються такими ж
богонатхненними”. Отже, Йосиф Флавій свідчить про богонатхненність
Священного Писання, що відповідає вченню Спасителя та святих апостолів. Крім
того, він згадує про книги, котрі не увійшли у Старозавітний канон і отримали
згодом назву – неканонічні.
Допомагає згадана праця юдейського історика у вирішенні питання
збереження тексту Священних книг. Критики говорять, що текст Біблії через
недбалість переписувачів або через свідоме спотворення втратив істинний смисл
і тому не може визнаватися автентичним. Спростовує ці твердження Йосиф
Флавій наступними словами: “...протягом усіх минулих віків ніхто ніколи не
насмілювався щось додати до них (Священних книг), або забрати, або змінити
зміст написаного”. Завершуючи огляд уривків із книг Йосифа Флавія “Проти
Апіона” приходимо до висновку, що в ній містяться важливі аргументи щодо
неушкодженості, богонатхненності та часу формування канону Старозавітних
книг.
В іншій праці Йосифа Флавія “Юдейські старожитності” або “Археологія” у
18 книзі знаходимо важливе для християн свідчення про Ісуса Христа: “Біля того
часу жив Ісус, людина мудра, якщо Його взагалі можна назвати людиною. Він
здійснив неймовірні справи і навчав людей, котрі з радістю приймали істину. Він
притягнув до себе багатьох юдеїв та еллінів. Це був Христос. За вимогою наших
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впливових осіб Пилат засудив Його до хреста. Але ті, хто раніше любили Його не
припинили цього і тепер. На третій день Він воскрес і знову з'явився їм живий, як
звістили про Нього і про багато інших Його чудес богонатхненні пророки. До
нині ще є так звані християни, які називають себе за його ім'ям” (Переклад І.Ш.)
[И. Флавий. Археология XVIII, 3].
Протягом сторіч свідчення Флавія багаторазово цитувалося і
перефразовувалось церковними авторами. Однак у XVIII і XIX ст. критики
виявили серйозні сумніви щодо його автентичності. Вони акцентували увагу на
тому, що не міг фарисей Йосиф називати Ісуса Месією (Христом), признавати
Його чудеса, воскресіння з мертвих і бачити в Ньому сповнення месіанських
пророцтв. Вся наведена цитата була оголошена критиками пізнішою вставкою,
зробленою християнським переписувачем. Така думка настільки укріпилася, що з
тих пір у критичних виданнях “Юдейських старожитностей” вказаний відрізок
повністю брався в дужки, як пізніша інтерпретація.
Але критикам довелося змінити свою думку. На початку XX століття була
знайдена інша версія цього свідчення, процитована арабською мовою
християнським єпископом Х ст. Агапієм у його “Всесвітній історії”. Все
прояснилося. Виявляється, Йосиф просто передавав слова учнів Ісуса Христа про
свого наставника, Котрого, власне, вони вважали Месією. Таким чином без
сумніву, ми маємо конкретне свідчення про те, що Ісус Христос не міфічна
особистість, а реальна, що так запопадливо заперечували упереджені дослідники
Священного Писання, висунувши міфологічну теорію виникнення християнства.
У Йосифа Флавія у цій книзі є ще надзвичайно важливі свідчення. Перше з
них – про Іоанна Хрестителя: “Деякі юдеї бачили в знищенні війська Ірода
справедливу кару Божу за вбивство Іоанна. Ірод умертвив цю праведну людину,
яка переконувала юдеїв вести благочестивий спосіб життя, бути справедливими
один до одного, з благочестивих почувань до Бога збиратися для омовення...”
[И. Флавий. Арх. XVIII. 5,2].
Друге свідчення – про апостола Якова: “Будучи жорстокою людиною Анан
(первосвященник Анна) думав, що смерть Феста і затримка поки що Альбіна
(намісника) є зручним моментом для задоволення своєї суворості. Тому він
зібрав синедріон і представив йому брата Ісуса, названого Христом, на ім'я Яків, і
декількох інших осіб, звинуватив їх у порушенні законів і засудив їх до побиття
камінням. Однак всі усердні і кращі знавці закону, які були тоді у місті,
віднеслись до цієї постанови неприязно... Вони таємно послали до царя лист з
проханням заборонити Анану подібні дії в майбутньому і вказували на те, що він
вчинив неправильно... Через це цар Агрипа позбавив Анана первосвященства і
поставив на його місце Ісуса, сина Дамнея”. [И. Флавий. Археология. ХХ. 9,1].
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Сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що Ісус Христос, Іоанн
Хреститель, ап. Яків, брат Господній, дійсно жили у I-ому столітті по Р.Х., але
ще сто років тому ряд критиків Священного Писання із запалом доводили
зворотне. Дякуючи книзі Йосифа Флавія “Юдейські старожитності”, християни
володіли свідченнями, які утверджували їхню віру.
Підсумовуючи сказане в цій короткій статті, слід відзначити, що праці
Йосифа, сина Маттафії (“Проти Апіона” та “Юдейські старожитності”) є цінним
ісагогічним джерелом, завдяки якому богослови та з чистим сумлінням
дослідники Священного Писання черпають важливу інформацію з таких
бібліологічних питань як Богонатхненність Священного Писання, його
непошкодженість, поява та зібрання у канон. Крім того, історична критика
знаходить у них достовірні факти про життя і смерть Спасителя, Іоанна
Хрестителя, ап. Якова. Історичне значення книг Йосифа Флавія надзвичайно
велике, і праці цього стародавнього історика не втратили своєї актуальності і
сьогодні.
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схиархімандрит ПИМЕН (Мензатюк),
кандидат наук з богослов’я,
другий ректор РДС
"МИ МОЛИМОСЯ ЗА УКРАЇНУ!"
Інтерв’ю з намісником Свято-Георгіївського монастиря на Козацьких
Могилах, ректором Рівненської Духовної семінарії УПЦ Київського Патріархату, кандидатом богослов’я архімандритом ОЛЕКСІЄМ (Мензатюком).
Редакція: Ваше Високопреподобіє, Ви одним з перших прийняли чернечий
постриг у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Розкажіть про ті
часи.
Архімандрит Олексій: Це був 1997 рік, я тоді навчався в Духовній
семінарії. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві тільки відроджувався,
ще не було собору, починали відбудовувати дзвіницю. Трапезний храм Іоанна
Богослова використовувався як академічний храм, тобто в ньому молилися
студенти Київської Духовної семінарії та академії, яка вже діяла в приміщеннях
Михайлівського монастиря з 1992 року і в якій я навчався з 1994 року.
Ред.: А хто тоді був ректором Київської Духовної семінарії і академії?
А. О.: У той час Київською духовною школою керував молодий,
енергійний, дійсно покликаний Богом для цієї справи, єпископ Даниїл (Чокалюк).
Він же був призначений Синодом нашої Церкви і намісником Золотоверхого
монастиря. Тільки ченців там ще не було. Я, тоді просто Сергій Мензатюк,
просив владику Даниїла ще у 1996 році постригти мене в ченці, а він тоді мені
говорив: “А що ви самі будете робити в монастирі, треба щоб ще хтось бажав
стати ченцем”. Внутрішнє бажання прийняти чернечий постриг мали декілька
вихованців духовної школи, але мало хто з них відразу наважувався реально
думати про це та просити благословення.
Владика Даниїл тоді запропонував мені прийняти дияконську хіротонію
(24 листопада 1996 р. – Ред.), а коли знайшлися ще бажаючі прийняти чернечий
постриг, а ними стали священник Володимир Калембер – майбутній єпископ
Никон (помер у 2002 р.) та студент Олег Яременко – теперішній Черкаський і
Чигиринський владика Іоанн, нас постригли в ченці. І почалося чернече життя в
Михайлівському Золотоверхому. Це було 10 квітня 1997 року.
Ред.: А чи думали Ви тоді, що Господь благословить Вам відроджувати
обитель на Козацьких Могилах?
А. О.: Коли я перший раз побував на Козацьких Могилах в Пляшевій, а це
було 16 червня 1991 року, тоді відзначалася 340-ва річниця битви під
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Берестечком. З Коломийського району на Прикарпатті, де я народився, прочан
прибуло аж п’ять автобусів! На Козацьких Могилах тоді було більше
півмільйона народу і в тому числі я – 16-річний хлопчина, читець храму
Благовіщення Пресвятої Богородиці с. Підгайчики.
Зараз мені це здається дивним, але тоді, у 1991 році, не знаючи, як
складеться моє доросле життя, я подумав: “Як би було добре, щоб тут відродився
монастир, і я зміг би жити тут, молитися…”. Пройде рівно 10 років і я буду
питати архієпископа Даниїла про Козацькі Могили, про те, чи там діє монастир.
Тоді владика Даниїл сказав мені, що ченців немає, у храмі молиться сільська
громада. А ще через рік, в липні 2002 року, владика Даниїл благословив мені
бути намісником монастиря на Козацьких Могилах.
Ред.: Прошу Вас, отче Олексію, розказати про ті червневі події більше,
про патріарха Мстислава, якого Ви бачили на Козацьких Могилах у червні 1991.
А. О.: Взагалі, вшанування пам’яті козаків у 1991 році – це була одна з
найяскравіших сторінок у моєму підлітковому житті! Мені здається, що кожний,
хто був у той час на Козацьких Могилах, запам’ятав ту подію на все своє життя.
Навколо ще був Радянський Союз, а в Пляшевій вже була Україна! З’їхалися
патріоти своєї землі з усіх куточків, і не треба було їх організовувати,
примушувати, давати вказівки адміністраціям, підприємствам, навчальним
закладам, як це часто робиться тепер. Усі їхали на Козацькі Могили за покликом
серця, бо там лежать останки тих героїв, які виборювали для України свободу,
які відстоювали батьківську православну віру – усе те, що ми вже могли просто
взяти у 1991 році.
І це було дуже символічно, що Святійший Патріарх Мстислав теж прибув
у той час на Козацькі Могили. Якби його там не було у той час, все б було зовсім
по-іншому. Це Патріарх своїм старечим голосом зупинив гул півмільйонної
громади, яка скандувала “Геть союзний договір!”, і закликав усіх замінити свої
зовнішні людські емоції на внутрішні душевні почуття – прислухатися до того,
про що нам шепотять наші українські могили: могили героїв-козаків, могили
Шевченка й Лесі Українки, могили героїв Крут і повстанців… Бо ці герої
приносили себе в жертву століттями, а лише ми сподобилися отримати у Господа
благословення на власну державу, на свою українську Церкву. І голос
дев’яностолітнього старця звучав впевнено над полем битви під Берестечком, яке
неначе завмерло і не дихало, і півмільйона українців слухали слова українського
Патріарха, і плакали, і раділи, і вірили в Україну, вірили, що Господь прийняв усі
ті жертви, всі ті сльози, всі ті молитви…
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Ред.: Отче Олексію, Ви багато років прослужили в Києві, спілкувалися з
багатьма духовними особами, дехто з них назавжди залишився для Вас
прикладом.
А. О.: Я не можу не назвати мого духовного наставника протоієрея
Михаїла Сметанюка з с. Підгайчики. Під його духовним керівництвом я зростав,
прислуговував у храмі, навчався. З юного віку був вражений служінням та
проповіддю нинішнього митрополита Івано-Франківського і Галицького Андрія
(Абрамчука), з яким і досі підтримую теплі стосунки, маючи синівську вдячність.
Саме цей архієрей, маючи власну семінарію, рекомендував мені навчатися в
Києві: “Ви поїдете вчитися в Києві, там є академія і вона вам у майбутньому
пригодиться”, – так він мені сказав у 1994 році.
Приїхавши до Києва, я відразу опинився під духовним впливом
Святійшого Патріарха Філарета, тоді ще Блаженнійшого митрополита. Його
мудрі, виважені проповіді, його поведінка та рухи під час богослужінь, його
батьківські поради та приклади з власного чернечого життя були й залишаються
для мене взірцем служіння, зразком адміністративного та духовного керівництва.
З синівськими почуттями та постійною молитвою згадую ректора
Київської Духовної академії і семінарії – покійного владику Даниїла. З його
допомогою та благословенням пройшов шлях від звичайного семінариста до
намісника відомого історичного монастиря. Завжди молюся і згадую про
протоієрея Івана Швеця, протоієрея Валерія Семанцо – справжніх трудівників
винограднику Христового, великих проповідників та чудових організаторів
церковного життя, щедро обдарованих Богом творчих священиків.
Ред.: З 2005 року Ви перебуваєте під духовним та адміністративним
керівництвом митрополита Євсевія (Політила).
А. О.: А це взагалі окрема сторінка нашого сьогодення! Владика Євсевій –
це цілий пласт історії нашої Церкви, а тепер і нашої Рівненської єпархії, бо його
життєвий шлях – це приклад для молодих поколінь, це наука для молодих
священиків. Послухати розповіді владики Євсевія про тяжкі часи, про гоніння на
Церкву, про численні подорожі, про людей і про Бога, – і хочеться жити, і
надихаєшся на служіння, на проповідь. Я вдячний владиці Євсевію за його науку,
за ту школу, яку я отримую від нього. Іноді не легко смирити себе, перебороти
спокуси, прийняти рішення, але владика Євсевій підтримає, направить і
благословить!
Ред.: Дуже цікаво було почути від Вас щирі слова про Ваших сучасників –
святителів Церкви Христової на нашій Українській землі. А хто зі святих
залишив у Вашій душі й у Вашій пам’яті найбільший слід, на яких прикладах Ви
виховувалися духовно?
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А. О.: По-перше, духовне виховання ще не закінчилося (посміхається. –
Ред.), його треба продовжувати до останнього свого подиху, поки людина може
слухати та сприймати Слово Боже, читати творіння святих отців, аналізувати свої
вчинки, боротися зі своїми гріхами.
Без сумніву. ставлю на перше місце працю та служіння святих святителів
Церкви Христової – Іоанна Златоустого, Василія Великого. З інтересом та
науковою зацікавленістю вивчав життя святителя Димитрія Ростовського, якому
присвятив власну богословську працю. Димитрій Ростовський – приклад
служіння Україні та Богові у тяжких умовах, цей святитель теж розділив долю
приниженого українства, але не розчарувався, не зрадив, не відступив, а
заслужив у Господа святості. Житіє та подвиги великомучениці Варвари,
преподобного Олексія, чоловіка Божого, преподобних отців Києво-Печерських,
Іова та Амфілохія Почаївських та інших – це вказівка, як треба жити, молитися,
любити Бога та ближнього.
Ред.: За Вас молився блаженної пам’яті митрополит Антоній
Сурожський, це дуже цікава історія – де Англія, а де – Україна…
А. О.: Я не знаю, чи варто про це говорити, це більше приватна історія,
хоча дуже приємна і повчальна.
У 2000 році, коли я ще служив у Києво-Михайлівському Золотоверхому
монастирі, моя дуже добра знайома по своїй роботі часто відвідувала Англію.
Неодноразово їй доводилося бувати на богослужіннях, які очолював митрополит
Сурожський Антоній (Блум), вживу слухати повчання цього великого архієрея.
При храмі в Лондоні була така традиція, що владика Антоній після служби
любив спілкуватися з прихожанами храму, а це часто були люди з різних
куточків світу. Пані Людмила, так звати цю жінку, подала митрополиту Антонію
записку, в якій просила молитися владику за мене (я тоді мав проблемі зі
здоров’ям) та за свою родину. Її супутниками з України були прихожани
Московського Патріархату, які були агресивно налаштовані проти національної
Української Церкви. Вони почули прохання пані Людмили до владики Антонія
про святительську молитву й сказали митрополиту, що ієромонах Олексій, за
якого просять молитися, з Київського Патріархату. Владика взяв записку,
прочитав її та сказав усім присутнім з серйозним виразом на обличчі:
“Ієромонах! Це говорить про багато що!”. Взяв записку, поклав її в кишеню та
передав для мене особисто просфору, на якій сам молився.
Цей вчинок архієрея назавжди став для мене прикладом мудрості,
молитовної сили, батьківської любові. Я завжди молюся за спокій його великої
душі.
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Ред.: Ви очолили монастир на Козацьких Могилах у 2002 році. Хто першим
підтримав обитель у її становленні, як до того віднеслася Українська держава?
А. О.: Першим підтримав обитель сам ініціатор її відродження – керуючий
Рівненською єпархією архієпископ Даниїл (Чокалюк), священники Рівненщини,
жителі села Пляшева. Особисту підтримку надавав Василь Червоній. Пізніше
була підтримка й від інших патріотів України, які люблять рідну землю,
шанують нашу історію.
А відносно участі у відродженні монастиря на Козацьких Могилах
Української держави, то, я думаю, частіше за це питання буває соромно, ніж
можна було чим похвалитися. На всі наші звернення до різних Президентів,
прем’єр-міністрів, депутатів протягом восьми років надходять майже однакові
відповіді: немає коштів, заплановано на наступний рік, колись буде виділено та
подібні відмовки. Відверто кажучи, складається таке враження, що держава
просто забула про Козацькі Могили. Але про Козацькі Могила пам’ятає простий
український народ, пам’ятає Церква!
Ред.: Час від часу нашій Церкві на Рівненщині закидають, що, нібито,
тут завжди усім керував Червоній. Монастир на Козацьких Могилах теж
залежав від Червонія?
А. О.: Василь Червоній відіграв значну роль у становленні Київського
Патріархату на Рівненщині, цього не викреслити з історії. Але я знаю, як керував
Церквою на Рівненщині покійний митрополит Даниїл, як керував Церквою за
життя Червонія нинішній митрополит Євсевій, і можу сказати: Рівненська
єпархія завжди самостійно вирішувала ті завдання, які перед нею ставив Господь
та Священноначаліє Київського Патріархату. А Василь Червоній завжди був
церковною людиною, допомагав Церкві, хоч і не був мільйонером чи олігархом.
Навіть будучи головою Рівненської облдержадміністрації, він залишався
доступним, простим, не зраджував своїх ідеалів у служінні Україні.
Монастир на Козацьких Могилах ніколи не залежав від тої чи іншої
людини, у тому числі й від Василя Червонія, а ось ті чи інші люди справді
залежать від цієї обителі: одні поєднали з нею все своє життя, прийнявши
чернечий постриг, інші віддають частку своєї душі, приносячи тут свої щирі
молитви, відвідуючи святиню.
Ред.: Отче Олексію, Ви у 2008 році очолили Рівненську Духовну семінарію.
Важко займати такі високі посади – намісника монастиря і ректора духовної
школи?
А. О.: Якщо людина були лише нарікати на тяготи житейські, то тоді треба
просто скласти руки й чекати смерті. Кожний з нас має свої проблеми: один зі
здоров’ям, другий – в особистому житті, третій – з роботою. Але іноді ті
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проблеми й турботи, які нам попускає чи благословляє Господь, допомагають
нам краще зрозуміти себе, відчути на собі любов Божу і Його Божественне
піклування про нас.
Я не просив собі посади намісника монастиря, але коли мені довірили
займатися відродженням обителі на Козацьких Могилах, я прийняв це як свій
послух перед Церквою, перед Богом. Таким чином проявлялася довіра до мене
Священноначалія нашої Церкви – Святійшого Патріарха Філарета, Священного
Синоду, владики Даниїла. Було тяжко, були переживання, що не виправдаю
покладену довіру, але все це спонукало й до мобілізації своїх внутрішніх сил,
додавало, з Божою допомогою, мудрості та рішучості.
Призначення мене у 2008 році ректором Рівненської Духовної семінарії, де
я викладав з 2001 року, був благочинним семінарського храму, помічником
інспектора, стало для мене моїм черговим послухом, який я виконую перед
Богом та Церквою. Час покаже, чи я виправдаю довіру Священноначалія нашої
Церкви, але поки що моє завдання – зробити зразковий навчальний заклад, який
підготує відданих та освічених пастирів Церкви Христової, духовників та
проповідників Слова Божого з високими моральними та людськими якостями.
Ред.: 2010-й та 2014-й роки є ювілейними для Свято-Георгіївського
монастиря. Як братія буде відзначати ці ювілейні дати?
А. О.: Справді, цього року відзначається 100 років від початку будівництва
Георгіївського храму-пам’ятника на Козацьких Могилах. Ця дата відзначається
скромно, на рівні монастиря. До святкування готується підземний Параскевський
храм Георгіївського собору, робиться капітальний ремонт. 10 листопада цей храм
буде святкувати своє престольне свято, тому запрошуємо всіх розділити духовну
радість братії монастиря.
А відносно святкування століття монастиря у 2014 році, то наступного
року буде зрозуміло, чи братиме участь у цьому питанні наша держава, бо 26
червня 2011 р. буде святкуватися 360-та річниця битви під Берестечком. Для
братії монастиря залишаються важливими питання будівництва приміщення для
музею, дзвіниці, виготовлення 14-тонного дзвону та зовнішнього іконостасу зі
смальти. А Київський Патріархат буде святкувати столітній ювілей Козацьких
Могил урочисто, тільки про це зарано говорити. Оргкомітет з відзначення цього
ювілею буде працювати з 2012 року.
Ред.: Зараз в Рівненській єпархії три реально діючих монастирі. Якою Ви
бачити перспективу їхнього розвитку?
А. О.: Динамічно розвиваються Свято-Георгіївський чоловічий на
Козацьких Могилах та Дубенський Свято-Варваринський жіночий монастирі.
Там є повноцінне чернече життя. Свято-Воскресенський чоловічий монастир на
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Повстанських Могилах фактично будується, хоча там є намісник і
відправляються богослужіння у недільні та святкові дні. Перспективи для
розвитку є у будь-якого монастиря, незалежно, чи він знаходиться в селі, чи в
місті, чи в лісі. Але все залежить від організації внутрішнього духовного життя
насельників, від їхнього бажання жити братським життям – в любові,
терпеливості, прощенні.
Ред.: Отче Олексію, маючи великі навантаження та насичений графік, як
Ви зберігаєте у собі міцний дух та фізичні сили для плідної діяльності, для
служіння, для спілкування з людьми?
А. О.: Я відповідаю перед Богом за багатьох людей, їх сотні: це братія
ввіреного мені монастиря, це студенти, вихователі, викладачі, працівники
духовної семінарії, це мої брати-священники з нашої єпархії та з багатьох
куточків України, це всі ті, хто просить у мене, недостойного, молитовної
підтримки. І я своєю немічною молитвою молюся за них. А Господь чує їхні
молитви і дає мені сили працювати, служити, брати участь у церковному житті
нашої Церкви, отримуючи від цього велике духовне задоволення!
Віра в Бога перемагає всі хвороби. Кожна людина обирає свій шлях.
Можна бути здоровим, але байдужим до свого життя, до тих, хто поруч. А можна
жити з хворобами і не чекати своєї смерті. І цей спосіб життя я поєднав з
власним служінням Богові, Церкві й людям. А вони вже будуть вирішувати, як я
служу, чи виправдовую довіру, чи достойно несу той хрест, який доручив мені
Господь!
Ред.: Отець Олексій, Ви берете участь у виборах депутатів до
Рівненської обласної Ради по Радивилівському району. Що Ви можете пообіцяти
своїм виборцям?
А. О.: По-перше, необхідно сказати, що на своє балотування в депутати
Рівненської обласної Ради я одержав благословення митрополита Євсевія. Не
буду обіцяти своїм виборцям щось нереальне, щоб потім самому не було
соромно. Але скажу одне: робитиму все можливе, щоб Радивилівський район
отримував те, на що заслуговує, щоб його жителі могли працювати та
отримувати достойну заробітну плату, щоб були нормальні дороги, щоб були
забезпечені школи та лікарні, щоб відроджувалася духовність, щоб розвивався
туризм та культура.
Ред.: Дякую за дуже цікаве інтерв’ю! І ще просимо декілька слів до наших
читачів та Вашого благословення.
А. О.: Всі ми – і Церква, і держава, і народ України – живемо зараз у часи
великих випробовувань. І всім нам необхідно усвідомлювати, що лише від нас
залежить наше сьогодення і наше майбутнє: вчителям треба вчити, лікарям треба
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лікувати, військовим треба оберігати спокій, керівникам треба керувати й
переживати за підлеглих і так далі… Але всім нам, незалежно від того, хто ми за
фахом чи покликанням, треба молитися за Україну! Молитися так, як молилися
наші прапрадіди-козаки, які вмирали за рідну землю, за православну віру! Треба
кожному на своєму місці робити усе можливе, щоб об’єднати розділене
українське суспільство, і найлегше це зробити через об’єднання Православних
Церков в Україні в єдину Помісну Православну Церкву під київським
патріаршим омофором! Як говорив Святійший Патріарх Філарет: “Кожний з нас
повинен любити Україну в собі, а не себе в Україні!”, але цього багато хто ще не
розуміє…
Прошу Господнього благословення на всіх нас, на наші родини, на тих, хто
має добре серце, відкриту душу, теплі працьовиті руки!
І я впевнений, що ми побачимо Україну щасливою, що ми розбудуємо в
ній Помісну Православну Церкву, бо всі ми молимося за Україну!
Інтерв’ю підготовлено пресслужбою Рівненської єпархії УПЦ Київського
Патріархату спільно з редакцією газети “Духовна нива”.
13 жовтня 2010 р. Божого, м. Рівне.
https://risu.ua/arhimandrit-oleksiy-quot-mi-molimosya-za-ukrajinuquot_n41869 29.10.2010, 22:56


протоієрей Сергій КОЛОТ,
кандидат наук із богослов’я, доцент, учений секретар
Київської православної богословської академії
ПОМІСНА ЦЕРКВА ТА ЇЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
В ЕКЛЕЗІОЛОГІЇ АПОСТОЛЬСЬКИХ МУЖІВ
У статті здійснено богословський аналіз свідчень про незалежну Помісну Церкву,
викладених в пам’ятках ранньохристиянської писемності І-ІІ століть – писаннях мужів
апостольських.
Ключові слова: Церква, помісна Церква, еклезіологія, мужі апостольські.

Аналізуючи процес утворення нових незалежних помісних православних
Церков і визнання їхнього автокефального статусу, ми, як правило, звертаємося
до канонічних правил та історичних прецедентів. Перші збірки канонів
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з’являються у IV столітті, а певні історичні приклади мають, радше, статус
винятку, ніж закономірності. Проте треба враховувати, що до цього, у перші три
століття, Церква пройшла через низку важливих етапів інституційного розвитку
та богословського осмислення свого помісного устрою. Донікейська патристична
думка апостольських мужів та апологетів свідчить про самобутнє життя
ранньохристиянських місцевих Церков, становлення влади єпископа як
предстоятеля місцевої Церкви, усвідомлення і богословське обґрунтування
існування Церкви серед певного народу і місцевості як усієї повноти Церкви
Христової.
Після легалізації християнства Міланським едиктом у 313 році в церковній
організації розпочалися процеси централізації і рецепції моделей адміністративно-територіального поділу Римсько-візантійської імперії, знайшовши
відображення в канонічних правилах (2-ге, 3-тє правило ІІ Вселенського собору,
17-те та 28-ме ІV Вселенського собору, 38-ме VІ Вселенського собору) [5].
Припинення процесу церковної правотворчості, яка була покликана дисциплінарно забезпечувати фундаментальні еклезіологічні засади, сприйняття устрою
Церкви почало формуватися в інституційній площині з дуже невеликим відсотком урахування ранньохристиянського передання. Як наслідок у сучасному
секуляризованому суспільстві, зацікавлених церковних колах сформувалось
сприйняття устрою Церкви в централізаційній, меркантильній і суто інституційній площині, що не дає побачити за адміністративними виявами церковної
організації властивості кафоличності як реальної присутності в місцевій Церкві
всієї повноти Церкви Христової.
Сьогодні, після багатьох невдалих спроб всеправославної спільноти
вирішити питання автокефалії, стає очевидно, що ані певні архаїчні церковноправові норми, ані історичні прецеденти не в змозі розв’язати цих проблем.
Можливо, зміст донормативного передання Церкви може стати тією оптимальною площиною для оновлення та адаптування церковного законодавства до
умов сьогодення, перевірки сучасної церковної практики на відповідність
архетипам церковної традиції, богословським засадам і, врешті, досягнення
порозуміння на всеправославному рівні. За таких обставин оновлення церковного
життя можливе шляхом звернення до першоджерел богословської думки
ранньохристиянського періоду. Одним із таких цінних першоджерел є творча
спадщина ранньохристиянських письменників І-ІІ ст. мужів апостольських
“Вчення дванадцятьох апостолів”, “Пастир” Єрми, Послання сщмч. Ігнатія
Богоносця, сщмч. Климента Римського, сщмч. Полікарпа Смирнського.
Мета статті полягає у здійсненні аналізу богословських засад існування
помісної Церкви у творчій спадщині мужів апостольських. Для досягнення
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поставленої мети треба виявити і розкрити богословські засади та умови
існування помісної Церкви, викладені в писаннях мужів апостольських.
Як першоджерело використано збірку писань мужів апостольських у
перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної
богословської академії [4], а також 5 том Patrologia Graeca (Грецька патрологія)
1872 року, з паралельними грецькими і латинськими текстами, виданої
католицьким священиком Жаком Полем Мінем [8].
В контексті порушеної еклезіологічної проблематики твори мужів
апостольських досліджували: А. Аман [9], протопресв. М. Афанасьєв [10],
єп. Сильвестр (Малеванський) [13] прот. Олександр Трофимлюк [4], В. Мишцин
[14], Л. Писарев [16], єп. Василій (Кривошеїн) та ін.
За змістом і часом походження серед ранньохристиянських пам’яток
осібно стоїть “Вчення дванадцятьох апостолів”. За особливістю опису церковного
устрою цей твір найбільше наближений до апостольського періоду життя
Церкви. Тому з нього і почнемо аналіз джерел Священного Передання.
У літературі, присвяченій “Вченню дванадцятьох апостолів”, пам’ятку
прийнято називати першим словом її пової грецької назви “Дідахі” – вчення.
Виходячи з порушеної проблематики нас в цікавитимуть XI–XV розділи, які
присвячені питанням церковної організації.
Перед тим, як перейти до розгляду устрою та організації місцевої
християнської Церкви у І столітті, треба з’ясувати, що автор “Дідахі” говорить і
вчить про походження і сутність Церкви в цілому. Поняття про Церкву в автора
“Дідахі” викладене у вселенському контексті. Εκκλησια – νе тільки молитовне
зібрання віруючих, але новий народ Божий – християни, які увійдуть в Царство
Боже. Властивостями Церкви є єдність і святість. Реалізацією єдності всіх
християн в Церкві є Євхаристія: “Як цей переломлений хліб був розсіяний над
горами і зібраний в єдине, так нехай буде зібрана і Церква Твоя від країв землі в
Царство Твоє, бо твоя слава і сила через Ісуса Христа на віки” [4, Дідахі, 9, 6].
Єдина Церква Христова, за “Вченням дванадцятьох апостолів”,
представлена у незалежній християнській громаді віруючих – місцевій Церкві:
“Бо Господь сказав: “У кожному місці, у будь-який час приносьте мені чисту
жертву”, “бо Я Великий Цар, – каже Господь, – ім’я Моє дивне серед народів” [4,
14, 3]. У вісімдесяті роки І ст. Єрусалимського храму вже не було, і рання Церква
відмежувалася від юдеїв у вигляді окремих незалежних громад. Повнота
ієрархічної влади була передана від Христа і дванадцятьох апостолів служителям
двох рангів. Перший ранг складали представники харизматичного служіння:
апостоли, пророки, вчителі. До другого рангу належали представники
ієрархічного служіння: єпископи і диякони.
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Мандруючі апостоли, згідно з “Дідахі”, очолюють тогочасну церковну
ієрархію, вони поєднували в собі вище перераховані служіння. Першість і
діяльність апостолів підкреслювала єдність Церкви. Відвідуючи християнські
Церкви з місією проповіді, кульмінацією якої була Євхаристія, мандруючий
апостол об’єднував ці громади одним сповідуванням Христа і забезпечував
євхаристійне спілкування. Тому сукупність вищої ієрархічної влади і служіння не
була зосереджена для кожної місцевої Церкви в особі одного предстоятеля, а
реалізовувалася у загальноцерковному масштабі мандруючими апостолами, а на
місцевому рівні харизматичними та ієрархічними служителями [17, с. 478].
Сфера діяльності пророків і вчителів, згідно з “Дідахі”, полягала у
проповіді слова Божого, звершенні Євхаристії і влаштуванні трапез для бідних.
Єпископи і диякони за рангом були нижчими служителями і допомагали
харизматичним пророкам. Це простежується з самих назв цих служителів. Слово
“єпископ” походить від давньогрецького дієслова “πισκοπέω”, що означає
“наглядаю”. Слово “диякон” походить від давньогрецького іменника “διάκονος”,
що означає “служитель”. Крім богослужбової та проповідницької місії, свідчень
про інші види діяльності представників цих служінь в “Дідахі” ми не знаходимо.
Це пояснюється тим, що більша частина питань церковного життя місцевої
громади залежала від самих віруючих.
Самостійність християнських громад, згідно з “Дідахі”, була дуже
широкою. Практично немає такої сфери, де б не відчувався вплив громади.
Громада сама стежить за тим, щоб мандруючі апостоли не користувалися її
гостинністю більше одного-двох днів: “Кожного апостола, який приходить до
вас, прийміть як Господа. І нехай не залишається, хіба що на один день, а коли
буде потреба – то ще на один, якщо ж залишиться на три дні – то він лжепророк”
[4, Дідахі, 11, 4 – 5].
Щодо проповідницької харизми пророків “Дідахі” приписують не
піддавати її критиці. Громада, дивлячись на життя пророка, має відрізнити
лжепророка від істинного служителя, а також прийняти рішення, за яких
обставин виконувати його волю, а за яких ні: “І кожного пророка, який
промовляє у дусі, не випробовуйте і не засуджуйте, бо кожен гріх буде
відпущений, а цей відпущений не буде. Адже не кожен, хто промовляє в дусі,
пророк, а тільки той, хто проводить життя у Господі. Тому за способом життя
визначите різницю між лжепророком і пророком… Кожен пророк, який навчає
істині, але не робить того, чого навчає, – лжепророк… Якщо хтось скаже в дусі:
“Дай мені грошей чи чогось іншого”, – не слухайте його. Якщо ж він попросить
дати для тих, хто в потребі, то нехай ніхто його не осуджує” [4, Дідахі 11, 7-12]. З
приводу сприйняття громадою слів пророка професор П. Гідулянов зазначає, що

– 56 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
істинним пророцтвом для Церкви вважалося тільки те, яке було визнане
зібранням громади (2 Кор. 12: 12).
Таким чином, в кожному окремому випадку можна припустити, що
подорожуючі проповідники (апостоли, пророки, вчителі) виражали волю Божу, а
зібрання громади визнавало її такою зі свого боку. Ці два моменти спостерігаємо
в процесі прийняття рішень в місцевій Церкві. Як у питаннях догми, так і
дисципліни необхідним було визначення волі Божої. Присутній апостол або
пророк повідомляв цю волю зібранню, а воно через свою рецепцію визнавало, що
це є справді воля Божа і яким чином вона має набути сили для Церкви” [11,
с. 14]. Жодна громада не мала формальної влади над усією Церквою. Тому, як
зауважує Р. Зом, сприйняття певних рішень і практики усією повнотою Церкви
залежало від їхньої рецепції більшістю місцевих Церков [12, с. 53–54].
Місцева Церква приймає рішення про допомогу мандруючим представникам харизматичного служіння, забезпечує пристановище, зобов’язує займатися
тією чи іншою справою, обирає для них рід заняття: “Кожен, хто приходить в
ім’я Господнє, нехай буде прийнятий після того, як, випробувавши, ви його
пізнаєте, бо матимете уявлення про добро і зло… А якщо, будучи ремісником,
він захоче у вас осісти, то нехай працює і їсть. А якщо він не знає ремесла, чиніть
з ним на свій розсуд, щоб християнин не жив між вами бездіяльно” [4, Дідахі, 12,
1–4].
За громадою закріплене право стежити за належним звершенням таїнства
Євхаристії: “Щодо Євхаристії приносьте подяку так…” [4, Дідахі, 9, 1].
Віруючі стежать, щоб до причастя приступали тільки охрещені: “Нехай ніхто не
споживає, а ні п’є від подяки вашої, окрім хрещених в ім’я Господнє, адже про це
Господь сказав: “Не давайте святині псам” [4, Дідахі, 9, 5]. Громада стежить за
виголошенням як подяки після причастя молитов у визначеній послідовності: “А,
наситившись, приносьте подяку так…” (Дідахі, 10, 1). Місцева Церква дає
дозвіл пророкам підносити євхаристійні молитви у поєднанні з богослужбовою
харизмою: “Пророкам же дозволяйте творити подяку, скільки вони захочуть”
[4, Дідахі, 10, 7].
Поведінка, взаємовідносини між віруючими і розвиток місцевої Церкви в
“Дідахі” врегульовуються самою громадою. Віруючі спільно розмірковують, що
є корисним для душі: “Часто збирайтесь, шукаючи те, що потрібне душам
вашим, бо не принесе вам користі весь час віри вашої, якщо ви не досягнете
довершеності в останній час” [4, Дідахі, 16, 2]. Морально стійкіші члени
громади мають підтримувати слабших, викриваючи їхні помилки і гріхи: “Не
чини розколу, але примирюй тих, хто ворогує. Суди справедливо і не зважай на
особу, звинувачуючи в гріхах” [4, Дідахі, 4, 3]. Викривають з належною
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християнською любов’ю, а несправедливого готові провчити: “Дорікайте один
одному не в гніві, а в мирі, як написано в Євангелії. А з кожним, хто з іншим
поводиться несправедливо, нехай ніхто не розмовляє і не вислуховує його, аж
доки він не покається” [4, Дідахі, 15, 3].
В загальному стан місцевої Церкви, згідно з Дідахі, дуже нагадує устрій
християнських громад часів святих апостолів, описаних у Книзі Діянь і
апостольських посланнях. Зібрання віруючих самостійно керує справами своєї
Церкви, але підкоряється авторитету мандруючих служителів. В питаннях віри
громадами керують мандруючі апостоли, а на місцях богослужіння і проповідь
здійснюють пророки. Такий устрій апостольського часу зберігся до кінця І ст.
У посланнях сщмч. Климента Римського і сщмч. Ігнатія Антіохійського, які
датуються початком ІІ ст., не згадується про пророків [14, с. 288]. Проте,
інформацію, яку ми черпаємо з “Дідахі”, не варто надто екстраполювати на всю
Церкву того часу, не забуваючи, що ця пам’ятка, ймовірно, ілюструє стан Церкви
в Палестині, де було особливе ставлення до пророчого служіння. Це не означає,
що пророчого служіння в той час вже не було, але це свідчить, що вплив
харизматичних служителів на місцях був різним.
У контексті самостійності Церков текст “Вчення дванадцятьох апостолів”
говорить про можливість зловживання мандруючими служителями своїм
становищем. “Дідахі” відображають процес поступового відходу, скасування або
трансформації ієрархії харизматичних служителів. Місце мандруючих
апостолів, пророків і вчителів займають єпископи і диякони. Варто відзначити,
що відсутність згадки про пресвітерів, знову ж таки, може бути пояснена
палестинським походженням пам’ятки “Дідахі” з характерними для цієї
місцевості особливостями. Незалежність громади реалізується в тому, що
віруючі приймають активну участь в обранні єпископів і дияконів. Автор
“Дідахі” намагається підняти і закріпити авторитет ієрархічного служіння і
шанувати його так само, як пророків і вчителів: “Тому виберіть собі достойних
перед Господом єпископів та дияконів, мужів смиренних та несріблолюбивих,
правдивих та випробуваних, нехай вони для вас виконують служіння пророків та
учителів. Тому не зневажайте їх, вам належить вшановувати їх разом із
пророками та учителями” [4, Дідахі, 15, 1].
Враховуючи контекст змісту “Вчення дванадцятьох апостолів”, з часом
якісне, правдиве і випробуване харизматичне служіння стає великою рідкістю.
Траплялося, що в громаді зовсім не було пророка, і тоді “Дідахі” приписують
поділитися зібраними приношеннями з бідними: “Якщо у вас немає пророка, то
віддайте бідним” [4, Дідахі, 13, 4]. Обов’язки та функції харизматиків поступово
переходять до представників ієрархічного служіння. Єпископи і диякони,
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поставлені для релігійно-морального нагляду за окремими групами віруючих,
мають зайняти роль проповідників, вчителів і служителів для всієї громади [9,
с. 149]. Вони мають володіти такими якостями: бути “достойним Господа”,
“несріблолюбивими” для звершення євхаристії, так само як і пророкам, бути
“істинними і випробуваними” для того, щоб звершити їхнє служіння. Якщо
авторитет пророків і мандрівних проповідників базувався на натхненні і
моральній силі проповіді, то ієрархічне служіння не передбачало харизматичного дару пророцтва і вчительства. Єпископи і диякони обираються громадою і
завдяки цьому отримують певні права. Діяльність харизматичних проповідників
передбачала більш незалежне ставлення з боку місцевої Церкви, тоді як статус
обраних і рукоположених ієрархічних служителів надавав їм права предстоятелів і кліриків.
Аналізуючи стан християнської ієрархії й церковних громад наприкінці
І – початку ІІ століть, протопресвітер Микола Афанасьєв зазначає: “Дідахі” ясно
вказують, що функції пророка і єпископа співпадають, але один з них має
поступитися місцем іншому. Автор “Дідахі” стоїть на боці пророка, але історія
виявилася на стороні єпископа. Нові фактори, які з’являються з кінця II століття – вчення про пресвітерів-єпископів і про виокремлення єпископа – змінили
значення церковного зібрання. Щоправда, на початках ці зміни були
несуттєвими, але вони відкрили той шлях, який поступово приводить до
кардинальної переміни ролі церковного зібрання. Але по суті ця роль поки
залишається тою, що і раніше” [10].
Отже, твір “Вчення дванадцятьох апостолів” говорить про факт існування
церковної організації І ст. у формі незалежних християнських громад – місцевих
Церков. Такий устрій церковного життя не перешкоджає автору “Дідахі” бачити
у великій кількості помісних Церков єдину Церкву, засновану Ісусом Христом, а
в кожній християнській громаді повноту всієї Христової Церкви. Така
універсальна єдність реалізувалася за рахунок однієї віри, одного таїнства
Євхаристії і євхаристійного спілкування між громадами, функціонування яких
забезпечували подорожуючі представники харизматичного служіння – апостоли,
пророки та дидаскали. Діючи в межах, які стосувалися Церкви в цілому,
мандруючі апостоли як служителі, через яких передавалося апостольське
преємство, залишали громаду у незалежному юрисдикційному статусі, а за її
внутрішнім устроєм доручали стежити зібранню віруючих. Це вказувало на те,
що як усі апостоли керують Церквою в цілому і кожен з них окремо опікується
багатьма Церквами, так і кожна місцева Церква може мати свою ієрархію і
незалежний устрій. Цим і пропонує керуватися письменник “Вчення
дванадцятьох апостолів”, коли каже, щоб християнські громади за умови

– 59 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
відсутності харизматичних служителів обирали єпископів як постійних
предстоятелів Церков. Таким чином, “Дідахі” – невеликий за обсягом твір, але
глибоке за змістом джерело Священного Передання – розкриває і пояснює життя
Церкви в один з найцікавіших періодів її існування.
Наступним ранньохристиянським письменником кінця І початку ІІ стт.
був сщмч. Климент Римський. У вченні про Церкву Климента Римського,
викладеному в “Першому посланні до Коринфян”, домінує христоцентричність.
Церква – це народ Божий, який Господь обрав у спадок, покликані святі, стадо
Христове: “Всевидячий Бог і Владика духів, і Господь усякої плоті, Який обрав
Господа Ісуса Христа і через Нього нас у народ вибраний…” [4, Гл. 58]. Церковна
дисципліна, за вченням священномученика, базується на еклезіологічних
засадах: “Отже, будучи насліддям Святого, будемо робити все, що відповідає
святості” (Пис. Гл. 30). “Помислимо, як Він близький до нас і що жодна з наших
думок або нарад, які ми робимо, не приховані від Нього. Тому нам належить не
відступати від Його волі: краще повстанемо проти нерозумних і бездумних
людей, що звеличуються і хваляться пишністю слова, ніж проти Бога”
[4, Гл. 21].
Коринфська Церква, за вченням священномученика, є вираженням усієї
Церкви, її повним виявом в конкретному місці, вона володіє усією повнотою
життя в Христі, а отже – є помісною й адміністративно незалежною: “Церква
Божа, що знаходиться у Римі, Церкві Божій, що знаходиться в Коринфі,
покликаним, освяченим з волі Божої через Господа нашого Ісуса Христа, –
благодать вам і мир від всемогутнього Бога через Ісуса Христа нехай
примножиться” [4, Гл. 1]. Формулювання, вперше запропоноване Климентом
на зорі існування християнства, стало чудовим визначенням реальної єдності та
різноманітності розсіяних в античному світі самостійних християнських Церков.
Незважаючи на обставини, які спіткали Коринфську Церкву, римський
святий у своєму вітанні знаходить те, що об’єднує інституційно окремі місцеві
Церкви і реалізується в кожній з них – це Христос як Глава Церкви. В цьому
випадку не говориться про дуалістичність єдності і множинності, відсутній
поділ на духовне і практичне розуміння. Універсальність і локальність є
взаємопроникними, враховуючи дійсність, що кожна місцева Церква є усією
Церквою і уся Церква втілюється й реалізується в кожній місцевій Церкві.
Розуміння і визначення Церкви та її помісної структури, запропоноване
Климентом Римським, стало вираженням апостольського передання єдності
Церкви через відвідування громад мандруючими апостолами, пророками і вчителями, а також відобразилося у вченні про помісну Церкву в наступних церковних письменників – святих Ігнатія Богоносця, Полікарпа Смирнського та ін.
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Інтерпретація вищезазначених еклезіологічних поглядів святого
Климента Римського реалізується в міжцерковних відносинах того часу.
Послання до Коринфської Церкви, сповнене чудових закликів до любові і
смирення, відправлене не від імені єпископа Риму, а від Римської Церкви. Тут
проявляється служіння в любові і піклування за долю Церкви у важкий момент.
Саме в такому контексті священномученик Ігнатій Антіохійський називає
Римську Церкву “головуючою в любові” [4, с. 117]. Таке служіння Римської
Церкви було широко відомим багатьом християнам. З цього приводу
висловлювався єпископ Діонісій Олександрійський (поч. III ст.) у своєму листі
до Римського єпископа Стефана: “Уся Сирія й Аравія, а також Месопотамія,
Понт і Вифінія радіють про ту допомогу, яку ви їм завжди надавали, і про
вашу постійну братолюбність” [3, Кн. 7, 2–5].
Римська Церква брала участь в житті інших Церков через адресовані
послання у зв’язку з тими чи іншими потребами й обставинами. Тому в
“Першому посланні до коринфян” не можна вбачати вказівку на першість
римського єпископа або винятковість Римської Церкви [20, с. 117]. Така думка
не узгоджується з апостольським переданням ні з еклезіологією, висловленою
святим Климентом. Римська Церква дає поради з позицій солідарності і
співстраждання, заповіданих святим апостолом Павлом: “Тому, чи страждає
один член, з ним страждають усi члени; чи славиться один член, з ним
радiють усi члени. I ви – тiло Христове, а нарiзно – члени” (1 Кор. 12: 26, 27),
а також відправляє депутацію з листом, в якому закликає до відновлення
порядку і єдності. Усе це Римська Церква робить спокійним тоном з
достоїнством як установа Божа, наповнена Святим Духом: “Посланих від нас
Клавдія Ефеба і Валерія Вітона з Фортунатом негайно відпустіть до нас у
мирі з радістю, щоб вони швидше сповістили нам про бажаний і жаданий
для нас мир і злагоду вашу” [4, Гл. 59].
Яскравим вираженням ранньохристиянської еклезіології, з урахуванням
антропологічного аспекту і поясненням процесу участі всіх членів Церкви:
святих, праведників, ієрархії і віруючих у справі будівництва і діяльності
Церкви є ранньохристиянська пам’ятка “Пастир Єрми”. За змістом ця праця
відрізняється від усіх інших писань апостольських мужів. Це апокаліптичний
твір, який за формою викладу схожий до Одкровення Івана Богослова, ІІІ Книгу
Ездри. Написаний як алегоричне одкровення, відкритого Богом римському
християнину Єрму, через ангела, якого у творі названо “Пастирем”. Апокаліптичні книги призначались для читання в Церкві ранньохристиянськими
харизматичними пророками [15, с. 111].
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Головна тема твору “Пастир Єрми” — це вчення про Церкву Христову.
Еклезіологію у пам’ятці викладено у формі видінь і одкровень про містичне, і
емпіричне життя Церкви у вічності і у цьому видимому світі. Пояснюючи
антиномію існування Церкви у вічності і у часі священик Павло Флоренський,
зазначає, що мова йде про одну і ту ж саму єдину Церкву, яку у “Пастирі Єрми”
ми маємо можливість розглянути під різною оптикою, а саме як таку, що існує
від початку буття світу, поєднуючи небесне і земне, і як таку, що об’єднує в
собі, покликане до обожнення земне, емпіричне і тимчасове [18, с. 337].
Відомий подвижник ХІХ століття, випускник Київської духовної
академії, святитель Феофан Затворник (1815–1894 рр.) коментуючи видіння
вежі-Церкви у творі “Тлумачення на книгу святого Єрма”, закликає: “Вдивіться
у нього уважніше! Усі ми, християни, призначені увійти до складу тіла Церкви.
Чи увійдемо?” Даруй, Господи!” [6, с. 14]. Для цього, на думку святителя
Феофана, християнам треба подбати про те, щоб бути схожими на “чотирикутні
і гладкі камені”, зберігати святу віру, зберігати в серці своєму співвідношення
досконалих чеснот, щоб не було між людьми “каменів необтесаних”,
непридатних для будівництва Церкви.
Крім духовно-морального прикладу, образ будівництва вежі-Церкви, на
думку святителя Феофана, має глибокий богословсько-антропологічний зміст
тому що зображає Церкву як будівлю, яка складається з сердець, розуму і
внутрішнього світу багатьох людей [7, с. 285].
Рід людський, створений за образом і подобою Божою, від початку свого
існування був задуманий Божим промислом як Церква, в якій подібно до
спілкування іпостасей Триєдиного Бога, відбувається вдосконалення, розкриття і
єднання людських особистостей. В житті людини це може відбутися шляхом
входження в Церкву, яка в умовах існування і вияву у цьому земному світі
завжди є помісною Церквою певного народу, завжди є парафією конкретної
громади. Саме цій зовнішній і видимій стороні життя Церкви Христової у цьому
світі присвячене наступне видіння святого Єрми.
У третій частині “Пастиря Єрми”, а саме у дев’ятій подобі, розповідається
про те як Єрм знову споглядає Церкву Христову в образі вежі і отримує
пояснення побаченого. У цьому одкровенні будівля зводиться на великому
білому і давньому Камені, у якому висічено двері. Цей Камінь знаменує собою
Главу Церкви, Сина Божого, що предвічно народжується від Отця, втіленого
Ісуса Христа, Який прийшов у цей світ, щоб спасти людину і стати дверима у
вічне життя (Ів. 10: 9). Вежа-Церква будується ангелами і дівами посеред поля,
оточеного дванадцятьма горами. До вежі не можливо потрапити, не пройшовши
через Двері за посередництва будівничих ангелів і дів. Символіка різноманітних
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за структурою дванадцяти гір з яких бралися камені для будівництва, за
поясненням “Пастиря”, означає народи, серед яких пролунала християнська
проповідь [4, с. 270–274].
На думку єпископа Сильвестра (Малеванського), випускника і ректора
Київської Духовної академії (1883–1898 рр.), різниця форми і окраски каменів,
які приносили для будівництва вежі з навколишніх гір, символізує національні та
інші особливості народів про які йдеться у “Пастирі Єрми”. Увійшовши у вежу
камені-народи, за свідченням пам’ятки, стали однаковими, так, що уся вежа
виглядала наче вимурувана з однакового будівельного матеріалу. Продовжуючи
логіку думок преосвященнійшого єпископа Сильвестра, в образах різниці форм і
вигляду, і набуття абсолютної схожості народами-каменями, простежуються
властивості Єдності й Кафоличності Церкви Христової. Ставши одним цілим у
Христі Ісусі усі вони водночас стають рівноправними членами Церкви,
“необхідними для її повноти і цілісності” [13, с. 117].
В такий своєрідний спосіб в “Пастирі Єрми” виражено еклезіологічну
істину про те, що кожна помісна Церква, зажди є цілісним вираженням повноти
усієї Церкви Христової серед певного народу, місцевості і часу. Ця думка
підтверджується свідченням з “Пастиря Єрми”, коли Єрм, отримавши одкровення про внутрішнє життя Церкви, був уповноважений передати предстоятелям
Церков через священномученика Климента Римського [4, с. 204].
Богословська спадщина свщм. Ігнатія Антіохійського (ІІ ст.) представлена
в листах до малоазійських Помісних Церков. Торкаючись еклезіологічної
тематики святитель зазначає, що втілення Другої іпостасі Святої Тройці
нерозривно пов’язане з явленням на землі Церкви, як видимої реальності життя
одухотвореного тіла Ісуса Христа. Так як Христос, будучи Богом, став людиною,
так само і Церква, як тіло Христа, отримала певні емпіричні форми. У своєму
вченні про Церкву Ігнатій Богоносець розвиває ідеї святого апостола Павла.
Церква містить у собі всю повноту Христа: “І все пiдкорив пiд ноги Йому, i
поставив Його вище за все, главою Церкви, яка є тiло Його, повнота Того, Хто
наповнює все у всьому” (Еф. 1: 22 – 23); “Бо тiло не з одного члена, а з багатьох...
I ви – тiло Христове, а нарiзно – члени” (1Кор. 12: 14, 27) і кожен член, і частина
Церкви належить Христу, вміщуючи в собі усього Христа. Для святого Ігнатія
кожна людина – це дім Божий, кожна християнська сім’я – це мала Церква,
кожна християнська громада певної місцевості – це помісна Церква, а уся,
розсіяна по всій землі, християнська спільнота – це кафолична Церква. Єдність у
цілому, як повнота єдиного і цілого в окремому, отримують своє вираження в
незалежних місцевих громадах християн – помісних Церквах. Для узагальнення і
позначення цих антиномічних якостей Церкви Ігнатій вживає поняття
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“кафолична Церква” [4., с. 132] (від давньогрецького слова “κᾰθολικός”, що
перекладається як “всезагальний”, “всецілий”, “по усьому цілому”). Цей термін
відсутній у книгах Нового Завіту і християнській літературі І століття, але його
можна зустріти в античних письменників. У творах філософа Аристотеля
прислівник κᾰθολυ означає загальний, загальне положення, а прикметник
κᾰθολικός означає всезагальний (Нікомахова етика, 1104а) [2]. Розкриваючи
поняття про Церкву, священномученик Ігнатій використовує прикметник
κᾰθολικός, як зрозумілий для віруючих Смирнської Церкви. Він передає
апостольську еклезіологію і побудований на її основі церковний устрій.
Що саме хотів сказати святий Ігнатій використовуючи визначення
кафолична Церква? На перший погляд, виходячи з етимології, можна зробити
висновок, що мова йде загалом про усю вселенську Церкву. Проте якщо
розглянути цей термін в контексті змісту листів Ігнатія Богоносця, то ми
побачимо, що, висловлюючись про Церкву, святий говорить про помісну Церкву,
наділену універсальними якостями. По-перше, це підтверджує те, що послання
адресовані помісним Церквам не як до певних частин чи осередків, а як до
самостійних, еклезіологічно самодостатніх і завершених церковних організацій.
По-друге, звертаючись до місцевих християнських громад, святий називає їх
Церквами Божими і Христовими “в повноті величі Бога Отця” [4, с. 87].
У привітаннях Церквам святий Ігнатій, як правило, підкреслює духовні та
емпіричні якості місцевої Церкви: “облагодатствуваній всяким даруванням”,
“сповненій віри і любові”, “не позбавленій ні єдиного дару”, “боголіпнішій і
світоносній”, тій, “що перебуває у непорочному дусі і слові Божому” [4, с. 128].
Він вважає “святих і вірних своїх, як між юдеями, так і язичниками, з’єднаних в
єдиному тілі… Церкви” [4, с. 128]. Для нього, таким самим Тілом Христа, є
помісна Церква Антіохійська. Завчасно піклуючись, про осиротілу антіохійську
громаду, Ігнатій просить смирнян направити туди мужа “боголіпнійшого… щоб
він, прибувши туди, привітав їх з тією радістю, що у них оселився мир,
повернулася їхня велич і відновилося їхнє мале тіло” [4, с. 133]. У цьому “малому
Тілі” – помісній Церкві, згідно з еклезіологією Ігнатія, присутній весь Христос як
Глава Церкви, тому місцеві Церкви названо Божими.
Кожна помісна Церква, в еклезіології Ігнатія Богоносця, постає
самодостатньою і незалежною від інших Церков, тому що джерело її існування в
Ісусі Христі. Таке богословське, а не інституційне сприйняття церковного
устрою пояснюється тим, що в кінці І – на початку ІІ століть церковна єдність
усвідомлювалася, виходячи з чистоти віри, апостольського преємства, таїнства
євхаристії, а не адміністративних факторів. У цей час ще не скликались
Вселенські собори, не було загальноцерковних документів і символів віри,
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митрополичих округів. Це пояснює, чому місцева Церква для святого Ігнатія
незалежна і самодостатня. Такий погляд священномученика сформовано
апостольською традицією заснування Церков на місцях та поставлення в них
предстоятелів. Єдина Церква Христова, у своєму емпіричному вираженні, не
може існувати без помісних Церков, так як до неї покликані усі народи землі
(Мф. 28: 19). Таким чином, не увійшовши до місцевої Церкви, людина не може
стати членом Христа.
Отже, кожна помісна Церква є повним вираженням вселенської Церкви, а
не її частиною. Кожна помісна Церква і водночас усі помісні Церкви є усією
Церквою. Саме це і передає богословське поняття Кафолична Церква
(“всезагальна”, “всеціла”, “по усьому цілому”, “згідно з цілим”). Це формулювання, вжите Ігнатієм [4, с. 132], не в територіальному, просторовому, інституційному чи адміністративному контексті, а для висвітлення реальності поєднання
в кожній помісній Церкві, в повній мірі, завжди і усюди Бога і людини.
На відміну від сучасності давня Церква була далекою від буквального
розуміння поняття кафоличності. Для Ігнатія Богоносця та його сучасників ця
властивість Церкви була одним із головних її визначень. Архієпископ Бельгійський Василій (Кривошеїн) з цього приводу зазначає, що “до недавнього часу
Церква ніколи не охарактеризовувалася визначенням “православна”, але завжди
називалася “кафоличною”. У святоотцівській термінології сама Церква є
кафоличною, а її віра і вчення є православ’ям. Хоча віра також іноді називається
кафоличною, але члени Церкви є “православними”. Тому кафоличну Церкву
часто називають “Церквою православних”: εκκλησία των ορθοδόξων [19, ρ. 250].
Крім богословського змісту та історичного контексту послань святого
Ігнатія, в процесі розкриття його еклезіологічних поглядів слід звернути увагу на
особливості вжитих ним грецьких слів і виразів. Говорячи про зібрання християн
в певний час і у визначеному місці для богослужіння: “Але у спільному зібранні
нехай буде у вас одна молитва” [4, c. 107]; “Тому хто не ходить у спільне
зібрання, той вже возгордився і сам осудив себе” [4, с. 90] єпископ Ігнатій
використовує грецький вислів “επι το αυτο” [8], що перекладається як “там само”
або “на тому ж місці”. Автор Книги Діянь святих апостолів також користується
схожими виразами: “Коли настав день П’ятидесятницi, усі вони були однодушно
вкупі” (Дії. 2: 1). Це говорить про те, що сприйняття і розуміння поняття Церква,
здійснювалось ранньохристиянською громадою шляхом усвідомлення себе як
екклесії – зібрання. Отже, помісна Церква існує не завдяки наявності певних
інституційних установ, споруд, а за умов, коли усі віруючі певної місцевості
регулярно збираються для спільного богослужіння.
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Як і святий апостол Павло в Посланні до римлян: “усiм, що перебувають у
Римi, улюбленим Божим” (Рим. 1: 7)”, так і священномученик Ігнатій у своїх
листах: “Церкві Бога Отця і Господа Ісуса Христа, яка знаходиться у Філадельфії
Азійській” [4, с. 98], використовують грецьке дієслово παροικιών [8], що в
перекладі означає “тимчасове перебування”, “мандрівку”. В есхатологічному
контексті йдеться про Церкву – зібрання християн, які з тимчасового земного
життя, покликані успадкувати Царство небесне. У буквальному ж розумінні
терміном παροικιών οідкреслено факт існування християнської громади помісної – Церкви в певному місці і часі.
У Посланні до Смирнян святий Ігнатій називає цю Помісну Церкву [16,
c. 482] – το ιδιον σωματειον [8], що перекладі означає мале тіло. Враховуючи
властивості повноти і кафоличності помісної Церкви Смирни, він закликає
місцевих віруючих відправити посланця до Церкви Антиохії Сирійської. Цим
жестом предстоятель овдовілої антіохійської кафедри констатує як
еклезіологічні, так й інституційні умови самодостатності у взаємовідносинах
двох помісних Церков, закликаючи до взаємної підтримки у часи гонінь.
Якщо розглядати використані святим Ігнатієм грецькі вислови і звороти в
якості предикатів поняття кафолична Церква, то ми бачимо, що усі вони
передають не тільки умови існування незалежних християнських громад у І
столітті, але й підкреслюють еклезіологічні засади виявлення Церкви в
емпіричних проявах тобто її помісність.
За святим Ігнатієм, кульмінацією і реалізацією зібрання місцевої Церкви,
як повноти Тіла Христового, слугує таїнство пресвятої Євхаристії: “Отже,
старайтеся мати тільки одну Євхаристію. Тому що одне тіло Господа нашого
Ісуса Христа і одна чаша в єднання крові Його” [4, с. 98]. Для звершення таїнства
безкровної жертви, яке Ісус Христос заповів здійснювати на спомин про Нього
(Лк. 22: 19), потрібен предстоятель, який прообразував би самого Христа: “Бо
всякого, кого посилає Домовладика для управління своїм домом, ми повинні
приймати так само, як того, хто його послав. Тому зрозуміло, що і на єпископа
потрібно дивитися як на самого Господа” [4, с. 90].
Щодо богословської спадщини смирнського священномученика Полікарпа
Євсевій Кесарійський, посилаючись на св. Іринея Ліонського, зазначає, що
Полікарп написав низку повчальних послань до навколишніх Церков і окремих
осіб [3, с. 249 – 250]. Ймовірно, в часи св. Іринея ці твори ще існували. До
нашого часу збереглося тільки “Послання святого Полікарпа, єпископа
Смирнського, до филип’ян”.
“Послання святого Полікарпа, єпископа Смирнського, до филип’ян”
написане у відповідь Церкві у Филипах і додане як супровідний лист до послань
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священномученика Ігнатія Богоносця, які филип’яни просили їм переслати [4,
с. 382].
Твір складається з 14 розділів і торкається переважно моральноповчальних питань. Еклезіологія та вчення про церковну ієрархію, в основному,
відображають погляди й узагальнення попередніх апостольських мужів –
сщмч. Климента Римського та сщмч. Ігнатія Богоносця. Відтворення єпископом
Полікарпом богословських поглядів попередників вказує на їхнє сприйняття та
практичне застосування у Смирнській Церкві. Звертаючись до филип’ян, єпископ
Полікарп ділиться апробованим переданням і досвідом Церкви.
Послання розпочинається урочистим привітанням єпископа Полікарпа як
предстоятеля з колегією пресвітерів від імені усієї Смирнської Церкви: “Полікарп
разом з пресвітерами Церкві Божій у Филипах: милість і мир від Бога
Вседержителя, Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого, нехай примножиться
у вас” [4, с. 140].
Крім інформації про відправника й адресата послання, це звернення до
іншої помісної Церкви містить важливий богословський та еклезіологічний зміст.
Використаний на початку листа вислів “Церкві Божій у Филипах” з
богословського погляду підкреслює її незалежність, повноту і тотожність єдиній
Церкві Христовій. Вперше серед мужів апостольських формулювання з таким
еклезіологічним навантаженням використав святий Климент Римський у
“Першому посланні до коринфян”: “Церква Божа, що знаходиться у Римі,
Церкві Божій, що знаходиться в Коринфі, покликаним, освяченим з волі Божої
через Господа нашого Ісуса Христа” [4, с. 25]. Ці слова стали чудовим
визначенням реальної єдності та різноманітності розсіяних в античному світі
самостійних християнських Церков.
Те, що привітання Климента є не просто збігом використання пафосних
сентенцій, а важливим виявом реалізації апостольської традиції у формах
церковної організації, доводить присутність цієї ж еклезіологічної “формули” у
наступного видатного християнського діяча, апостольського мужа і
представника богословської думки – священномученика Ігнатія Богоносця. У
всіх посланнях Ігнатія до малоазійських Церков, з невеликими змінами,
присутнє визначення помісної Церкви, висловлене вперше святим Климентом.
Через багату епістолярну спадщину Ігнатія Богоносця сформульовані
еклезіологічні засади передавалися іншим Церквам для осмислення і втілення в
життя кафоличної помісної Церкви на чолі з предстоятелем. У Посланні до
святого Полікарпа Смирнського священномученик Ігнатій підкреслює його
предстоятельство, кажучи: “Ігнатій Богоносець Полікарпу, єпископу Церкви
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Смирнської, краще ж – тому, який перебуває під єпископством Бога Отця і
Господа Ісуса Христа, бажає пребагато радіти” [4, с. 123].
Звертаючись до помісної Церкви Смирнської, антиохійській святитель
зазначає: “Ігнатій Богоносець облагодатствуваній всяким даруванням, сповненій
віри і любові, не позбавленій ні єдиного дару, боголіпнійшій і світоносній –
Смирнській в Азії Церкві Бога і Отця і возлю- бленого Ісуса Христа бажає в
непорочному дусі і слові Божому пребагато радіти” [4, с. 128].
Вчення про помісну Церкву Полікарп Смирнський використовує і передає
як апостольське й отцівське вчення. Незважаючи на те, що Филипійська Церква
перебуває дуже далеко, смирнський святитель у своєму привітанні “Церкві
Божій у Филипах: милість і мир від Бога Вседержителя, Господа Ісуса
Христа…” [4, с. 140] підкреслює те, що об’єднує інституційно окремі місцеві
Церкви і реалізується в кожній з них – це Бог і Христос як Глава Церкви.
Смирнська Церква після мученицької кончини єпископа Полікарпа
відправила громаді малоазійського міста Філомелії, а через них усім
християнським громадам послання під назвою “Мучеництво святого Полікарпа,
єпископа Смирнського”. Лист починається такими словами: “Церква Божа, що
перебуває у Смирні, Церкві Божій, що перебуває у Філомелії, і всім на всякому
місті спільнотам Святої і Кафоличної Церкви: нехай примножиться у вас
милість, мир і любов Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа” [4, с. 148].
Іменуючи Смирнську і Філомелійську помісні Церкви Божими, автор згадує
разом з ними всі інші помісні Церкви, які діють у будь-якому куточку світу,
вказуючи цим на кафоличність як властивість Церкви. Для віруючих Смирни
єдина Церква Христова є сукупністю місцевих Церков, як, наприклад,
Смирнська і Філомелійська, а також інших розсіяних в усьому світі
християнських громад.
Підбиваючи підсумки, треба відзначити, що в богословських та
еклезіологічних поглядах священномученика Полікарпа Смирнського про
незалежну помісну Церкву та її ієрархію, виражених у творах “Послання
святого Полікарпа, єпископа Смирнського до филип’ян” і “Мучеництво святого
Полікарпа, єпископа Смирнського”, викладено апостольське і патристичне
передання свв. Климента Римського та Ігнатія Богоносця про помісну Церкву.
Крім богословського, ідейного і теоретичного значення, викладені й
передані святим Полікарпом богословські засади церковної незалежності
отримали практичну реалізацію в міжцерковних відносинах ранньої Церкви, а
саме: у взаємній підтримці, дотриманні юрисдикційних меж, дисципліни,
сприяли самоусвідомленню ієрархів і віруючих місцевих Церков як повноти, але
і водночас частини єдиної Церкви Христової.
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Завдяки діяльності єпископа Полікарпа вищезазначені еклезіологічні
засади були виражені в богословській думці наступних церковних письменників
та отримали теоретичне і практичне застосування в подальшому церковному
житті.
Розглянувши еклезіологчні думки апостольських мужів, щодо помісної
Церкви, слід зазначити таке. Незважаючи на те, що їхні твори з’явилися майже
дві тисячі років тому, вони і сьогодні продовжують давати відповіді на низку
проблем сучасного церковного життя. На відміну від деяких сучасних
предстоятелів помісних православних Церков, мужі апостольські (священномученики Климент Римський, Ігнатій Антіохійський, Полікарп Смирнський та
інші) продемонстрували найкращий приклад еклезіологічної відповідальності
ієрархів. В основі їхніх звернень до вірних, духовенства і єпископів лежить
бажання пояснити, що таке Церква, як вона влаштована Христом і апостолами,
звідки походить ієрархія. Усвідомлюючи єдність Церкви, як Тіла Христа, вони
намагаються допомогти зберегти і зміцнити місцеві Церкви перед тогочасними
викликами, діляться пастирськими порадами. Тому писання мужів апостольських
можуть бути названими одними з кращих носіїв апостольського передання про
помісну Церкву.
В осмисленні Ігнатія Богоносця Церква певного краю завжди помісна, а
отже, повинна мати одного предстоятеля. Богословською засадою незалежності
помісної Церкви є її кафоличність, повнота і присутність усього Христа в
євхаристії і благодаті Святого Духа через єпископа. Не визнання цих еклезіологічних аспектів, протидія процесу утворення помісних Церков, розширення
меж своєї юрисдикції шляхом поглинання інших Церков є, по суті, намаганням
підкорити собі Христа, Євхаристію і благодать Духа Святого.
Отже, усі помісні Церкви, незважаючи на розміри і кількість віруючих,
рівні і відповідальні одна перед одною. Ранньохристиянська пам’ятка “Пастир
Єрми” підкреслює, що Церква – це не адміністративні установи, а в першу чергу
Бог і люди, покликані бути до дому Господнього – Тіла Христового.
Незважаючи на те, що сучасні помісні Церкви охоплюють набагато більші
території й цілі держави, об’єднуючи велику кількість парафій і єпархій,
еклезіологічні засади їхнього існування, сформульовані ранньохристиянськими
письменниками, залишилися тими самими: один Христос, один предстоятель,
одна Євхаристія. Тому ієрархи, духовенство і віруючі помісних православних
Церков мають тільки одного предстоятеля і, усвідомлюючи кафоличність як
властивість Церкви, розуміють, що помісна Церква їхньої держави і народу
наділена усім необхідним для незалежного існування.
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протоієрей Віталій ЛОТОЦЬКИЙ,
кандидат наук з богослов’я,
ректор РДС
ПРОІСИХАСТСЬКІ ІДЕЇ В РАННЬОМУ ЧЕРНЕЦТВІ ІV ст.
Чернецтво представляє собою одне з найвеличніших і найяскравіших
явищ християнського життя і християнського релігійного досвіду. В історії
Православної Церкви чернецтво здійснило великий вплив на багато сторін
християнського вчення і образ життя, сприяючи формуванню християнської
моралі, православного богослов’я, аскетики, містики, каноніки, літургіки,
іконографії, пастирства, духівництва і старецтва. Незважаючи на свою
відреченість від світу, монашество представляє собою не що інше, як один із
видів добровільного служіння християн духовному благу і спасіння світу. В
утворенні монашества християнство у своїх возвишених прагненнях до
досконалості та святості, у своєму слідуванні Христу і служінню ближньому
знайшло своє найповніше і максимально можливе ідеальне втілення.
Монаші обителі – монастирі були центрами просвіти, осередками
благодійності, релігійної та національної свідомості й духовної культури. Та
головним призначенням і вищим ідеалом монашества була і залишається
молитва і заступництво перед Богом за весь світ. А.І. Сідоров пише: „… не
можна зрозуміти змісту історії монашества і змісту іночеського подвигу, якщо
обмежитись вузькими рамками феноменального світу”. Бо „іноки повинні бути
ангелами-охоронцями світу, служити світу і продовжувати в цьому напрямку
лінію ангельського служіння. Це служіння може проходити в безпосередньому
контакті з цим світом, або ж бути пустельницьким, анахоретським, від світу
географічно віддаленим, але зате ще більше тісно пов’язаним метафізично,
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духовно, молитовно. Таке іночество віддалялось від життя мирського до життя
світового, до молитовного служіння всьому світу, до його збереження… Своє
устремління до святості, до духовного звершення, своє, висловлюючись
аскетичною мовою, спасіння воно здійснює не самостійно, не самозамкнуто…
просвічуючись молитвою, богомисленням, спогляданням, воно повинне
просвічувати навколо себе весь світ, всіх людей” [19, с. 355].
Отже, мета монашества, як моральної сили спасіння, не лише в самих
себе, але спасіння всього світу і освячення творіння. Це не тільки спасіння від
світу, але саме спасіння світу. Тому без гидування його хворобами і не
цураючись його нечистоти, монашество служить світу: оберігає його, сповідує
його і заступається за нього. Саме до цього зводилось служіння великого сонму
преподобних Отців, як в пустелях, так і у цьому світі. Проф. архім. Платон
(Ігумнов) пише: „Невидиме зовнішньому баченню, приховане від світу, що
безпечно живе, монашество є тим інтимним достоянням людства, якому воно в
досить значній степені зобов’язане і своїм тутешнім видимим благополуччям, і
своїм моральним виправданням перед Богом” [14, с. 401].
Християнство явилось у світ як блага вість про спасіння всіх людей від
згубних наслідків гріха, в якому перебував весь людський рід. Світло нового
вчення почало світити у темряві затьмареного і отруєного гріхом людського
буття. Покликане бути не лише світлом для світу, але й сіллю землі,
християнство з самого початку своєї появи підкреслило свою особливу
виключність як якісно новий моральний порядок життя, відрізнивши себе від
світу, що лежав у злі, тому що у всіх речах і у всій природі, у всьому видимому
творінні й у всіх людських справах бачив печать гріха, осудження і смерті.
Протягом перших віків свого історичного існування християнство було
переслідуване і гнане зі сторони Римської імперії, в межах якої воно виникло і
поширювалось і всій зовнішній силі якої воно протиставило силу духовну і
високу мораль. Тому важливим зовнішнім чинником появи в ранньохристиянській общині монахів-аскетів були гоніння на християн. Так, наприклад,
М.Є.Поснов говорить: „За часів Декієвого і частково Валеріанового гоніння
велика кількість християн втікла в пустелі і надовго залишилась там. До часів
Діоклетіана число пустельників стало ще більшим” [16, с. 225].
А тому ранньохристиянська община не знала монашества як постійно
встановленого. Цей факт, на перший погляд, здається дивним: новітні
дослідження все більш переконливо доводять існування тісних зв’язків між
Церквою перших століть і юдейством часів Христа, особливо з пророчою його
традицією. Це так розуміє протопр. І.Мєйєндорф: „В юдействі вже давно були
свої монахи і свої пустельники. Своїми нападками на конформізм пануючої
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релігії пророки створили визначену духовність пустелі. Слід зазначити, що для
людей Ближнього Сходу найтяжчим прокляттям являється позбавлення води;
пустеля є земля спустошена, місце для одних лише диких звірів; вся природа там
ворожа людині, підпорядкована сатані, ворогу Бога. Але там вже особливо
проявляється сила Ієгови, бо без неї в людини нема надії на спасіння: там Ієгова і
є Бог-Спаситель… Пустеля, таким чином, являється архетиповим символом
світу, ворожого Богу, підпорядкованого сатані, того мертвого світу, якому Месія
приніс нове життя. І як пришестя його було проголошено Іоанном Хрестителем в
пустелі, так і християнські монахи бачили в своїй втечі в пустелю боротьбу з
владою Лукавого і сповіщення про Друге Пришестя” [11, с. 280].
Отже, під впливом зовнішнього тиску і гоніння з боку язичницької
держави і через трепетне очікування Другого пришестя Христа вся церква була
Церквою подорожуючою через світ цей до вічного пристановища, Церквою, яка
втекла від світу цього в пустелю, для цілковитого втілення християнської ідеї
спасіння.
Але в IV ст. для християнства почалась нова ера, держава узаконює
Церкву Христову і надає їй міцне заступництво, вшановує багатством і різними
привілеями. Разом з тим достоянням Церкви стали нові обширні сфери
народного і громадського життя. В середовище християн входять елементи
мирського життя: „Тепер християни стають едилами, преторами, єпископами,
почали поводитись не як із вожаками розбійників, а як з важливими
сановниками…” [11, с. 281]. Саме ця думка дає право прот. О.Шмєману
говорити, що „Ніщо краще не відкриває всієї своєрідності цього примирення
Церкви з імперією, ніж виникнення – в тому ж четвертому віці – монашества. В
історії Церкви значення цього факту не менше, аніж навернення Константина”
[23, с. 149]. Отже, в таких умовах починається розквіт монашества, яке явилось в
авангарді християнського благочестя і духовного подвигу. Відбувся великий
відхід в пустелю подвижників християнської молитви і високої духовності.
Важливим є той факт, що монашество не приймалось в лоно Церкви
ззовні, а зародилось в цьому лоні і проходило тут майже трьохсотрічний процес
„утробного розвитку”. І тому, якщо воно з’явилось аж в IV ст. то, очевидно,
такий тривалий період потрібний був для того, щоб аскетизм, який є важливою
рисою християнства з самого початку його появи світові, міг дозріти і остаточно
оформитись. В загальному, оцінюючи значення виникнення монашества, можна
сказати словами А.В. Горського: „воно мало переважний вплив на духовне життя
Церкви. Виходячи із духу ревності благочестю, воно дало більш суворий і
визначений в древньому подвижництву, і при посиленому прагненні язичників в
надра Церкви Христової, під покровительством імператорів, допомагала

– 73 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
пастирям в перетворенні язичницького спрямування і образу життя в тих, хто
навертався, яких щирість і твердість привернення вірі не могли бути
випробувані, як раніше в часи гонінь, тяжким випробуванням. Той дух
благочестя, який віддаляв перших християн від задоволень язичницького
суспільства і примушував їх жертвувати всіма вигодами життя і самим життям
виконанню закону християнської, – і в наступні часи із середовища мирського
суспільства виводив у пустелі на всі позбавлення, щоби в свободі духу служити
єдиному Богу. Відвідування цих пустельножителів, виховання в них дітей,
вибрання подвижників на вищі ступені церковні, … – все це благотворно діяло
на другу частину християнського суспільства, в якій не відступали від звичайних
умов громадського життя” [23, с. 359-361].
Визначальним же положенням дослідження проісихастських ідей в
ранньому чернецтві IV ст. є те, що виникнення і формування монашества
відбувалось під знаком двох взаємовиключних і взаємодоповнюючих ідеалів, які
визнавались в якості високих і відповідальних цілей іночеського життя. Це
спасіння від світу і спасіння світу. Під впливом цього потрібно погодитись із
думкою Г.В. Флоровського, який наголошує: „Монашество є перш за все
соціальний рух і досвід вирішення соціального питання… аскетичне відречення
не є лише утримання або відмова від життєвих переваг… Це є відречення від
світу і від всього, що в світі. І перш за все від мирського устрою, від соціальних
зв’язків. В пустелю відходять для того, щоби побудувати там нове суспільство, –
на окраїнах Імперії виникає нове і автономне суспільство” [22, с. 140-141].
Важливим для нашого дослідження є та особливість при появі
монашества, що воно майже одночасно з’являється в різних частинах Римської
імперії та за її межами, причому центри чернечого життя часто виникають
незалежно один від одного. Врешті, тією ж „метафізичною” суттю можна
пояснити і те, що різні історично сформовані форми прояву сутності монашества
(анахоретство, лаври, кіновії) не є протилежними одна одній ні в плані
богословському, ні в аспекті духовному, тому і необхідно говорити про єдине
монаше богослов’я. З цією думкою згодний архім. Василій (Кривошеїн):
„…багато вчених були схильні розрізняти більшість несумісних шкіл в
православній духовності, наприклад, спільножитнє передання святого Василя
Великого, преп. Дорофея і преп. Феодора Студита, основане переважно на
послусі, й ”ісихастське” передання від Єваргія до преп. Григорія Синаїта, де
споглядання і умна молитва займають перше місце в духовному житті…
Органічна єдність православного духовного передання навряд чи може
піддаватись сумніву…” [4, с. 10]. Тим не менше в цій єдності існували різні
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духовні напрямки, які характеризуються не лише за географічним принципом,
але і відносно тієї сили, яка бере переважну участь на шляху подвижництва.
Отже, перейдемо від теоретичної сторони виникнення монашества до
розгляду його головних напрямків у IV ст.
Батьківщиною монашества вважають Єгипет, Нільську долину, і
пов’язують з ім’ям Антонія Великого, якого називають батьком монашества –
власне самітництва, анахоретства. Його життя описав св. Афанасій
Олександрійський, і цей пам’ятник назавжди залишився мірилом монашого
ідеалу, визначив весь подальший розвиток його в Церкві. Він народився в Єгипті
близько 250 р. в християнській коптській сім’ї. Ще в юному віці перейнявся
словами євангельської розповіді про багатого юнака (Мф. 19), а тому згодом
роздав своє майно і цілковито віддався аскетичним подвигам: спочатку
подвизався під керівництвом одного досвідченого аскета, потім ховається в
гробниці, переселяється в запущену фортецю і зрештою відходить в пустелю.
Багато років він подвизався в суворому самітництві та постійній молитві. „Цей
період життя Афанасій описує як постійну боротьбу з дияволом, причому в
більшій мірі цілком реалістично” [24, с. 150]. З 306 р., коли він з’явився в
Олександрії під час гоніння Максиміна для зміцнення братів-християн у вірі,
люди різних станів починають збиратися навколо св. Антонія, і він їх
стверджував і надихав через молитву і давав духовні поради. Так виникла перша
колонія самітників. „Вони живуть роздільно, – пише Г.В.Флоровський, – не
спілкуючись між собою без особливої потреби, не порушуючи свого самітництва
і затвору без причини. І все-таки утворюють єдине певне „братство”, об’єднане
духовним керівництвом єдиного вчителя і отця…” [22, с. 141].
Головні принципи аскетичного вчення св. Антонія викладені Афанасієм
у формі промов, звернених до своїх монахів. У „Добротолюбії” містяться
послання і слова св. Антонія, звідки ми можемо побачити головні положення
цього вчення: „Віруй в Господа і люби Його; бережи себе від нечистих помислів і
плотських задоволень, і як написано в притчах – не спокушайся насиченням
черева (Притч. 24, 15); втікай від марнославства, молись постійно, співай псалми
перед сном і після сну; вивчай заповіді … нехай кожний щоденно дасть собі
відповідь за денні та нічні свої справи… Необхідно – смиренно і терпеливо,
прагнучи до цілковитої чистоти, нести труди покаяння і душею, і тілом” [5,
с. 124, 126, 130].
Як бачимо, складовими положеннями аскетичного вчення св. Антонія є:
боротьба з тілесними бажаннями і задоволеннями, чиста віра, постійна молитва і
сердечне покаяння, а найголовніше робити все це безперестанно, неважко тут
помітити подібні положення і в аскетичній практиці ісихазму. Слава
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преп. Антонія була такою великою, що навіть сам імператор Константин
вшанував його своїм листом. Помер він в 365 р. в одній із пустель, де подвизався
зі своїми численними учениками, в глибокій старості. Антоній Великий був
самітником і пустельником у повному розумінні цього слова, а тому не дав
жодної організації монашеству. ”Його колонії еремітів, які носили ім’я
монастиря, об’єднували однодумців у цілковито вільний союз під духовним
керівництвом св. монаха” [16, с. 518].
Подібні поселення пустельників-самітників виникають і в інших місцях, – в Нітрійській пустелі, „навколо авви Аммонія чи Амуна, недалеко від неї
так звана „Келія”, ще глибше в пустелю – „Скит”. Тут організація спільного
життя отримала більшу визначеність. Але подвиг залишався розділеним. Келліот
той же самітник. Він живе один, подвизається в зачиненій келії – уникає людей,
перебуває в келії і оплакує свої гріхи. Автор „Лавсаїка” єп. Палладій пише, що за
його часів у Нітрійських пустелях проживало до 500 еремітів. У просторій церкві
збирались монахи в суботу і неділю на спільне богослужіння і Причастя. Кожний
монах повинен був здобувати собі їжу і одяг власною працею [13, с. 36-37].
Г.В.Флоровський наводить кілька висловів ранніх Отців пустелі: „Людина, яка
пізнала насолоду келії, уникає ближнього свого” (авва Федір Фермійський).
„Якщо не скаже людина в серці своєму: у світі я один і Бог, не знайде спокою”
(авва Алоній) [22, с. 142].
На 10 миль південніше від Нітрійської пустелі, в місцевості, що
називалась „Келія”, утворилась знаменита колонія еремітів – Скитська пустеля,
яка відома за ім’ям засновника перших монаших поселень тут – Макарія
Єгипетського. А вже потім вона процвіла молитвами і духовною працею
багатьох видатних подвижників: Євагрій Понтійський, Марк Ереміт, авви Пімен,
Сіден та ін. Про життя преп. Макарія розповідають нам декілька джерел:
детально описує Палладій єпископ Елеонопольський [13, с. 35], говорить Руфін,
Сократ і Созомен. Народився він у 300 р. в благочестивій і небагатій
християнській сім’ї в Нижньому Єгипті. Невідомо, чи Макарій здобув яку-небудь
освіту, але з його писань видно, що він знайомий із поглядами Сократа, Платона,
Аристотеля, знає про граматиків, риторів, софістів, а тому можна вважати, що
певну світську освіту він здобув.
В юному віці після смерті батьків він залишив світ і поселився в келії
поблизу одного містечка, подвизаючись під керівництвом досвідченого старця.
Вже тут Макарій привертає увагу людей доброчесним життям, але душа його
завжди прагнула усамітнення, тому переходить після особливих випробувань у
Скитську пустелю у віці 30 р. Звідси авва Макарій двічі відвідував преп. Антонія
Великого. В 40 р. він був рукоположений в сан пресвітера для духовного
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керівництва братією, яка зібралась навколо його келії „… і тоді ж отримав дар
чудотворіння і пророцтва. А коли збільшилась кількість його учнів, він збудував
для них чотири храми, сам жив окремо в глибокій пустелі в підземній печері…”
[18, с. 145]. Тут же авва Макарій перетерпів жорстоке гоніння з боку аріанської
партії, яка активізувалась в Єгипті в післянікейський період: „В роки правління
Валента (364-378), покровителя аріан, єпископом Люцієм (який був поставлений
аріанською партією на Олександрійську кафедру після вигнання архієпископа
Петра, спадкоємця Афанасія Великого – авт.) преп. Макарій був вигнаний з
пустелі і засланий в ув’язнення на один з єгипетських островів…” [13, с. 38].
Але і в засланні проявилась сила духу великого подвижника: жителі
острова, які до цього були язичниками та ідолопоклонниками, прийняли
християнство. „А коли це стало відомим в Олександрії, – пише А.А. Бронзов, –
Люцій, боячись народного повстання, наказав повернути Макарія в пустелю” [3,
с. 32]. Повернувшись до місця свого подвижництва, Макарій прожив ще кілька
десятків років і в 90-літньому віці помер в 390 р.
Для сучасних християн ім’я преп. Макарія Великого відоме через збірку
„Духовних бесід”, автором якої прийнято вважати преп. Макарія. Про авторитет
цього твору свідчить посилання на нього пізніших церковних письменників: авва
Ісаак Сирін (VII ст.); Фома Мавський (поч. IX ст.) у своїй „Історії монахів”
наводить місця із бесід Макарія Єгипетського; Іоанн Антіохійський (ХІ ст.) у
своєму творі „Про монастирі”, перераховуючи душеспасительні писання
Пастирів Церкви і Отців пустельників, схвалені Церквою для загального вжитку,
розміщує між ними книги преп. Макарія подвижника скитського.
Набагато важливішим для нас залишається розгляд змісту „Духовних
бесід”. Отже, головним предметом бесід Макарія служить думка про те, що
найтісніше єднання душі з Богом і є ціль і вище благо людини. До цього єднання
він закликає душі віруючих. У своєму творі автор розкриває, що це єднання було
першопочатковою метою при створенні людини; показує згубні наслідки
первородного гріха, що віддалив людину від Бога і разом з тим пояснює
відновлення союзу людини з Богом через Ісуса Христа; вказує на шляхи, які
приводять до цього єднання, і перешкоди, що протиставляються людині – її ж
пошкодженою природою і підступністю духа злоби. Розкриваючи важкість
внутрішньої боротьби, що звідси походить, він пробуджує почуття необхідності
в Божественній благодаті для освячення людської природи і для зміцнення її
волі. В живих рисах зображає він таємничі дії благодаті в душі, що вступила в
єднання з Богом. Так, Макарій показує ідеал внутрішнього духовного життя і
особливо в такому його вигляді, як він звершується на шляху споглядального
єднання з Богом.
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Свої бесіди автор часто перериває молитвою, яка направляє внутрішнє
життя у потрібне русло. Пропонуючи в них таємниці вищого духовного життя,
що приховані від непросвіченого світлом Христовим ума і відомі душам
обдарованих благодаттю, старець говорить тільки те, що сам пізнав своїм
досвідом. Тому незважаючи на глибокий і малозрозумілий предмет, бесіди і
настанови досвідченого вчителя зрозумілі й доступні. Архієп. Філарет
(Гумілєвський) дає їм таку характеристику: „… – духовне, яке мало відоме будьякому з нас, в устах духовного Макарія близьке і для серця, і для розуму; те, що
було б оповите темрявою в духовному піднесенні, у Макарія наближається до
розуміння порівняннями та образами, які завжди прості і тим більше гідні
подиву” [21, с. 237].
Таким чином, „Духовні бесіди” є не богословськими роздумами, але,
скоріше, це інтимні освідчення – зізнання споглядача, який сам вчиться і
наставляє на своєму особистому досвіді. Найбільший авторитет для
преп. Макарія має Священне Писання, яке завжди розуміється автором в
духовному значенні, що робить цей твір надзвичайно цілісним, адже, як і
Священне Писання, докладно пояснює найважливішу мету християнства –
освячення душі людини Божественною благодаттю. Ця тема про душу – це
основна тема всіх бесід.
В богослов’ї IV ст. сутність ідеалу обоження людини полягає в тому, що
метою християнства і моральності була зміна самої природи людини, досягнення
Богоподібності, і не лише в моральному відношенні, але й у фізичному. Засобом
же для досягнення цього ідеалу слугувало найчастіше спілкування з Богом. Цю
ідею виділяє проф. І.В. Попов, коли розглядає вчення про подвижництво
преп. Макарія: „Обоження, якого прагне досягнути подвижник, можливе лише
при єдиній умові, – при умові найтіснішого спілкування з Богом” [15, с. 556].
Але щоб існувало таке спілкування, від людини вимагається великий і
важкий подвиг, суть якого авва Макарій зводить до наступного. Людина є
особливо цінною лише тоді, коли в ній живе Бог, Який Своїм всемогутнім
творчим словом покликав її з небуття до буття. А звідси й випливає, що вона не
може бути цінністю сама по собі, бо власними силами не може возвиситись над
своєю обмеженістю і несамодостатністю. „Надприродні якості досконалості
можуть стати набуттям для людини лише в тій мірі та ступені, поскільки їх їй
уділяє всепроникаюче Божество” [2, с. 43].
Суть цього релігійного настрою, всієї внутрішньої праці подвижника
преп. Макарій передає такими словами: „Душа, яка істинно вірить в Христа,
повинна з сьогоднішнього гріховного стану перейти в інший стан, добрий, і
сьогоднішнє принижене єство змінити в інше єство, божественне, і стати єством
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новим” [9, с. 67]. Отже, великий подвижник метою відречення, довгого і
тривалого подвигу вважає працю над тим, щоб вийти з обмеженості людської
природи і перетворитись в Божественне єство за посередництвом Богоспілкування. Плодом же наближення людини до досконалості є зміна самої людини, яка
виходить за межі самої себе, обожується і стає сином Божим. „Її душа,
з’єднуючись з Духом Святим, стає вся світлом, вся – оком, вся – духом, вся –
радістю, вся – упокоєнням, – вся – любов’ю, вся – милосердям, вся – благістю і
добром” [9, с. 56]. Обоження людини є дія Духа Святого і дар благодаті, які
відбуваються в межах людської свободи, яка для Макарія і є важливою у
богословствуванні і подвижництві.
Таким чином, сила Духа Святого не лише повертає людині першостворену Адамову непорочність і досконалість, але й возносить її на вищий
ступінь духу ніж перші люди, тому що стає обоженою. І в цьому виявляється
одвічна мудрість задуму Всеблагого Творця: „Як небо і землю створив Бог для
мешкання людині, так тіло і душу створив він для помешкання Собі, щоб
вселитися і перебувати в тілі її, як у Своєму домі, маючи прекрасною невістою
улюблену душу, створену по образу Його” [9, с. 420]. Отже, для авви Макарія
обоження людини є участь її в Божественному бутті через природне єднання
душі та тіла з Духом Святим, кінцевою метою всіх моральних і аскетичних
подвигів.
І запорукою успішного досягнення цієї благої мети є невпинна внутрішня
боротьба із гріховними почуттями і думками. А для того, щоб успішно вести цю
боротьбу, необхідною умовою є відділення від світу, самітництво. Найперше,
усамітнення від світу, яке дає свободу від турбот і занять, необхідне вже просто
для того, щоб помітила людина свою внутрішню гріховність, заглянула в свою
душу і вжахнулася при вигляді її гріховності. Зовнішня діяльність, життя у світі
вимагає від людини чимало зусиль і відволікає увагу людини від її особистого
внутрішнього світу. Преп. Макарій рекомендує усамітнення не тому, що у
родинних зв’язках, в громадській діяльності є що-небудь гріховне, а тому, що
мирські обов’язки обтяжують людину і відволікають її ум від „єдиного, що
необхідне…” І якщо, з одного боку, свободу ума Макарій визнавав необхідною
для постійного роздумування про Бога, постійної молитви, то з іншого, – щоб ум
міг без усілякої перешкоди займатись „пошуками духовної сутності душі”, тобто
це праця душі над своїм власним внутрішнім очищенням. І, врешті, віддалення
від світу необхідне ще й для того, щоб уникнути від зовнішніх причин, що
збуджують у серці пристрасті.
Зрештою святоотцівське аскетичне богослов’я сам світ визначає як
осередок численних пристрастей. Авва Макарій розуміє, що подвижник
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відрікається від світу, рідних і майна, щоб замість цих земних потіх ще під час
земного життя отримати вищі, небесні дари. Він трудиться не лише для
досягнення загробного ідеалу, але і заради благ, доступних в міру духовної
досконалості в умовах земного існування. Отже, шляхом самовідречення
подвижник виховує в собі любов до Бога і трудиться над своїм моральним
очищенням, щоби Дух Святий дарував йому надприродну благодатну любов і
чистоту. Так, преп. Макарій Великий центр тяжіння своєї богословської думки і
духовної практики переводить до серця, а тому і його містичне вчення є
містикою серця: „Існує в душі якась глибина… Серце – мала посудина, але там є
змії, там є леви, там є ядовиті гади, там є скарби пороку… але там також і Бог,
там ангели, там життя і царство.. там скарби благодаті, там є все… В серці існує
якась безмежна глибина…” [17, с. 37]. Саме в цій глибині людської душі
криється начало іншого життя, начало творче і позитивне, в порівнянні з
відреченням від світу, началом негативним, – любов, „яка у грішника
пригнічувалась іншим, протилежним їй началом самолюбства, а після умертвіння
останнього подвижництвом виявляється у всій своїй силі, як постійна радість у
Бозі…” [17, с. 58].
Чимало ясних свідчень зв’язку між любов’ю і досконалістю ведуть своє
походження від Священного Писання: Лк.10, 25-38; Мф.25, 31-46; 1Кор.13;
любов вводить людину в тайну Божу… Істинна любов – найбільш глибокий
внутрішній релігійно-моральний настрій людини, який, при своєму правильному
і невпинному розвитку, охоплює всю сутність людини і цілковито перероджує її
згідно з началами Божественного життя, життя Христового, бо „Бог є любов”
(1Ін. 4,16). Тут мова йде не про те, що Бог володіє любов’ю, що любов є певною
властивістю, атрибутом Бога, а про те, що Бог – сама любов, що образ
Божественного буття є любов, в якій власне існування особистості ототожнюється із самовіддачею. Звідси, оскільки любов є образом Божественного буття
і оскільки цей образ буття животворить всяке творіння, то для свого здійснення
життя повинне проявлятися як любов. І тільки особистість, і тільки в акті
свободи здатна реалізувати своє життя як любов. Саме любов, як полум’яне
почуття нареченого до нареченої (ερως τής αγαπης), λежить в основі всього
містичного подвигу преп. Макарія і визначає весь образ життя містика. Містична
любов є піднесеною і охоплює душу людини до самозабуття. Приводить людину
до обоження, як до шлюбного союзу (γαμός) η Христом. „Людина, що возлюбила
так Господа, – говорить ієром. Федір (Бубнюк), – з радістю залишає заради цієї
любові світ, дім, рідних, піддає себе тягарю суворого аскетизму, зберігає в
чистоті та ціломудреності своє тіло, прикрашає, як дорогоцінним камінням,
доброчинністю свою душу” [20, с. 30].
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А зараз звернемо увагу на аспект молитви як дієвий вияв любові до Бога.
Адже починаючи від IV ст., із зародженням чернецтва в християнській традиції
міцно вкоренилася ідея, що молитва – це не лише діяльність, обмежена певними
періодами дня, а щось таке, що має тривати безнастанно протягом усього життя
людини. Особливо цінне це для дослідження проісихастських ідей IV ст., які
значною мірою послужили становленню умного діяння в святоотцівській
традиції та Ісусової молитви ісихазму зокрема. Судячи з тих небагатьох свідчень,
які дійшли до нас, саме преп. Макарій Єгипетський є одним із перших учителів
„монологічної”, однослівної молитви – постійного повторення короткої фрази,
основним елементом якої є ім’я Боже: „Не потрібно багато слів, простягніть руки
і скажіть: „Господи, нехай буде воля Твоя, нехай сповниться правда Твоя,
змилуйся наді мною”. А якщо буде зовсім погано, скажіть: „Господи,
допоможи!” [17, с. 131].
З усіх коротких формул, створених для постійного повторювання,
найважливішою за своїм значенням та найуживанішою протягом століть,
безперечно, є Ісусова молитва: „Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй
мене (грішного)”, саме практикування цієї „Ісусової молитви”, молитви-серця,
походить своїм корінням до часів подвижництва Отців-пустельників. Заслуга
преп. Макарія полягає в тому, що він визначив всі ті основні елементи, які ми
знаходимо в наступній духовній пратрадиції східного монашества.
Молитва, за своєю суттю, є спілкування і єднання людини з Богом.
Істинна молитва не має зовнішніх меж, не обмежується певним молитовним
положенням, місцем і часом; але забуваючи про всілякі зовнішні умови і
обставини, істинна молитва є цілковите духовне захоплення і наближення до
Бога невимовним зворушенням серця, яке є центром людини, осердям організму,
вмістилищем розуму. А тому істинна молитва є цілковите забуття про самого
себе і навколишній світ, а, найперше, предстояння і відданість серця Господеві.
А отже, вже авва Макарій разом з іншими Отцями пустелі усвідомлюють: значення молитви, як прояву любові, полягає в тому, що вона, по-перше,
очищає душу від гріхів, по-друге, наближає до Бога, по-третє, з’єднує любов’ю з
ближніми, по-четверте, подає благодатну силу на нові подвиги. Найкращим
виявом такої молитви – є молитва серця, про яку в числі перших говорить
преп. Макарій Великий.
Щоби повніше побачити місце авви Макарія для формування ісихазму,
необхідно взяти до уваги наступні два положення його богослов’я, які
пояснюють можливі взаємодії душі й Логоса, а разом з тим і можливість
обоження людини силою Духа Христового: 1) вчення про „небесний образ” в
людині та 2) вчення про „плототворення” Логоса, або про сходження Його в
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душу в образі Божественного світла (φωτισμός). Οід небесним образом, який
преп. Макарій відрізняє від природного образу Божого, що полягає у
Богоподібних властивостях людської природи, він розуміє особливий,
надприродний принцип духовного життя людини. „Небесний образ” є не що інше
як перебування Логоса в душі людини. Друге вчення про містичне
плототворення Господа складає один із головних пунктів богослов’я цього Отця.
Отже, „щоб зробити Себе доступним для людської душі, яка по своїй
природі є тілесна (σώμα) мати можливість увійти в єднання з нею, Господь
сходить до людської немочі, Сам плототворячи Себе, відповідно властивості
душевної тонкості. Божественне світло (φωτισμός) являється таким
плототворенням, тобто явленням Господа душі „в неприступній славі світла””
[12, с. 116]. До того ж дія Логоса невід’ємна від Самого Логоса, являючись
вселенням в душу людини Самого Логоса. Звідси – Божественність цього світла і
його Боготворча дія. Так, це світло подає „одкровення всякого знання… і істинне
пізнання Божества, сприяє розрізненню помислів, являється ризою спасіння,
їжею, заспокоєнням, повітрям і життям душі; воно обожує душі, преобразує тіла
християн з тлінних в духоносні; осяяні цим світлом християни сяють одним і тим
самим по природі Божественним вогнем Сина Божого, врешті, це світло є не
лише об’явленням думок і благодатним просвіченням, але й постійною і
неперервною світлосяйністю Іпостасного Світла” [2, с. 49], – аналізує це вчення
авви Макарія єп. Олексій (Дородніцин). Як побачимо далі, велике значення ці
положення мають і в ісихастській антропології і у вченні про Божественне світло
в системі ісихастського богослов’я.
Оглянувши головні особливості богослов’я преп. Макарія Єгипетського,
впевнено можемо сказати, що воно мало величезне значення в розвитку
православного духовного передання. Ми побачили при аналізі його „Духовних
бесід”, що їхній автор є одним із найпрекрасніших і привабливіших містиків
Православної Церкви. Особливо цінну характеристику Макарію дає
архієп. Василій (Кривошеїн): „Свобода людського Духа і боротьба між
благодаттю і гріхом в серці людини, перевага серця в духовному житті, постійна
молитва як головний шлях до єднання з Богом, усвідомленість вищих духовних
станів і дія благодаті на душу, яка хоча інколи і діє таємно, але кінець кінців
обов’язково виявить себе в духовному почутті: можливість безобразного бачення
Бога в нашому тутешньому житті… обоження людини благодаттю Святого Духа
і – найважливіше – надчуттєве і надрозумне видіння Божественного Світла, який
преобразує всю людську природу і дарує людині початок вічного життя в
сучасності, – всі ці характерні риси православної духовності можуть бути вже
віднайдені в писаннях Макарієвої школи.” [4, с. 12-13]. Згодом ці здобутки авви
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Макарія були детально перейняті, розвинуті та доповнені великими містиками
преп. Симеоном Новим Богословом (ХІ ст.) і св. Григорієм Паламою (XIV ст.).
Другу духовну школу чи традицію, яку увібрала ісихастська практика,
можна позначити ім’ям Євагрія Понтійського (345-399). Народився він у
християнській сім'ї в м. Іворі поблизу Євксинського Понту, це пояснює
походження його прізвиська. Про Євагрія пише його учень Палладій
єп. Єленопольський у Лавсаїку [13, с. 135-139]. В молодості він належав до
близького оточення Каппадокійців, був сподвижником св. Григорія Богослова.
Св. Василій Великий призначив його читцем у церкві м. Аргуса. За порадою ж
Василія св. Григорій Нисський, звернувши увагу на здібності Євагрія, висвятив
його на диякона. „Прибувши з ним на великий Константинопольський собор,
св. єп. Григорій залишив його там у блаж. єп. Нектарія – найдосвідченішого тоді
поборювача єресей. І прославився Євагрій у великому місті, мужньо
перемагаючи в диспутах усяку єресь” [13, с. 136]. Так само, як і Каппадокійці,
Євагрій захоплювався читанням і перекладами Орігена, але в той час, як вони,
покинувши самітництво своїх молодих літ, повернулись у світ і стали
єпископами і активними церковними діячами, Євагрій так і залишився дияконом,
а в 382 р. прийняв монашество в Палестині і згодом віддалився в Нітрійську
пустелю в Єгипті, де поселився серед скитських монахів і став учнем
преп. Макарія Великого.
В пустелі Євагрій почав свою писемну діяльність, його перу належить
кілька творів: „Практик”, який є введенням до монашого життя, що є постійною
боротьбою із пристрастями; „Гностик”, як продовження першого твору, описує
вищий шлях монаха-гностика, який прагне до пізнання Бога; „Про молитву”,
трактат присвячений взаємозв’язку між молитвою і спогляданням; „Глави
гностичні”, є збіркою окремих питань догматико-аскетичного характеру.
Отже, Євагрій Понтійський був першим інтелектуалом серед пустельників і самітників. Також йому належить першість у розробці споглядальноінтелектуального погляду на монаше життя. Протопр. І. Мєйєндорф зазначає:
„Він не задовольнявся уподібненням аскетичної практики і образу молитви своїх
вчителів, але намагався включити їх в метафізичну і антропологічну систему, яка
була натхненна неоплатонізмом. Із вченням Євагрія пустельножителі віднайшли
мову олександрійського християнського „Дидаскаліону”” [11, с. 282].
Взагалі-то, в ті часи монахи в більшості своїй негативно ставились до
освіченості й навіть написання гімнів вважали занадто мирською справою, а для
молитви використовували лише псалми, до речі, ця практика була поширена і
серед ісихастських монахів. Євагрій же був греком за національністю й
світоглядом,
високоосвіченим
філософом-неоплатоніком.
„Нещодавні
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дослідження показали, що він був послідовним орігеністом. Найбільш прямо
орігеністські погляди Євагрія виразились в двох творах, що дійшли до нас –
„Гностичні глави” і так званий „Великий лист до Меланії”. Євагрію необхідно
було пояснити своє нове покликання – пустелю, аскезу, ціломудрість – в
категоріях грецької думки. Відповідно, для цього найкраще підходило
Платонівське вчення, в якому тіло вважається таємницею душі. Авва Євагрій в
цьому значенні вірно слідує Орігену” [8, с. 196]. Щоправда, V Вселенський собор
(553 р.) посмертно засудив Євагрія як єретика разом з Орігеном. Протопр.
І.Мєйєндорф пояснює: „В основному він був засуджений за свої христологічні
погляди. Згідно з Євагріюєм Христос був одним із розумних творінь, але на
відміну від інших не впав гріхом. Тому у Воскресінні відновлюється наша
початкова рівність Христу” [10, с. 238]. Імператорським указом твори Євагрія
було спалено. Однак його вчення про молитву і споглядання було настільки
популярним серед монахів, що частина його писань все-таки збереглась, інколи
під іншими іменами, як-от трактат „Про молитву”, що зберігся під ім’ям св. Ніла
Синайського.
Розглянемо головні віхи вчення Євагрія Понтійського, які значно
вплинули на теорію і практику ісихазму. Центральне місце у богослов’ї Євагрія
посідає його вчення про молитву. Основним заняттям в чернечому житті була
молитва. Протопр. І. Мєйєндорф теж пояснює цей феномен: „Наодинці з Богом
монахи, цілком природно, розглядали особисту молитву як найважливіший
позитивний елемент духовної практики, необхідний вінець всіх подвижницьких
діянь. Оскільки вони залишили всі види діяльності, які складають у світі
„творення Тіла Христового”: місіонерство, учительство, благодійництво, оскільки вони найчастіше полишали навіть регулярну участь в таїнствах, єдине, що в
них залишалось і що складало ціль їхнього життя, була молитва. В молитві вони
здійснювали плоди свого хрещення, і в молитві вони пізнавали Бога” [11, с. 282].
Слідування за Христом, згідно з Євагрієм, означає ідеальну, безперервну
молитву, заповідану ап. Павлом (1Сол. 5,17). Це відноситься не лише до
анахоретів, але й до спільножитніх монахів, які якраз тоді починали з’являтися.
Слід зазначити, що поява монахів-келіотів пов’язана з ім’ям учня Євагрія,
св. Пахомія Великого. Монаші общини ввели практику постійного богослужіння,
співання псалмів, а також засвоїли ідею постійної молитви. „Безнастанно
працювати, не спати і постити не заповідано нам; а молитися без перерви – велить
закон (1Сол. 5,7). Бо ті подвиги, звернені на лікування похітливої сили душі,
потребують тіла, щоб діяти; тіло ж постійно в праці та нестатках бути не може. А
молитва очищає і чинить здатним до боротьби ум, який створений до молитви і без
цього тіла та до війни з демонами – на захист усіх сил душі” [6, с. 90].

– 84 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
Окрім розвитку самої ідеї постійної молитви, Євагрію належить інший
термін – „умна молитва”, яку він розумів як безперервне спілкування розуму з
Богом. Неоплатонічне уявлення про природну Божественність людського ума
(νους) привело його до розуміння монашої аскези не як свідчення про
присутність в людині Царства Божого, але як перевтілення чи спрощення ума,
який займається в молитві властивим йому діянням. Як і Макарій Великий,
Євагрій говорить про образ Божий в людині як здатність пізнавати Пресвяту
Тройцю, саме ця властивість визначає Богоподібність людського Духа, а не його
нематеріальність. Так само він розділяє шлях подвижника на два етапи: діяння,
як моральне очищення і досягнення за допомогою аскези безпристрасності, і
споглядання, яке вводить подвижника в істинну любов, яка найперше є
прагненням пізнати Бога: „Любов є начало гностичного сходження, начало
„природного” життя… Любов і гносис нерозривно поєднані…” [22, с. 164-165].
Саме в гносисі є своя послідовність споглядань, що і визначає Євагрієве вчення
про умну молитву як предстояння і споглядання умом досконалості Бога.
Внаслідок цього він відкидає будь-яке використання „умної молитви”, і це
відношення стало постійною рисою православного духовного передання на всі
часи і його явною відмінністю від деяких латинських шкіл духовності. Передав
цю думку Євагрій фразою, яка і до сьогодні є популярною серед християн:
„Якщо ти богослов, то ти будеш істинно молитися; якщо ти істинно молишся, то
ти богослов… Коли, ставши на молитву, ти відчуєш радість, що перевершує
будь-яку іншу радість, тоді ти, воістину, знайшов молитву” [6, с. 124, 203].
Все це – докази істинності містицизму Євагрія, який був очищений від
будь-яких єретичних домішок, наче в горнилі, традицією православного
чернецтва, успадкований нею і перевтілений в богослів’я і практику Ісусової
молитви, які восторжествували в ісихазмі.
Безумовно, дослідження проісихастських ідей в ранньому чернецтві
IV ст. можна було б продовжити, розглядаючи життя, твори і вчення інших
подвижників цього періоду, наприклад, таких як Павло Фівейський (288-341);
Іларіон Ганський (291-371); Іоанн Колов (IV ст.); Онуфрій Великий (IV ст.);
єп. Аммон (IV ст.) та інші.
Більше того, на нашу думку, розглянуті житія і твори преп. Отців
Антонія Великого, Макарія Єгипетського та Євагрія Понтійського та особливості
їхніх богословсько-подвижницьких вчень вповні можуть презентувати головні
віхи богословсько-аскетичної традиції в ранньому чернецтві IV ст., які, власне, і
були тим благодатним зерном, що явило в наступні віки Церкви Христової
висоту ісихастської духовності. Отже, підіб’ємо підсумки.
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Найперше варто зазначити, що поява монашества не була явищем новим
для Церкви, скоріше, із релігійними реформами імператора Константина
Великого, визнання християнства державною релігією з’являється світський
елемент, який входить в християнське суспільство, вносячи свою, властиву йому
атмосферу. Адже до цих перетворень ранні християнські общини фактично були
ізольовані від суспільства і держави, існували поза ними. „Якщо раніше віра була
подвигом і жертвою, готовністю на мучеництво, то тепер християнство стає
державною релігією, і шукачі подвигів, прагнучи скорбот і утисків, шукаючи
„тісної дороги”, прямують в пустелі, щоби там створити свою „державу в
державі” [7, с. 186-187], – пояснює єп. Іларіон (Алфєєв). Показовим також є те,
що монаший дух виникає у всіх частинах тогочасного християнського світу
майже одночасно. А отже, монашество слід розглядати не як таке, що зовні було
привнесено в християнство, але зародилось в лоні Церкви, як наслідування
образу життя Христа. Тому метою чернецтва є не лише повернення до
першопочаткового благодатного стану чистоти та безгрішності, якими володіли
Адам і Єва в раю, але відчування і споглядання в міру духовного подвигу і
возвишеності вже і в цьому світі сили і слави майбутнього Царства Божого.
Шлях же до цієї досконалості пролягає через суворий і тяжкий духовнотілесний подвиг, який вповні зосереджується в молитві. Вже розглядаючи
аскетичне вчення преп. Антонія Великого, „батька православного монашества”,
ми бачимо головні віхи християнського подвижництва, які окреслили межі й
надали підґрунтя для майбутнього його становлення: боротьба із тілесними
бажаннями і задоволеннями, які є поживою для пристрастей, щоб очистити душу
і приготувати серце, духовну світлицю для життя в ній Духа Святого, Який дає
благодать і силу людині для духовного звершення. І щоби благодать Божа жила в
людині, їй необхідно завжди дбати за чистоту віри, постійну молитву і сердечне
покаяння. Тому саме самітництво, відхід від світу, полишення всього образу
життя у світі цьому дозволяє подвижнику присвятити всі сили і увагу на пізнання
Бога і стяжання благодаті Його.
Таким чином, раннє чернецтво явило християнському світові перші
великі плоди аскетичного богословствування, як в теорії, так і на практиці,
відкриваючи вищі й таємничі (містичні) сторони духовного вдосконалення,
шляху наближення до Бога. Отже, саме містичний характер авви Макарія та
Євагрія Понтійського привернув нашу увагу. Центральним положенням їхньої
містики є вчення про обоження людини, яке з IV ст. фактично посідає головне
місце в богослов’ї Церкви. Ці містичні автори переносять напруженість духовної
боротьби у внутрішній світ людини, її серце і ум, яка спрямовується до свободи
людського духу від гріха і лукавого і справи стяжання благодаті Духа Святого.
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Запорукою цієї благодаті є постійна молитва як шлях єднання з Богом,
усвідомленість вищих духовних станів людської душі, які виявляють себе в
возвишеному духовному почутті, баченні Бога – як Божественного світла, яке
проникає в людину і преобразує, обожує її.
Заслуга преп. Макарія Єгипетського і Євагрія Понтійського для
ісихастського богослов’я і практики полягає ще й в тому, що вони визначили всі
ті основні елементи, які ми знаходимо в наступній духовній традиції східного
монашества. „Цінність таких авторів, як Діадох Фотікійський чи Іоанн
Ліствичник, дуже популярних в наступні століття, полягає головним чином в
тому, що вони створили синтез вчень Євагрія і Макарія. Так „умна молитва”
Євагрія стала на Сході „молитвою сердечною”, особистою молитвою,
безпосередньо зверненою до втіленого Слова, „Ісусовою молитвою”, в якій
призивання „Імені” займає майважливіше місце” [11, с. 286].
Отже, впевнено можна сказати, що те торжество ісихастських ідей, яке
відбулось аж в ХIV ст., повноправно черпає початки своєї духовності ще в IV ст.
у ранньому чернецтві, незважаючи ще на неповну розвиненість і оформлення цих
ідей.
Список використаних джерел та літератури:
1. Біблія, книги Священного Писання Старого та Нового Завіту / перекл. Патр.
Філарета (Денисенка). – К.: Вид-ня УПЦ КП, 2004. – 1408 с.
2. Алексий (Дородницын), еп. Преп. Макарий Египетский как представитель
православно-аскетического мистицизма// Вера и Разум, 1904, №21.- С. 43-51.
3. Вагнер Т. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси . – М.: Искусство,
1993. – 218 с.
4. Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды 1952-1983 гг. Статьи,
доклады, переводы. – Н.Новгород, 1996. – 374 с.
5. Добротолюбие / в 5 т.: Т.1. – М., 1998. – 568 с.
6. Евагрий Понтийский. Аскетические и богословские творения. – М.: Мартис,
1994. – 364с.
7. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. Введение в православное
догматическое богословие. – Клин: Фонд “Христианская жизнь”, 2004. – 304 с.
8. Исихазм. Аннотированная библиография / под науч. ред. С.С.Хоружого. –
М.: Изд-ий отдел РПЦ, 2004. – 912 с.
9. Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послания и слова. – М.:
Правило веры, 1998. – 528с.
10. Мейендорф И., протопр. Введение в святоотеческое богословие. – Клин:
Фонд “Христианская жизнь”, 2001. – 448 с.
11. Мейендорф И., протопр. История Церкви и восточно-христианская мистика.
М.: Институт ДИ-ДИК, Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. – 576 с.
12. Минин П.М. Мистицизм и его природа. – К.: Пролог, 2003. – 148 с.

– 87 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
13. Палладия, еп. Еленопольского. Лавсаик, или Повествование о жизни святых
и блаженных отцов. – М., 1992. – 292 с.
14. Платон (Игумнов), проф. архим. Монашество// Катехизис. – К.: Изд-ие УПЦ,
1991. – С. 400-407.
15. Попов И.В. Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. Макария
Египетского // Богословский Вестник. 1904. №3(11). – С. 537-565.
16. Поснов М.Є.Э. История Христианской Церкви. – Брюссель: Жизнь с Богом,
1964. – 616 с.
17. Святий Макарій Великий. Настанови про християнське життя. Євагрій
Понтійський. Настанови про подвижництво / Пер. з рос. Д.Кічі. – Львів: Місіонер,
2002. – 258 с.
18. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. –
М., 1998. – 528 с.
19. Сидоров А.И. Путь христианского любомудрия (о преп. Никите Стифате) //
ЖМП, 1992, №6. – С. 33-45.
20. Федір (Бубнюк), ігум. Містичне богослів’я. Курс лекцій для 1-го курсу КДА / на
правах рукопису. – К., 2003-2004. – 54 с.
21. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об Отцах Церкви / в
3-х т.: Т.3. – Свято-Троицкая Сергиевская Лавра. 1996. – 154 с.
22. Флоровский Г.В. Восточные Отцы V-VIII веков. – Париж: УМСА PRESS,
1990. – 260 с.
23. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. – К.: Пролог, 2003. –
416 с.
24. Языкова И.К. Богословие иконы: Учебное пособие для слушателей и преподавателей высших духовных учебных заведений и всех интересующихся иконой. –
М.: Общедоступный Православный Университет, 1995. – 208 с.


протоієрей Віталій КУЗІН,
кандидат наук із богослов’я,
проректор РДС
РЕФОРМА ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ В УКРАЇНІ:
ЧОМУ ВАЖЛИВО ПЕРЕЙТИ НА НОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ СТИЛЬ?
15 грудня 2018 року в Україні була створена єдина автокефальна
Православна Церква, котра стала 15-ю у спільноті Помісних Православних
Церков. Відразу з початком визнання її автокефального статусу в світовому
православ’ї та світі перед новою Православною Церквою, котра налічує
тисячолітню історію, постало багато сучасних викликів. Вони передбачають її
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подальший історичний, богословський, богослужбовий і духовно-культурний
розвиток, адже практично більше 400 років православ´я України перебувало під
впливом Російської Православної Церкви. І таким чином, успадкувавши від цієї
іноземної релігійної спільноти, сучасні проблеми взаємодії постмодерної світової
культури з традиціями православної віри. Серед них важливим питанням є
подолання відмінностей церковного календаря в Україні між календарною
практикою вселенського православ´я та інших напрямків світового християнства.
На необхідності в майбутньому здійснити зміну церковного календаря
часто наголошує Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній,
але при цьому, зважаючи на протидію російського православ´я, пояснює: “Якщо
Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові
сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних
проблем”. Тому Православна Церква України, котра набула і продовжує
набувати світового визнання, готова перейти на новий календар, але для цього
необхідно бажання самого українського народу. Котрий мусить усвідомити, що
зміна календаря відповідає загальнокультурній практиці, за якою живуть вже
століттями європейські народи, подолавши багато національних й релігійних
суперечностей. І саме вирішенню проблеми календарної реформи у майбутньому
покликана дати ця розвідка, наголошуючи, що існування старого та нового стилів
у календарному році не свідчить про нашу багату культуру. Це те, що не
дозволяє нам її розвивати, гальмує нашу національну, культурну та релігійну
самобутність, повертаючи у минуле рабське становища в російській чи
радянській імперіях.
В історії людства календар змінювався декілька разів, і ці зміни були
уточненням календарної системи, котра складається з природних одиниць часу:
доба, тропічний рік (проміжок часу в 365,2422 доби, коли відбувається зміна пір
року), синодичний місяць (29,53059 доби, які відповідають зміні фаз місяця,
тобто періодична зміна виду освітленого сонцем частини місяця на земному небі)
[4, 12]. В різний історичний період людство для кращого літочислення,
датування та визначення часових циклів і проміжків часу реформувало
календарну систему, котра радикально змінювала порядок поділу календаря на
добу, місяці, роки і епохи чи ери.
Найдревнішим календарем є місячний календар, у якому основою визначення
є зміна обертання місця навколо землі через освітлення сонцем. Відповідно, у
місячному календарі є 29 днів у місяці протягом 6 місяців й 30 днів у місяці в інших
6 місяцях. Загальна кількість днів у році становила 354 дні, що, як виявилося, на
практиці призвело до значного відставання місячного календаря від астрономічного
циклу, бо кожного року відбувалося зміщення на 36 годин [1, 194-195].

– 89 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Проблему відставання чи календарної неточності народи древнього світу
вирішували по-різному. Наприклад, давньогрецький астроном, математик та
інженер Метон Афінський (народився близько 460 до Р.Х., дата смерті невідома)
запровадив 13-й місяць, де було 30 діб, через кожних 19 років протягом семи
разів, щоби кожен наступний місяць нового року не починався на 11 діб раніше,
ніж попередній. Ця поправка у місячний календар відома як “метонів цикл”, за
яким 12 років було по 12 місяців у році, 7 років було 13 місяців у році. Метонів
цикл є настільки вдалим, що застосовується для визначення святкування
православної Пасхи, тобто до Пасхалії [1, 246].
Метонів цикл давав похибку на одну добу кожних 48 років, через що був
удосконалений давньогрецьким астрономом Каліппом Кізікським (370-300 до
Р.Х.), створений “каліплів цикл” давав похибку на одну добу через 128 років. А
“гіпархів цикл”, який створив давньогрецький астроном Гіпарх, давав похибку
через кожних 227 років на одну добу [1, 317].
Таким чином, неточність місячного календаря вирішувалася додаванням
13 місяця, через що він був замінений в IV ст. до Р.Х. на місячно-сонячний
календар, де були роки з 13 місяцем, котрі називалися “емболістичними”, назва
походить з давньогрецької мови і означає “вставний рік”. Але і це не було
ідеальним, проте вчені вважають, що місячний календар є дуже древнім і
найпершим календарем людства, про що свідчать численні археологічні знахідки
і артефакти кам’яної епохи. Приблизний початок місячного календаря датується
X-VI тис. до Р.Х., що відповідає допатріархальному періоду біблійної історії
[6, 156].
Проте місячно-сонячний календар проіснував недовго і був замінений
сонячним календарем, який спирався на зміну пір року за обертанням Землі
навколо Сонця. Тобто в основі сонячного календаря є так званий “тропічний рік”
або сонячний рік – це відрізок часу, за який сонце здійснює освітлення Землі,
котра обертається навколо нього за системою екліптики. Екліптика – це уявна
лінія, велике коло небесної сфери, у центрі якого є Сонце, навколо котрого
рухається Земля, обертаючись навколо своєї осі, через що відбувається добова
зміна дня і ночі, та навколо екліптичної лінії, через що відбувається зміна пір
року (весни, літа,осені, зими) [6, 32].
Отже, сонячний календар заснований на впливі Сонця на Землю, її
освітлення і обігрівання створює зміну пір року. Під час обертання Землі навколо
Сонця вона двічі потрапляє у лінію екватора, опиняючись у точці рівнодення –
весняного чи осіннього. Після двох послідовних проходжень Землі точка
рівнодення зміщується, і календарна доба рівнодення зсувається на декілька
годин уперед. Протягом трьох років рівнодення наступає на 5 годин 48 хв. 46 сек.
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пізніше, ніж попереднього року, на четвертий рік відбувається вже зміщення на
18 годин 11 хв. 14 сек. Тому четвертий рік називається високосний, бо, таким
чином, рівнодення може припадати на дві доби, на 20 чи 21 березня – весняне
рівнодення (астрономічна весна), 22 чи 23 березня – осіннє рівнодення
(астрономічна осінь) [1, 384-385].
Цей феномен, який називається випередженням рівнодення, був відкритий
Гіпархом, але про нього писав філософ Платон у діалозі “Тімей”, вказуючи, що
планети рухаються за певними циклами, повертаючись через 25776 років на
попереднє місце руху. Причину такого зміщення руху Землі пояснив Ісак
Ньютон з погляду механіки в 1687 р. Але наукове обґрунтування цього феномена
завершили в ХІХ ст. вчені Ф.В. Бессель та О.В. Струве, довівши, що Земля
обертається та змінює напрямок руху за схемою обертання конуса й одночасно
коливається, ніби нерегулярно трясеться [2, 13-14]. Ці явища в астрономії
називаються “прецесією” – зміна руху обертання Землі та “нутацією” –
коливання чи похитування Землі під час обертання.
Ідеальним прикладом розуміння даного явища є процес дії такої іграшки,
як дзиґа, котра обертається навколо своєї осі, але змінює симетрію руху і
одночасно коливається. Таким чином, явище прецесії триває періодично кожні 28
тис. років, а явище нутації приблизно триває в період 18,61 року, впливаючи на
зміну календарної системи в годинному та добовому еквіваленті [1, 115]. Щоб
уникнути відставання нумерологічного чи числового календаря від астрономічного, був запроваджений юліанський календар, який розробили олександрійські астрономи на чолі з Созігеном в 46 р. до Р.Х. за наказом Юлія Цезаря.
Античний астроном, математик і філософ Созіген Олександрійський (І ст.
до Р.Х.), розробляючи новий календар у Римі, запропонував відмовитися від
місячного календаря та орієнтуватися на сонячний календар, що використовувався в Єгипті, з додаванням до 365 діб у році одного дня, такий рік тривав 366
діб і називався “високосний”. З 1 січня 45 р. до Р.Х. цей календар почав офіційно
діяти у Римській імперії, отримавши назву від його засновника Гая Юлія Цезаря,
називаючись “юліанським календарем” [3, 16-17].
Зі збільшенням території Римської імперії та поширенням римської
культури юліанський календар увійшов до побутового життя романізованих
європейських, азійських і африканських народів. На Першому Вселенському
соборі 325 р. він був затверджений обов’язковим для всіх християн [1, 459].
Сучасного нумерологічного вигляду юліанський календар набув шляхом
декількох редагувань. Через 36 років, за імператора Октавіана Августа, було
виправлено, що високосний рік настає кожного четвертого року, а не третього.

– 91 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Тому юліанський календар почав функціонувати нормально з 1 березня 4 р. до
Р.Х. [3, 21].
У період середньовіччя відбулася відмова в юліанському календарі
числення днів місяця за римською традицією на календи, нони та іди у
зворотному порядку, наприклад: шостий день перед травневими календами.
Взамін цьому була введена система нумерологічного числення днів місяця від
першого дня до останнього, котра використовується й нині. Саме з юліанського
календаря започатковується традиція святкувати Новий рік 1 січня – від дня
започаткування юліанського календаря. Але святкувати Новий рік 1 січня
увійшло в практику з початком запровадження григоріанського календаря в
Європі в XVI-XVII ст.
Вже у IV ст. по Р.Х. було виявлено дефекти юліанського календаря, котрий
хоч і мав 365 ¼ доби у році, випереджаючи тропічний рік, але кожні 128 років на
один день відставав від астрономічного циклу. З ХІІІ ст. у Західній Європі
почали тривати дискусії з приводу календарної реформи, бо дата святкування
Різдва Христового, котра збігалася з зимовим сонцестоянням, пересувалася у бік
весни. Але найбільшою проблемою було святкування Пасхи, день якої був
прив’язаний до весняного рівнодення 21 березня, та за юліанським календарем
весняне рівнодення наставало на 11 діб раніше [5, 38].
Прагнення виправити зміщення юліанського календаря активно
обговорювалося на церковних соборах. Остаточно рішення щодо реформи
календаря було прийнято на Тридентському соборі (1545-1563 рр.) Римокатолицької Церкви. На цей крок зважився Папа Григорій ХІІІ в 1582 р. завдяки
розробленій новій календарній системі астрономами Христофором Клавдієм та
Алоізієм Ліліусом, які запропонували: 1) ліквідувати 10 днів у відставанні
юліанського календаря шляхом переходу з 4 на 14 жовтня; 2) нові правила
визначення високосного року, котрий протягом 400 років є 97 разів, тобто
частіше, ніж в юліанському календарі, щоб не допустити зсуву астрономічного та
календарного циклу; 3) запровадження григоріанської пасхалії, котру православні помісні церкви не приймають, дотримуються традиції олександрійської
пасхалії [5, 42].
У західноєвропейському світі ця реформа викликала жорсткі протести,
через що цей календар почали називати “григоріанським”, щоб, у такий спосіб,
довести його помилковість й астрономічну необґрунтованість. Проти григоріанського календаря виступали всі західні університети, деякі представники
протестантського християнства оголошували про час настання “кінця світу”,
“початок ери антихриста”, Папу називали “предтечею антихриста”, а новий
календар “безбожним творінням” [5, 44].
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Однак провідні науковці та богослови того часу активно пояснювали
доцільність запровадження нового календаря. Особливо на цьому наполягав
Мартін Лютер, астроном Йоганн Кеплер протягом своєї наукової кар’єри
приділяв багато уваги для визнання григоріанського календаря. Його відразу
прийняли всі католицькі європейській держави, протестантські визнали його
правильність і запровадили на сторіччя пізніше. Бо головна суть цієї календарної
реформи ґрунтувалася на правилі, сказаному в папській буллі “Inter gravissimas”
від 24 лютого 1582 р., що у перекладі з латини означає “Посеред найважливіших
обов'язків нашої пастирської служби”, де вказано, що новий календар повинен
“повернути весняне рівнодення “на своє місце”, на 21 березня, де воно (майже
точно) було в час Нікейського собору, коли встановлювали правила святкування
християнської Пасхи” [3, 38].
Православні помісні церкви, очолювані Вселенським Константинопольським патріархом, відкинули пропозицію Римської Католицької Церкви перейти
на єдиний григоріанський календар. Але в Україні, на тих територіях, які були у
складі Рнчі Посполитої й Австро-Угорської імперії, григоріанський календар був
обов’язком для населення.
Російська імперія, де домінуючою релігією було православ’я, та інші
православні народи Східної Європи не приймали григоріанського календаря.
Після Першої світової війни Радянська Росія, потім держави Радянського Союзу,
Українська Народна Республіка, Румунія, Греція, Сербія, Хорватія, Словенія,
Туреччина, Болгарія в 1916 р. перейшли на григоріанський календар. що стимулювало Православну Церкву в цих держава переглядати питання календарної
реформи.
З приводу цього в 1923 р. Вселенським патріархом Мелетієм IV був
скликаний собор православних східних церков, але офіційно це був “Всеправославний конгрес” або “Всеправославна нарада”, бо на цей собор не прибули
представники більшості Православних Помісних Церков. На сесіях конгресу з 10
травня по 10 червня обговорювалося переважно питання календарної реформи. І
щоби не переймати систему григоріанського календаря, котра мала католицьке
походження, було вирішено прийняти “новоюліанський календар”, який був
розроблений сербським астрономом, професором математики і небесної механіки
Мілутіном Міланковичем (1879-1958 рр.) [6, 117].
З цього приводу він опублікував статтю “Реформа юліанського календаря”,
де пояснив необхідність православним християнина перейти на нову редакцію
юліанського календаря – “новоюліанський календар”, переваги цієї календарної
системи над григоріанським календарем і механізм переходу календарного року,
щоби не порушувалася попередня практика юліанського календаря. Враховуючи
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це, Міланкович запропонував 900-літній цикл, в якому вилучалися 7 діб
відставання нумерологічного календаря від астрономічно-сонячного. Протягом
900 років новоюліанського календаря високосних років є 218 і 682 роки
звичайних. Тоді як в григоріанському календарі кожних 400 років 303 простих
роки і 97 високосних років, тобто протягом цього циклу вилучаються 3 роки.
За календарною системою новоюліанського календаря рік триває
365,242222 доби, тропічний рік 365,2421988, тобто на дві секунди менше. Тому
різниця між ними в одну добу виникає через кожних 43500 років, у
григоріанському календарі так відбувається через 3280 років, а в юліанському
через кожних 128 років. Розрахунок чергування простих і високосних років є
настільки вдалим у новоюліанському календарі, що до 28 лютого 2800 року він
буде повністю збігатися з григоріанським [6, 119-120].
Отже, за точністю новоюліанський календар є більш досконалим, тут
тропічний рік не прив’язаний до часу обертання землі, а різниця в секундах не є
вирішальною. Зміщення календаря стає суттєвим, коли відбувається поява
добової відмінності, що спостерігається у наш час у церковному календарі
православних України, де різниця між григоріанським і новоюліанським
календарем є на 13 днів меншою від юліанського. І якщо її вчасно не ліквідувати,
прийнявши новоюліанський календар, як запропонував Вселенський Патріархат
в 1923 р., то на початок 2100 року так різниця буде дорівнювати вже 14 днів.
З пропозицією перейти на новоюліанський календар Константинопольський патріарх Мелетій IV (1871-1935 рр.), який увійшов у історію Православної
Церкви як реформатор, звернувся до всіх Помісних Православних Церков,
зберігаючи непорушною традицію олександрійської пасхалії [7, 4].
Зараз новоюліанський календар, який до 28 лютого 2800 року буде
повністю збігатися з григоріанським, використовують дев’ять Помісних Автокефальних Православних Церков, зокрема: Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська та
Чеська. Автономна Фінляндська православна церква взагалі дотримується
григоріанського календаря і святкує Пасху за григоріанською пасхалією.
З початком 1924 року на новий календар перейшли Вселенська
Константинопольська патріархія, Румунська Православна Церква, Елладська
(Грецька) Православна Церква, Кіпрська Православна Церква, в 1928 р.
Олександрійська й Антіохійська Православна Церква та Болгарська Православна
Церква в 1968 р. З отриманням автокефалії Польської Православної Церкви в
1924, Албанської Православної Церкви в 1937 р. й Православної Церкви Чеських
земель і Словаччини в 1998 р. відбувся перехід цих Помісних Церков на
новоюліанський календар. Але в 2014 р. Архієрейський собор Польської
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Православної Церкви прийняв рішення повернутися на юліанський календар з
15 червня.
Таким чином, 9 Помісних Православних Церков з 15 живуть за
новоюліанським календарем, який збігається у святкуванні всіх свят і подій
Християнської Церкви, крім пасхалії, з григоріанським календарем. Не підтримують перехід на новоюліанський календар Сербська Православна Церква,
Єрусалимська Православна Церква, Російська Православна Церква, Грузинська
Православна Церква, Польська Православна Церква, поки що Православна
Церква України та монастирі Афону.
Проте календарна реформа в Російській імперії та в Російській Православній Церкві протягом ХІХ та початку ХХ ст. активно обговорювалася. Розрив
у календарі суттєво впливав на зовнішні відносини Російської імперії з
європейськими державами. Це особливо стало помітним під час наполеонівських
війн 1799-1815 рр., вважається, що відмінності в календарях призвели до поразки
російської армії у воєнних кампаніях 1805 р.
Тому інтелектуальна й наукова спільнота, до якої входили православні
богослови, не заперечувала переходу на григоріанський календар. І в 1923 році
відбувся перехід Російської Православної Церкви на григоріанський календар
або, як говорили того часу, на “новий стиль”. Та під тиском радянської влади і
втручанням комуністичної ідеології у Церкву патріарх московський Тихон
(Бєллавін В.І.) скасував указ про перехід на новий календарний стиль [7, 18].
На даний час Російська Православна Церква Московського Патріархату, за
винятком деяких єпархій за кордоном, які дотримуються григоріанського чи
новоюліанського календаря, взагалі не підтримує ідею переходу на новий стиль,
тобто на новоюліанський календар. Вважаючи перехід помилкою і протилежністю чистоті православної віри, нерідко на адресу григоріанського та новоюліанського календарів лунають звинувачення в антихристиянстві, сатанізмі,
масонстві тощо [7, 33].
Між тим, це все на рівні домислів, які не мають ні біблійного підґрунтя, ні
наукового обґрунтування, а навмисне заперечення відмови від юліанського
календаря спричиняє інтелектуальне та культурне відставання певної частини
християнства від всезагальної світової практики. І в цьому процесі опинилася
Україна, як християнська і православна держава, в якій частина віруючих
західного християнства (католики і протестанти) живуть за новим стилем –
григоріанським календарем, а православні віруючі й греко-католики дотримуються юліанського календаря.
З 2017 р., коли указом президента 25 грудня було проголошено вихідним
днем через святкування Різдва Христового, виникла тенденція у частини
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населення святкувати це свято 25 грудня і 7 січня. Що, у свою чергу, не має
ніякого логічного сенсу, бо відбувається порушення підготовки віруючих до
благочестивого святкування Різдва Христового. А отже, знецінює у свідомості
віруючих саме розуміння одного з найбільших християнських свят – Різдва
(народження) Господа Нашого Ісуса Христа.
Щоб вирішити цю проблему, ліквідувати існування двох стилів, тобто
старого і нового, бо держава живе і відзначає всі події за григоріанським
календарем, необхідна належна інформаційна підготовка населення. Із утворенням єдиної Помісної Православна Церкви України проблема календарної реформи поступово стала вирішуватися – через публічні обговорення, інформаційнокультурний обмін, місіонерську діяльність патріотичного православного духовенства. Щоб віруючі всіх напрямків християнства в Україні, котрі дотримуються юліанського календаря, розуміли, що це не зрада догматів віри, падіння
у гріх і не заперечення джерела віри Священного Писання або Біблії.
Реформа церковного календаря в Україні – це прагнення до точності,
об’єктивності й наукового розвитку, бо юліанський календар, як зауважує
український фізик і астроном І.А. Климишин, “не відображає належно ні змін пір
року, ні повторень у положенні зір на небі. А наче корабель без капітана, пливе в
часі без орієнтації на яке б то не було астрономічне явище” [5, 101].
Зважаючи на попередні доведення, потрібно розуміти, що Церква
успадкувала юліанський календар від язичницького дохристиянського світу, бо
на час проведення Першого Вселенського собору іншої календарної системи не
існувало. Юліанський календар, як показано, був заснований на астрономічних
поясненнях античності, котрі за дві тисячі років значно застаріли, вдосконалившись новими відкриттями, через що був перехід в XVI ст. на григоріанський
календар, а в ХХ ст. на новоюліанський. Саме ці аргументи мають стимулювати
православних віруючих України розуміти безпідставність дотримання старого
стилю у церковному житті та прагнення приєднатися до єдиної практики
святкування християнських свят, а найперше Різдва Господа нашого і Спасителя
Ісуса Христа.
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протоієрей Володимир ТИМКІВ,
кандидат наук з богослов’я,
викладач РДС
АКТ САМОПІЗНАННЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
РЕАЛЬНОГО НАБЛИЖЕННЯ ДО БОГА У ТВОРАХ ФІЛОСОФА
І БОГОСЛОВА ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ
„Коли ми хочемо виміряти небо,
землю і моря, маємо насамперед
виміряти себе самих — власною нашою мірою...
А як не виміряю насамперед себе,
то що за користь знати міру інших створінь.
Та чи й можливо це”
Григорій Сковорода

Серед усіх чудес світу найзагадковішим і притягальним був і
залишається феномен людини. А якщо бути відвертим, то найбільш вразливими є
питання: хто я є в цьому світі? Яка моя роль? Що ріднить мене зі світом-буттям і
яка іскра надає мені унікальності? Проблема пошуку і визначеності себе
формується на етапі становлення особистості й невтомно, знову й знову,
вирішується впродовж усього життя людини. До цього спонукають як
особистісні життєві колізії, так і зламні, значущі події в історії суспільства,
країни, нації. Тож не дивно, що за допомогою і натхненням у нашому життєвому
подвигові ми звертаємось до духовної, культурної і філософської спадщини
нашого роду, а саме до роздумів особливого його представника Григорія
Сковороди.
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Людина та її відносини зі світом посідають центральне місце в його
філософії. Основні положення філософської системи Сковороди — вчення про
дві натури і три світи – перетинаються в проблемі людського щастя і пошуку
сенсу життя. І вихідним при цьому, на наш погляд, є принцип самопізнання.
"Знай себе! Бережи себе!". Це гасло Сковороди співзвучне з висловом
"Пізнай самого себе", відомим ще з античності. Але для Сократа і тієї тенденції,
що сформувалася в західноєвропейській філософії, відзначає В. С. Горський,
самопізнання — це насамперед акт інтелектуальний, який приводить до знання і
розуміння. Сковорода, спираючись на традиції східнохристиянської філософії,
розуміє акт самопізнання не як гносеологічний, а онтологічний процес реального
наближення людини до Бога шляхом заглиблення в себе.
Тому з поняттям мікрокосмосу, тобто людини, пов’язана і теорія
пізнання Г.С.Сковороди. Ця теорія пізнання традиційна: її символічну форму без
подальших труднощів з’ясовують традиції отців Церкви, Філона, містиків:
Григорія Палами, Діонисія Ареопагіта, Симеона Нового Богослова та ін.
Вчення Сковороди виходить із тези, що у великому, малому та
символічному світі, людині й Біблії, скрізь все є під покровом символічної,
образової форми. Форма є покривалом, зауважує він, тому щоб досягнути
прихованого сенсу, спершу треба „знищити” цю форму, і крім того, цей сенс
можна знайти не лише у самих об’єктах, але і в нас самих.
„Істинне життя має початок від часу, коли завдяки самопізнанню людина
“знайде себе”. Активний розум, керований серцем, яке не має вагань і наповнене
любов’ю, доведення добрих схильностей людини до досконалості – це той шлях,
на якому людина зазнає найменше страждань і щонайбільше радостей” [16,
с. 145].
„Через поняття “невидимість” у Сковороди здійснюється перехід від
часового до вічного, від зовнішнього, земного, – до духовного, Божого.
Невидимість є внутрішньою природою усього і існує поза часом, як умова світу
речей, предметів, людини” [17, с. 36].
У всьому первенствує невидимість Божа, Його план і задум, а видимий
матеріальний світ є, навпаки, лише „тінню духовної умови”.
Ця умова всього є Бог, Який з ласки Своєї все сотворив і всім керує. На
думку автора дослідження, філософ і богослов Григорій Сковорода, вивчаючи
досвід віри святих апостолів, подвижників і вчителів Церкви, без сумніву,
опирається тут на вчення про „нетварні сили або енергії”, в яких Бог проявляє
Себе ззовні. Це Сам Бог, але не в Своїй сутності. Саме в цьому смислі святий
Василій Великий говорить про проявлені дії енергій, протиставляючи їх
непізнаваній сутності: „Ми ж стверджуємо, що пізнаємо Бога нашого по діях, але
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не даєм обіцянки наблизитись до самої сутності. Бо хоча дії Його до нас
нисходять, однак сутність Його залишається неприступною. Присутність Бога в
Його енергіях треба приймати в розумінні реальному. Це не дійственна
присутність причини в її наслідках. Вони не сотворені і не творені “із нічого”,
але предвічно ізливаються з єдиної сутності Пресвятої Тройці. Вони є надлишок
Божественної природи, яка не може себе обмежити і яка більша від своєї
сутності. Можна сказати, що енергії розкривають нам певний образ буття
Пресвятої Тройці ззовні, її неприступної сутності” [15, с. 171].
Таким чином, все творіння в міру покладеної в нього слави Духом
Святим оживляється, бо „Він всюди є і все наповняє як Скарб Добра і Життя
Податель”. Часто нашого мислителя називали пантеїстом через саме поняття
перебування всього існуючого в Богові. Ми хочемо привернути особливу увагу
до вчення святих отців про Божественні нетварні енергії, тому що, на нашу
думку, Сковорода у всій своїй творчості саме на цій основі будує своє пізнання і
розуміння видимого і невидимого світу. До розуміння Божественного промислу у
причині і безперервній дії піклування про все існуюче, і до природної
необхідності людської вдячності, гр. „євхаристії”, у відносинах з Живим Богом
Сковорода закликає уже як богослов і старець.
Людина приходить у світ із серцем, переповненим жагою відання. Через
нього вона найтісніше поєднується зі світом своїми прагненнями і жаданнями,
довідується, зрештою, і про суть самих жадань. Відкриття й усвідомлення стану
свого відання є актом самопізнання і вияву знання. Знання ж вповзає в людську
душу "як змій", як небезпечний вибір, спокуса неправдивого самоусвідомлення.
Воно з’являється як норма усвідомлення своєї особистості, як сила персоналізації. Відання ж є нормою усвідомлення світу.
Пристрасне занурення в океан знання без практичного життя згідно з
християнською добронравною наукою, очищення від пороків і пристрастей, без
послуху Воєначальникові Ісусу Христу, приводить людину до самовивершення й
ізоляції від світу тенетами гордості і штучності фальшивих цінностей.
Тому український Сократ застерігає і повчає: ”Воистину не будет пророческими тайнами никогда обжираться той, кто вЂрит Павлу, что тайны ни
полушки всЂ-на-всЂ не стоят, если им любовь Божія не будет предводителницею. Она основаніе и верх всему. Зачинается горким крестом, кончится
Христом, иже есть мир, любов и правда наша” [6, с. 57].
Як уже наголошувалось, кожна наука згідно з вченням Григорія
Сковороди є служниця єдиної своєї цариці Христової науки, що все хоче до
добра і щасливого життя привести.
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В радянський час, а нерідко і в наш, окремі люди, не розуміючи суті
релігії, стараються відірватись, стати „свобідними” від догматів Церковних, бо
мають про них зовнішнє, власне спотворене розуміння, вважаючи, що це
церемонійні, обрядові, непотрібні обмеження справжньої волі особистості. У
Сковороди таке однобоке розуміння називається повзучим по землі змієм. Таке
знання стає спокусою і завершується гріхопадінням: Адам відступається від раю,
а знання, що їх усвідомив Хам, стають хамством.
Шлях накопичення "чистого" знання має в собі також спокусу
атеїстичної гордині людини. „Коли змій, повзучий травою, виманює серця наші з
блаженного саду, то нехай і поверне змій, але уже вознесений від землі, —
міркує Григорій Сковорода. – Знання є результатом взаємодії Бога, мого "я" і
світу, однак саме собою воно недостатнє для виявлення внутрішнього
покликання людини. Воно є первинною спокусою і передумовою її подолання;
дає здатність самоусвідомлення і є виявником іншої сили душі – віри” [17, с. 39].
Тільки зодягнена у Христа і піднесена від землі на хрест, зосереджена на
слові Божому віра оберігає розуміння людини від приліплення до „землі” й
шукання щастя у тлінному, гниючому матеріальному захопленні. Така вознесена
віра дає новий зір Христів, зір Істинної Людини і бачення справжнього
людського щастя.
Святий преподобний Ісаак Сирін, про якого згадує Григорій Савич в
одному із своїх „Слів”, говорить, що коли ми прийдемо до царя, нерозумно і
безглуздо було б просити в нього гною, бо це виразить і нашу неповагу до його
величності й нашу нерозумність. Бо в царя належить просити царських,
достойних його посади, дарів. Так, продовжує він, і в молитві християнин нехай
не просить матеріальних благ у Господа Бога, Царя неба і землі, бо то рівноцінне
просінню гною, а хай просить дарів нетлінних, безцінних, вічних, Царських:
розсудливості, мудрості, великодушності, любові тощо, а матеріальне Господь і
без молитви дає, бо знає Господь наші потреби [3, с. 401].
Отже, через призму видимого, матеріального необхідно побачити
невидиме Боже, полюбити його і надати йому в своїй душі первенство і честь,
відмовлятись від будь-чого не Божого. Тому початково розпізнати себе означає
виявити природу серця і подвоєння мислі, на добру і гріховну.
Пізнавши подвійну природу серця, людина усвідомлює власну духовну
суть і дізнається про голос віри у своїй душі. "Хто старе серце відкинув, той
зробився новою людиною", — пише Сковорода. Іншими словами, для того щоб
побачити непотрібні бур’яни і кукіль в душі, необхідно очима віри побачити, що
є життєнеобхідною пшеницею, знати її на смак і любити запашний хліб з неї.
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Джерелом і підставою здійснення такого подвоєння і виявлення видимої
й невидимої суті є голос віри. В цьому нам допомагає Сам Господь через
видимий світильник Його світла – Біблію. У ній через людей з чистими серцями
записано слово Боже, правда про Бога, людину і світ, і дорога до Бога – до
Щастя. Крім того, найпершою книгою в процесі пізнання є ще книга природи –
творіння Божого, книга життя роду людського. Раніше, крім писаних джерел,
вона навчає людей істини. На думку автора дослідження, Сковорода говорить
про навколишній створений світ і природний моральний закон в душі кожної
людини від її народження і в ній сущий. Оскільки Триєдиний Бог відкрився нам
як досконала жива Любов, то і всі творіння Його і людина є в основі своїй –
Любов’ю. Тому і закликає псалмоспівець Давид: "Надійся на Бога, твори добро,
живи за правдою на землі і будеш ситий з багатства її" (Пс 36.3). Оскільки все
творіння служить Господу і Його благому плану, бо "... величні діла Твої,
Господи! Все премудро сотворив Ти; повна земля творіння Твого" (Пс.103. 24),
то і людині, яка пізнавши себе, співдіє волі Творця, сприятиме весь всесвіт, який
беззаперечно служить волі Творця..
Другим, після природи внутрішньої й зовнішньої, наставником людини є
наука. Всі науки за Божим промислом мають свою царицю Християнську
благонравну науку, і тільки якщо в послуху їй діють, то ведуть до щастя, інакше
блукають без радості й вічної мети. Відкриваючи істину, наука озброює людину
знанням справи, виступає як керівниця практичних інтересів людей. Наука і
освіта, вважав український філософ, повинні сприяти зростанню в нас
справжньої Людини, в яку ми зодягнулись при Хрещенні, умножати вічні реальні
блага людей, сприяючи їхньому звільненню від пут марновірства і шкідливих
отрут пристрастей.
„Маємо підстави вважати, що Г.Сковорода розумів мислення як
суперечливе в собі явище. Природа такої суперечливості пояснюється його
зв'язком зі світом видимості. Мисль є основою, серцем, не сама собою у своїй
"чистоті". Вона є умовою розпізнання правдивості світу, завдяки своєму злиттю з
вірою. “Істинне око і віра — все одно”, — зазначав філософ. Отже, мисль
прояснюється вірою, а серце є осереддям злиття віри мислі. Тобто віра є голосом
Бога в душі людини тільки через її серце” [17, с. 38].
Пізнання має свої етапи і вимагає постійної роботи над собою. Григорій
Варсава наголошує, що в серці людини ніколи нема спокою, там рай, там же і
пекло. Там завжди рух, дія. І пізнавати, що там знаходиться, означає побачити та
усвідомити в собі добрий початок і йому слідувати, також побачити хворе,
погане і його вилікувати, не даючи розростатись.

– 101 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Але як побачити невидиме і зрозуміти те, що глибше від розуму? Для
цього процесу передбачено певні кроки.
Перший крок – це негативний акт пізнання – знищення „зовнішнього”,
символізується, за Філоном, як „жування”. Розтоптувати, розбивати цього ідола,
розривати цього лева-диявола та знаходити всередині заховану страву та солодкі
щільники вічності, невідомої та таємної правди Божої, – закликав мислитель і
брат наш Варсава. „Розжовуйте добре”, бо символ, казав Сковорода, це таємний
знак, що веде наш розум до розгадування. Перше жування полягає в тому, що
розжовують історичну церемоніальну шкіру, лушпиння.
Григорій Сковорода іронізує: “Столько уже веков мудрствуете в
церемоніях, и каков плод, кроме одних расколов, суеверій и лицемЬрій”. Вимога
створити для всіх країн одні й ті самі церемонії призводила, на думку Сковороди,
до ворожнечі, ненависті, а часто й до кровопролиття, бо кожна країна
відстоювала свої традиції. Сковорода вважав, що треба вірувати в Бога “не
пустими только церемоніами, но самим ділом, сердечно ему подражая”. Разом з
тим він не відкидав зовнішньої обрядності цілком, вважаючи, що вона є немовби
театральним спектаклем, який змушує людину замислюватись над своїм
внутрішнім світом.
Щоб знайти в непотрібнім лушпинні горіха смак зерна, яке лежить
таємно заховане в лушпинні, треба знайти зерно Воскресіння, переконував
мислитель. Це зерно Воскресіння, Слова та мудрості Божої, лежить заховане в
бруді тіла та крові. За його словами, перше одноразове жування – це бачити лише
тіло, а друге веде до розжовування себе самого, тобто до пізнання не тілесного в
нас.
В самій людині захований всесвіт, отже, на його думку, треба йти не в
ширину, а в глибину. Копай криницю, щоб з неї й сусід міг напитись. Цей шлях
пізнання пов’язаний із пізнанням антитетичних структур буття світу: зрозумій
“тут”, то зрозумієш “там”. Розжовуючи, знаходимо в „скаженому смачне, в
мертвому живе, в безчесті славу.” Друге жування – є самопізнання. Богослов
Сковорода звертає нашу увагу на те, що Христос не каже “намацайте, а
згадуйте”, бо тіло намацують, а дух згадують – “рука обмацує камінь, серце чує у
вічній пам'яті аромат нетлінного”. Однак у всьому треба мати міру – і в їжі, і в
пізнанні, зокрема через читання, бо є небезпека легковажності, і хто швидко
запалюється ідеєю не укріпившись, той може і легко відійти. „Ученый премного
жрет. Мудрый мало яст со вкусом. Ученость, прожорство — то же. Мудрость же
и вкус есть то же. Истиный вкус при здравіи, а прямая мудрость при ползЂ. НЂт
лучше ничего, как истинна полза; и нЂт лучше ползы, как полза душевна. Полза
душевна есть лечба, пища и здравіе сердцу. Здравіе же – веселіе. И что ж сего
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дражайшее? Все суета, кромЂ сего. Приживи мнЂ хоть цЂлый мыр, все суета без
радости. Здравіе от многожорства, мудрость разнь от учености. Прожорство
раждает болЂзнь, мЂрная же пища крЂпит. Не читай — да множишь порок!
Читай — да заколешь порок. Аще же любишь неправду, ненавидишь твою душу.
Возлюби сам свою душу и будь блаженный самолюб, возлюбленный Соломону,
о коем так воспЂвает: “Разумливый праведник себЂ друг будет” [6, с. 57].
Картаючи неправдивість світу, мислитель прагне витлумачити шлях, що
веде до "досконалого світу нашого", і завбачує його поза "видимою –
невидимою" плоттю — це є світ вічний, який осягається вірою. Осягнення світу
вірою дається людині через її життя, тобто через видимий світ. Якщо розум є і
він прислухається до Божого, то під таким проводом людина йде в правильному
напрямку пізнання. Але „віра без діл мертва”, процес пізнання – це процес
духовного зростання у знаннях і ділах Божих – обоження. “Премудрості діло в
тім, щоб зрозуміти, в чому щастя, ось праве крило. А добродійність трудиться
відшукати – ось ліве. Без цих крил ніяким чином не можна вибратись і злетіти до
благополуччя. Премудрість, як орлине крило, а добродійність, як мужні руки з
легкими оленячими ногами” [8, с. 82].
Воля і розум в божественній основі єдині: і розум в основі діяльний, і
воля розумна. Сковорода називає це божественним супружеством. Мисль є
субстанцією пов'язання видимого та невидимого світу і водночас є силою
диференціації й синтезу. Силою ж розпізнання є віра.
Віра — це правдива невидимість, її не можна одягти в слова чи
уречевити, хоч вона проймає собою, як духом Божим, усе існуюче. Віра
проявляється мовчанкою, недомовленістю, паузою, непросторовою точкою,
надією, сподіванням, завбаченням.
Віра творить з людини особистість, свобідну від зла, пов'язуючи її з
Богом. „Невидима сила все "ісполняєт" (наповнює) і всім володіє, то чи не
однаково сказати, що невидимість у творінні первинна?" – а що не тлінне,
первинне, визначальне, те є головніше. Виявлення протилежностей має
допоміжне значення для процесу самопізнання і "очищення серця, для прийняття
нового духу".
Григорій Савич знову закликає людину зосередитись на власному
неоціненному скарбі – образі Божому, згідно з яким ми люди всі створені.
Пізнати, обняти й прийняти в дзеркалі нашої пам'яті святе, що заховане, тобто
далеке від усякої тлінності, є, на його думку, правдива пам'ять. „Бачиш дим? –
звертається він до співрозмовника, – пригадай вогонь! Бачиш цей світ? Пригадай
вічність! Що таке цей світ? Дим вічності…” [9, с. 5]. Пізнання можливе лише в
Богові, стверджує український Сократ: „бачимо світло лише тоді, коли є світло в
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оці. Через стіну переходимо, коли Бог є провідник. Коли ж сила покинула око…
то воно не може розрізняти між світлом і темрявою” [4, с. 101]. Згідно зі словами
святого апостола Павла, ми є члени єдиного Тіла Христового – Церкви, Главою ж
якої є Сам Господь наш Ісус Христос, тому Сковорода підводить до правильного
висновку, що належить нам, членам, у пізнанні самих себе звертатись до Господа
Ісуса Христа, Головного Органу – Глави Церкви як єдиного Тіла, Який нас
любить, знає сутність нашу, відчуває немочі, вболіває за хвороби і може нам про
нас розповісти, і допомогти.
Від нас вимагається забажати воскресіння й відкрити „входи вічні” –
сердечні двері для Господнього милосердного втручання. За переконаннями
Григорія Савича, світло відкриває нам те, що в пітьмі нашого розуму лише
бовваніло, і тільки Бог відкриває нам повну правду, так як і час та все інше,
мудрість і життя тощо, знаходиться в Богові. „Початок мудрості – розуміти Бога.
Хто ж не знає Бога, схожий на бранця у в'язниці, і що може такий у темряві
розуміти? Головний та початковий пункт мудрості є знання про Бога” [17,
с. 105].
Дорога ж до Бога Любові тільки через любов, бо „сила пізнається силою,
Дух – духом, подібне – подібним” [5, с. 433]. Слово Боже Біблія, Його поради
спасительні пізнаються тільки якщо проростуть в серці й синівським
благоговінням перед Отцем Небесним здійсняться.
„Древніший мудреців вислів: любов складає мир… все перемагає любов.
В пісні пісень, міцна як смерть є любов, жорстока як пекло ревність, крила її –
крила вогню, вугілля вогненне – полум’я її” [10, с. 156]. Страх Божий, як початок
мудрого, духовного і чистого життя, віра, як його необхідна і жива умова, любов,
як його вінець, завершення і цвітіння, – все це у філософа поняття тонічні. І так зі
страхом Божим і вірою нерозривно і внутрішньо пов’язане виконання волі Божої,
священних повелінь Божественної Правди. „Хто насмілиться від Божественної
двоїці (страху Божого і віри) нероздільної відділити Безсмертного Божества
скарби – заповіді Божі? Вони – плід, здійснення, звершення всьому, завершення
не маючі”.
Сковорода, прагнучи до блаженних плодів пізнання, запрошує до
розквіту своєї природи, щоб знайти свою справжню суть. Треба пізнати свою
природу, вслухатись в себе і зрозуміти, що саме мені, а не кому-небудь іншому,
потрібно, сміливо визначитись в житті, співдіючи істинним прагненням свого
духа, щасливо вступити в звання, коли людина не за своїми прихотями і не за
чужими порадами, але вникнувши в самого себе і прислухавшись до живучого в
нутрі й кличучого Святого Духа і слідуючи тайному Його поклику, приймається і
притримується тієї посади, для якої він у світі народився, самим Всевишнім до
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того призначений. „Напевне, друже мій, – говорить філософ, – не починай нічого
без цього царя в житті твоїм! Чудо, що досі тебе не вразили ці слова: "шукайте
насамперед Царства Божого". Шукай і день, і ніч, кричи: "да прийде Царствіє
Твоє." А без цього наплюй на всі справи твої, які б вони не були важливі та
славні. Шукати Царства Божого це значить шукати специфічної своєї
прив’язаності, шукати сродного собі покликання, і коли воно знайдено, все інше
додається” [18, c. 559].
Емпірично розум і воля в людині розділені надвоє, обоє страждають від
цього, і єдине спасіння їх у взаємному злитті, в поверненні древньої, родимої
єдності.
З цього приводу Сковорода переказує по-своєму байку: “Уяви собі, що
бачиш мандрівника, біля шляху сидячого, живе око його з веселою жадністю
взирає на замок, через пірамідних гір верхівки здалеку виблискуючий. Цей замок
є дім отця його, вінець і кінець всіх подорожніх трудів його. Але то біда, що наш
обсерватор ні рук, ні ніг дійсних не має, а тільки мучиться як євангельський
багач, дивлячись на Лазаря. Раптом він повертається назад і бачить сліпого, який
“бреде, прислуховуючись, нащупує посохом то вправо, то вліво, ніби п’яний із
дороги завиється, підходить ближче, зітхає”. Світлоокий розум впізнає рідного
брата в цьому безпомічному, але сильному ногами сліпці, даремно шукаючому
дороги до того самого отчого дому, який він у своїй “кульгавості” та
непорушності прекрасно бачить. І ось браття, зі сльозами впізнавши один одного,
з’єднуються. „Тепер погляньте на дивну справу Божу: із двох людей складений
один, одна подорожня особистість зроблена із двох сродностей, без всякого
змішування, але і без розділення, взаємно слугуючи” [8, с. 83-84]. Наш філософ
описує дивну картину сліпий брат бере на руки зрячого, але безрукого і
безногого брата і так разом, склавши двоїсту єдність з радістю ідуть до жаданого
батька.
Тільки у відношенні розуму до волі, в незлитності й нероздільності вони
можуть знайти дорогу до отчого дому. Воля може добратись до нього, розум з
вірою, побачити його лицем до лиця, зблизька, а не здалеку і вести. Звідси
глибочезний зв’язок між етикою та метафізикою у Сковороди, між його
моральними і містико-релігійними воззріннями (баченнями). Мораль, будучи
внутрішньо абсолютною, не відірвана у нього від цілого життя, а перебуває в
органічній з ним єдності. Мораль у нього – динамічна складова волі, але
принципи її появи лежать в онтології, в Божественно-сущому світі метафізичної
й містичної реальності. Моральна поведінка в тому, що людина зі страхом Божим
і з внутрішнім подвигом віри здійснює шлях в забутий і далекий дім Отчий. Тому
основний характер моралі Сковороди полягає в тім, що мораль для нього є
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практична містика і експериментальна метафізика. В моралі Сковороди ставиться
практичне завдання оволодіти тим, що споглядально встановлюється в його
теоретичній філософії. У Сковороди мораль є глибинним чином внутрішня і
автономна, а моральне завдання кожної людини має специфічний, лише їй одній
властивий, абсолютно особистий характер. Не норма підкорює собі дії людини, а
τόνος – γоріння та самозагоріння. „Кожна людина повинна, має шукати свою
ідеальну форму, здійснити ту специфічну ентелехію, яка метафізично
зберігається в Бозі” [18, с. 152].
Мораль Сковороди містична, й основні кардинальні добродійства для
нього мають характер релігійний, але аж ніяк не моральний. Без віри саме добро
у нього не дійсне. Але віру він розуміє в її справжньому внутрішньому розумінні,
в її нерозривному зв’язку з трепетним синівським відчуттям Бога. „Страх Божий
є вінець мудрості, віра є символ, лонгус і печать християнства” [7, с. 120].
Отже, спрямованістю і натхненням кожної людини, на думку
Г.С.Сковороди, є любов, вона в „законі вічного”, в діяльності та існуванні.
Власне, любов та краса є спільними у людини і Бога. “Любов ангельську мову
робить дійсною”. Огортаючи людину голубиними крилами, вона ріднить її з
самою святинею Вічності, бо „все проходить, – любить повторювати Сковорода,
– а любезна любов ні!”, бо вона ще навчає таїнств Царства Божого. Саме
навчання таїнств Царства Божого, в якому і полягає кафолична „всерідна” наука
християнська, підпорядковано як вищому началу, Любові. „Начало всьому і смак
є любов. Як їжа, так і наука не дійсна від нелюбого” [6, с. 6]. Любов у любомудра
Сковороди є шляхом до Джерела усякого щастя і спасительної ощасливлюючої
мудрості, Ісуса Христа:
“Не хочу и наук новых, кромЂ здраваго ума,
КромЂ умностей Христовых, в коих сладостна дума” [11, с. 70].
“Без любові мистецтво у всіх інструментів тайнах не вартує і гроша.
Любіння Господа є преславна глава премудрості” [11, с. 37].
„І любов до себе і любов до ближнього є взаємодоповнюючі та є
протилежністю егоїзму. А він на перше місце ставить власні інтереси в
матеріальному тілесному світі і пригноблює людину залежністю від плоті. Але
не плоть є людиною, а думка, серце, то головна наша людина” [16, с. 142].
Г.Сковорода пропонує затяжний процес пізнання нею самого себе, а
відтак і своїх "сродностей", а на основі вже цього пізнання розвиток нею всієї
структури свого життя [19, с. 164].
Тому в пізнанні людиною себе і Бога і світу головним, учив Сковорода, є
безпосереднє спілкування з дійсністю, а дійсність є Бог, тому молитва і особиста,
і спільна храмова, богослужбова є невід’ємним засобом наближення до Бога,
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Який і відкриває нам непізнане. Кульмінацією такого єднання є святе Таїнство
Вдячності (Євхаристії), як Таїнство і як життя, що оживляє наше змертвіння
гріховне.
„У Хрещенні клятвою поклявся не слухати нікого, крім єдиної
Премудрості, що спочиває в Євангелії і в усіх освячених житлах Біблійного
Єрусалима. Відтоді навіть обплював світ і диявола з усіма його порадами. Ієрей
облив тіло моє скотською водою для того, щоб потім обмив я серце моє водою
Духа із євангельського Силоаму. Це тайна є плотська вода, тайнообразуюча воду
премудрості споживаєму із Біблії на спасіння. Але не так воно, коли хто облитий
чи погружений, але не виконавший Тайни, який любить пити гнилу воду
світських порад, є лицемір. Чужий Царству Божому, бо лиш водою хрещений, а
не духом. Мені ж потрібно повставати проти всіх, щоб я зберіг Цареві моєму віру
мою. Знову ж.., скільки разів прив’язувала мене до Бога тайна Євхаристії?
Крихта хліба й ложечка вина, що не насичує тіла? Чи не цей образ
перетворюється в поживу премудрості Його, яка зміцнює і веселить серце?.. Чи
не він, припавши до невидимого, перетворюється в таємне первообразне? Ця
переміна сутності виду здійснюється тоді, коли тлінь та й сінь тлінними устами
разом приймається. Наче вудкою, тайно втягується серце у євангельські оселі і
їсть ту Тайну вечерю. “Блажен, хто їсть обід у Царстві Небесному”. Інакше ж
немає євхаристії, тобто вдячності, а лиш лицемірство, лиш зрада, лиш
невдячність, що зраджує серце Христа за малоцінні світскі поради. Чи це моє
серце пов’язане таким дивним союзом любові з серцем Божим, не повстане
радісно проти всіх його супостатів?” [13, с. 91].
Пізнаючи себе, пізнаємо як позитивне, так і негативне в собі. Тому
мислитель вважав, що пізнання пов’язане з боротьбою із знайденими в собі
негативними думками, словами і ділами, які сховались у звичках і поверхневому
поганському житті українського християнина і затьмарюють бачення себе. Він
вимагав звільнитися від упереджених думок, афектів, забобонів, марновірств,
душевних слабкостей (смуток, туга, нудьга). Називаючи цих внутрішніх ворогів
“легіоном бісовим”, вигукував: „Вороги твої власні твої суть думки, омий раніше
внутрішність стакана”, тобто очисть себе від помилок: ”Враги человЂку
домашніи его. Враги твои суть собственные твои мнЂнія, воцарившіеся в сердцЂ
твоем и всеминутно оное мучащіи, шепотники, клеветники и противники Божіе,
хулящіи непрестанно Владычное в мирЂ управленіе и древнЂйшіи законы
обновить покушающійся, сами себе во тмЂ и согласников своих вЂчно мучащій,
видя, что правленіе природы во всем не по бЂсноватым их желаніям, ни по
омраченным понятіям, но по высочайшим отца нашего совЂтам вчера и днесь и
вовЂки свято продолжается. Сіи-то неразумЂюще хулят распоряженіе кругов
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небесных, охуждают качество земель, порочат изваяніе премудрой Божіей
десницы в звЂрях, древах, горах, рЂках и травах; ничЂм не доволны; по их
нещастному и смЂшному понятію, не надобно в мирЂ ни ночи, ни зимы, ни
старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болЂзней, а паче всего смерти. К
чему она? Ах, бЂдное наше знаніицо и понятицо. Думаю, не хуже бы мы
управили машиною мирскою, как беззаконно воспитанный сын отческим домом.
Откуду сіи бЂсы вселились в сердца наши? Не легіон ли их в нас? Но мы сами
занесли сію началородную тму с собою, родившись с нею” [5, с. 241].
Григорій Савич тут чітко помічає причину розладу в людині душевних
сил. Він використовує для цього святоотцівське вчення Церкви про гріхопадіння
Адама та Єви. Ці наслідки богопротивлення і свавілля призвели до великого
пошкодження смертоносним вірусом гордості всіх сил душі: розуму, волі і
почуттів. Наслідком цього стали тілесні немочі і хвороби. Звільнитись від них
людина може тільки з Христом Богом, померши для гріха і воскреснувши до
праведності. Уособлюючи в собі все людство, Адам і Єва продовжуються у
поколіннях, і кожен, хто народжується людиною – народжується в такій же
загальнолюдській природі, пошкодженій гріхом. Тому треба одягнутись в
таїнстві Хрещення в нову, Христом освячену людську природу засвоювати
досвід Боголюдини і пізнаючи свої пороки, боротись із ними. А через таїнство
Причастя, приймаючи Христовий дар, зцілюватись і обожнюватись
уподібненням Ісусу Христу Богові нашому.
Таким чином, самопізнання за своєю суттю – це Богопізнання та пізнання
світу. Пізнання навчає слідуванню самій благій Натурі, яка показана нам у
людській природі Боголюдини Ісуса Христа.
У процесі осягнення самої себе людина не уникне питання завершення
життя. Бо перед усім людством споконвіків стоїть проблема смерті, пред якою
людина завжди була і зараз є безпорадною. За поглядами Григорія Сковороди,
якщо є дві натури – фізична і духовна, видима і невидима, то є дві смерті: смерть
фізична і смерть духовна. Для українського філософа теза про видиме і невидиме
зводиться до питання, яке він намагається вирішити практикою свого життя:
"Навіщо ти вельми високо підносиш мертвість, що вмирає, і старість, що старіє, і
тлін, що тліє? Чи ж одна смерть царює? І нема життя?". Сковорода входить у
таємницю смерті сміливо, без боязні, тому що входить з Христом, з Богом, який
Єдиний має владу "життя дати і життя забрати", тобто владарює над життям і
смертю.
Філософ відкриває одну з основних істин християнства – віру в життя
вічне. Про реальність смерті він говорить так: "Яка користь нам у тому, що
маємо в собі плоть і кров? Знай, що їм належить опуститись у тління... Чи може
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тлінь стояти завжди, тобто вічно?.. Все те тьма і смерть, що минуще. Дивися на
земельність плоті твоєї..." Смерть фізична – це факт, але фізичної смерті як такої
не треба боятися, бо її ніхто уникнути не може... Але чи є фізична смерть
остаточною? Чи є вона кінцем буття?”. Тут Сковорода відкриває таємницю
християнської істини – безсмертя людської душі: життя вічне, що починається
вже тут, на землі, тобто життя духовне. А отже, маючи в собі життя духовне, не
варто боятися фізичної смерті, варто набагато більше боятися духовної смерті.
Він пише: "Смерть духовна є нещастя, про це можна дізнатися більш ніж
достатньо зі Священного Писання, але що тілесну смерть слід оплакувати, я не
пам'ятаю, щоб коли-небудь про це читав у Священному Писанні, а також і в
книгах філософів" [6, с. 325].
Григорій Савич вказує на проблему людини, що не має в собі духовного
життя – це людина, яка покладається лише на "плоть", на "видимість", на фізичне
життя. Людина, яка не вірить у вічне життя, є нещасливою, і ніщо її
задовольнити і заспокоїти не може, бо не має в собі "смаку". Не має сенсу.
Сковорода про це говорить так: "Цілий світ їх умістити не може. Ніщо їх не
задовольняє… Одне за другим пожирають, ковтають і не насичуються" [5,
с. 174]. Людина, яка не вірить у вічне життя, має страх перед смертю, адже вона
(смерть) для неї є остаточним кінцем всього. Про таку людину філолсоф
говорить так: „Людина, залюблена у видиму плоть, через те женеться за
видимістю, бо в ній бачить світлість і приємність життя, красу та силу, через те,
що не може вірити у перебування невидимості й вважає: тільки те має своє буття,
що своїми плотськими руками може промацати і яке в тлінних його очах
бовваніє. Однак і він сам зрозуміти може і цілковито знак: все те минає, що він
любить. Тому він і плаче, коли воно його залишає, міркуючи, що вже воно зовсім
пропало, так само, як дитя плаче через розбитий горіх, не розуміючи, що горіхова
сутність не в шкаралупці його, а в зерні, схованім під шкіркою, від якого і сама
шкірка залежна” [5, с. 172].
Сучасна людина нехтує духовним – нетлінним, боїться фізичної смерті, а
не духовної, тому що покладається на плоть, а не на Дух, якого не має в собі...
Сковорода відверто відповідає таким: "Але чи довго ця твоя видимість пробуде?
На що ти поклався? Що є видима плоть, коли не смерть? І на ній ти заснував
серце своє та любов? Будь-яка зовнішність є річкою, що мимо тече. Чи на льоду
ввітнув ти буду твою і поставив курінь свій? Будь ласка, перенеси його на тверде,
перенеси його в двори Господні, увіткни на новій землі. А інакше що в тебе за
радість? Який спокій? Чи не боїшся постійно, що колись лід однак розтане?
Колись смертне тіло залишати потрібно. О бідахи, що шанують своє смертне тіло
і які не вірять у нове! Такі-то "захвилюються і спочити не зможуть..." Смерть
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духовна поглинає світ” [5, с. 178]. Наш сучасний світ принципів і вподобань
нагадує яблуко, яке на вигляд гарне й соковите, а всередині – гниле... Сучасна
людина клопочеться про тлінне – гроші, владу, престиж, турбується "плоттю",
забуваючи про головне перед Богом. Головне зараз і завжди знати не все на світі,
"головне – знати головне".
Бездуховне буття, – каже Сковорода, – це "труна життя", а істинно
духовне буття – це шлях до безсмертя. Своїм життям він вказує цей шлях,
зрощуючи в собі внутрішню, невидиму людину, прорубуючи цим "вікна у
вічність".
Про невидиму людину Григорій Сковорода каже: "...душа — це
справжнє, єство, і суща справжність, і сама есенція (як кажуть), і зерно наше, і
сила, в якій тільки і є життя та існування наше. Істинна людина ніколи не вмирає.
А той, що пізнав нетлінну та істинну людину, не вмирає, і смерть над ним не
володіє, але зі своїм паном вірний слуга вічно царює, роздягшись, як із постарілої
ризи, із земної плоті, надягнувши нову і не засне, але змінюється..." [12, с. 234].
Цим самим Григорій Сковорода будує не лише власне життя, а й саму
смерть, до якої він старанно готується як до переходу у вічність. Адже важливо,
щоб смерть була не звичайним кінцем, а вінцем піднесення людського духу.
Суб’єктивне та індивідуальне стає для Сковороди об’єктивним і
загальним, відбувається персоналізація Бога. „Один труд – познать себя и
уразуметь Бога. А ведь истинный человек и Бог есть то же. И никогда еще не
бывала видимость истиною, а истина видимостю, но всегда во всем тайная есть и
невидимая истина, поетому, что она есть Господня” [10, с. 140].
У погоні за знаннями Григорій Сковорода впевнений, що пізнавальні
людські можливості безмежні. Але що варто пізнавати і для чого? Самі по собі
наукові відкриття не роблять людину щасливішою, в цьому погляди українського
філософа протилежні оптимістично програмному „Знання – це сила”
просвітницької парадигми. Він сміється, кажучи, що хоч би ми всі копернікові
світи переміряли, не узнавши плану їх, то нічого б з цього не було.
Тобто незрівнянно більшу цінність для людини має не оволодіння своєю
природою, не практичне значення наукових відкриттів, а їхнє значення для
пізнання людиною самої себе, для вияву в собі Божого промислу і неспівпадіння
у власній природі, зокрема, із своїм характером пошкодженості. Людина – Образ
Божий. Все, що відбувається в світі, має значення настільки, наскільки знаходить
своє довершення в людині. Розуміння людини як вінця, центральної фігури
всесвіту тут тісно пов'язано з онтологічними уявленнями українського
мислителя, з його класифікацією явищ буття: у мікрокосмосі – людині
відображається весь світ. „Я вірю і знаю, – писав філософ, – що все те, що існує
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на великому світі, існує і в малому”. Г. Сковорода вважав, що сама людина
„усередині себе” повинна зміряти власні сили і знайти засоби пізнання. „Якщо
хочемо зміряти небо землю, море, повинні, по-перше, зміряти самих себе
власною нашою мірою. А якщо нашої, усередині нас, міри не знайдемо, то чим
зміряти можемо? А не змірявши себе раніше, що користі знати міру в інших
творіннях? Лише пізнаючи себе, відкриваючи в собі Бога, можна пізнати
мудрість світу, віднайти те, що ріднить кожного з нас... „Уразумей человека, в
себе от Бога рожденного” [14, с. 151].
Образ Божий, за яким створено людину, природно хоче уподібнення
своєму первообразу, тільки тоді він буде щасливий на своєму шляху.
Уподібнюватись Богу – значить обожуватися, бо все вдосконалення відбувається
у всесильній Божій благодатній силі любові. Велика мета людини і великий
скарб – створення для вічного життя і обоження за Господнім образом. Це
ставить перед людиною особливі вимоги царювання від імені Божого у
сотвореному світі.
Отже, на думку автора роботи, старець Григорій стверджує, що нас всіх
людей ріднить образ Божий і єдине зодягнення у Христову людську природу.
Уподібнюючись Богові, живучи за образом Його, об’єднуємось навколо Єдиного
Творця, в цьому єдність людських сил, єдність самої людини, шлюбу, сім’ї,
родини, Батьківщини, держави, людства. Д.Чижевський зазначає, що Григорій
Сковорода наполягав піклуватися про одне – пізнавати себе. А як можна чути, не
пізнавши Бога? Як відшукати Бога, не відшукавши себе самого? Тому
український мандрівний богослов знову і знову повторює: „пізнай себе”, „слухай
себе”, „поглянь у себе”, читай слово Боже під керівництвом світлих Церкви,
досліджуй спитай у Бога про себе, присвіти ліхтарем Істини і, уважно
придивляючись, живи.
У самопізнанні, на думку філософа, полягає сенс людського життя. У
процесі його людина розкриває саму себе і творить саму себе. „Не разуметь
самого себя одно и тоже, что и потерять самого себя… Познать самого себя и
сыскать себя самого, найти человека – все сие одно значит” [6, с. 127].
„Знай себя! Смотри себя. Береги серце”. Отже, для філософа і богослова
Григорія Савича Сковороди пізнання має практичний життєвий смисл, це пізнання
Бога в собі. Він передбачає очищення від ворогів душі й утвердження в тверезосприйнятті всього існуючого як дару Божого. Пізнання передбачає набуття зору
духовного – віри, яка нерозлучно з ділами благонравними, ніби двома крилами
підносить людину до радості правильного розуміння Бога, себе і світу. Щоб з
допомогою дарованого слова Божого в Біблії перебувати в правді і вдячності
Богові (Євхаристії) і виконати особисте природне служіння в цьому житті.
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Розглядаючи окремі аспекти есхатології у творах Сковороди та
аналізуючи характерні риси його ставлення до реального життя людини, як
перебування у вже здійснюваній есхатологічній перспективі, ми хотіли б
зауважити на різниці у його ставленні до тілесної й духовної смерті, що
характеризується фразою: „більшість у собі бачить смерть, а ми Воскресіння” [6,
с. 367]. Таким чином, Григорій Савич Сковорода формує у своїх читачів
православну позицію і розуміння християнського життя. Воно полягає в пізнанні
себе як образу Божого з допомогою чистого джерела Євангельського слова
Божого в Церкві Родительській. Також – у пізнанні своїх талантів, які живляться
благодатною водою Безсмертного Джерела. Через них і їхню реалізацію вона
може пробитись крізь матеріальну загороду плотського мислення і з допомогою
Божого ліхтаря, небесної аптеки – Біблії, порівняти себе з Первообразом – Ісусом
Христом. Відтак понуджуючи себе жити Його волею і чеснотами, – виявляти
рани і неузгодженість із Взірцем, і звільняючись від самих їхніх причин, в
благодатній силі Євхаристії, засвоювати талантом дари Воскресіння. І уже зараз
ідучи Дорогою пізнання при Світлі Божім – намагатись діяти “в дусі і істині!, і
жити Життям, яке “вічно існує і ніколи не минає”.
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протоієрей Миколай КАПІТУЛА,
магістр богослов’я, викладач РДС
ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖІННЯ ЛІТУРГІЇ РАНІШОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ
АРХІЄРЕЙСЬКИМ ЧИНОМ
За апостольським церковним влаштуванням, єпископ є главою своєї
церковної області, символізуючи Христа – Главу всієї Церкви: “Де буде єпископ,
там повинен бути і народ, так само, як де Ісус Христос, там і кафолична Церква”
[4, c. 132]; тому і в богослужбовому зібранні єпископ займає те ж місце, яке
обіймав Христос серед Своїх учнів [25, c. 13]. Кожен єпископ є преємником
апостолів і, як такий, володіє Божественною харизмою [12, c. 1].
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У зв'язку з цим, архієрею належить право (а в давнину – часто і
обов'язок) бути предстоятелем на всякому богослужінні у своїй єпархії;
вікарними єпископами та священиками служби звершуються настільки,
наскільки їм дозволяється це єпархіальним архієреєм: “Тільки та Євхаристія
повинна вважатися правдивою, яка звершується єпископом або тим, кому він
благословить”. Згідно з древніми описами християнського богослужіння –
“Апостольськими переданнями” (III ст.), “Апостольськими постановами”
(близько 380 року), “Про церковну ієрархію” (одним з трактатів “Ареопагітик”,
кінець V – початок VI ст.) тощо, – єпископ очолював сонм священнослужителів
при здійсненні не тільки таїнств Євхаристії і Священства, а й Хрещення,
Миропомазання, Покаяння.
Архієрей може очолювати всяке Богослужіння. Господь наш, визначаючи
достоїнство єпископа і образ Своєї Церкви, сказав у Євангелії Петру: “ти
Петро, тобто “камінь”, і на цьому камені Я збудую Церкву Мою, і врата пекла не
здолають її. І дам тобі ключі Царства Небесного; і що зв’яжеш на землі, те буде
зв’язане на небесах, і що розв’яжеш на землі, те буде розв’язане на небесах”
(Мф. 16: 18 – 19). З того часу преємственно продовжується поставлення
єпископів [22, c. 79].
Уставне Архієрейське богослужіння вимагає участі великої кількості
кліриків: протодиякона, декількох пресвітерів і дияконів, іподияконів – два
подають архієрею дикирій і трикирій (вони ж зазвичай стелять для архієрея
орлеці), двом (або чотирьом) вручаються рипіди, один (книгодержець) тримає
перед архієреєм богослужбові книги, один (так званий посошник) носить
архієрейський жезл, одному (при здійсненні служби правлячим архієреєм у своїй
єпархії) вручається примікірій – виносна свічка; за Патріаршими богослужіннями
ще один іподиякон тримає під час богослужіння виносний Патріарший хрест. Під
час сучасного грецького Архієрейського богослужіння, як правило, функції
іподияконів виконують диякони.
Дикирій символізує собою дві природи Господа Ісуса Христа:
Божественну і людську, а трикирій – три особи Святої Троїці: Отця, Сина і
Святого Духа. Орлеці, які іподиякони в певних визначених місцях стелять під
ноги єпископа, мають своє символічне значення. В зображенні на ньому міста
тлумачі бачать вказівку на єпископію ієрарха, в особі орла – знак піднесення
богослов’я і всього вчення його, а в променистому сяянні бачать натяк на
благодатне для пастви світло від вчення єпископського [13, c. 18]. Рипіди
символізують собою присутність небесних духів при звершенні найсвятішого і
найвеличнішого із таїнств [20, c. 139].
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Архієрей облачається особливим чином, що символізує повноту спочилої
на ньому благодаті. Одне з найдавніших свідчень облачення архієрея в одежу, що
відрізняються від одягу інших кліриків, міститься в “Апостольських постановах”
(VIII 12. 4). У східній традиції головною відзнакою єпископа від пресвітерів
служить омофор, згадуваний як звичайне архієрейське облачення вже
преподобним Ісидором Пелусіотом (перша пол. V ст.). Аж до XI–XII ст. омофор
був єдиною відзнакою архієреїв і надягався поверх повного священичого
облачення, але з часом до архієрейського облачення додалися й інші, так що з
XVIII ст. повний комплект архієрейських облачень в православній традиції
включає архієрейський Каміс (так званий підсакосник), єпитрахиль, пояс, поручі,
палицю, сакос (може замінюватися фелоню), два омофори (великий і малий, з
яких 1-й надівається під час процесій, 2-й – під час власне тайнодійства), панагію
(архієрей за богослужінням також носить хрест і другу панагію, якщо він
нагороджений нею), митру; як архіпастир архієрей має архіпастирський жезл (в
нашій традиції прикрашається сулком; в пізній грецькій практиці сулком
прикрашають свої жезли предстоятелі Помісних Церков; в Українській
Православній Церкві Патріарх, як правило, служить з особливим жезлом без
сулка); як монах архієрей облачається також в чернечий одяг, з них
богослужбове значення мають архієрейська мантія, клобук або кукіль, у
Патріарха – другий параман [15, c. 265 – 329].
В грецькій практиці дикирій і трикирій прикрашаються стрічками і
емблемою з вишитими на ній символом Христа і літерами альфа і омега. Для
Архієрейського богослужіння в Україні прийнято влаштовувати в центрі храму
підвищення – так званий архієрейський амвон (інші назви – рундук, облачальне
місце; в чиновниках видання 1982–1983 неправильно названий кафедрою), на
якому стоїть архієрей, коли знаходиться не у вівтарі, а в храмі, і з якого читається
Євангеліє. Спорудження високих амвонів (метр і більше заввишки) в центрі
храму у Візантії і на Русі було звичайним явищем, не пов'язаним винятково з
Архієрейським богослужінням, – з амвона читалося Священне Писання,
співалися найважливіші піснеспіви, виголошувалися єктенії. В грецькій практиці
вже з XIV ст. архієрейський амвон часто не влаштовується. За нашим Архієрейським богослужінням нерідко звучать залишені неперекладені грецькі тексти:
“Εις πολλά έτη, δέσποτα” (Νа многії літа, владико. “Іс полла еті, деспота”); “Τον
δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε, φύλαττε” (Βладику і архієрея нашого, Господи, збережи), “Αξιος” (Δостойний “Аксіос”),“Κύριε, έλέησον” (Γосподи, помилуй)
та ін.; наприкінці Патріаршої служби співається поліхроніон, в перекладі з
грецької – многолітня [16, c. 198]. Це наслідок того, що Православну Церкву на
Русі протягом довгого часу очолювали грецькі ієрархи [14, c. 115–120].
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У Візантії книгою, яка містила чинопослідування Архієрейського
богослужіння, був Євхологій; на Русі рукописи Євхологія (в слов’янській
традиції розділяється на Служебник і Требник), пристосовані для Архієрейського
богослужіння, зазвичай називали “святительський служебник”. З середини
XVII ст. за єпископською редакцією Євхологія закріпилася назва Чиновник
архієрейський (в слов’янських Церквах) або Архієратікон (в грецьких Церквах).
Перші друковані видання: слов’янські – Венеція, 1538–1540; Москва, 1600, 1610,
1668, 1677 [19, c. 235–236], 1688, 1721, 1722, 1760, 1798; грецьк. – Венеція, 1714
(перевиданий у 1773, 1777, 1778); Константинополь, 1820. Перші друковані
уніатські видання: Супрасль, 1716 (під назвою: “Понтіфікал, си єсть Служебник
святительський”); Унів, 1740; Супрасль, 1793. У 1910 р. в Москві з благословення Святійшого Синоду був надрукований єдиновірний Чиновник. Основними
богослужбовими книгами, що регламентують звершення Архієрейського богослужіння в теперішній, час, є: в Українській Православній Церкві – Чиновник
архієрейського священнослужіння; в грец. Церквах – Άρχιερατικόν. Ρлужіння
літургії Ранішосвячених Дарів архієрейським чином має свої особливості. При
звершенні архієреєм літургії Ранішосвячених Дарів зустріч і початкові обряди
відбуваються так само, як і на повній літургії, однак не читаються звичайні стихи
на одягання (зберігається лише стих: “Так нехай просвітиться…” перед осіненням свічками), хор в цей час співає: “З неба пророки…” чи ірмоси Великого
канону преподобного Андрія Критського [17, c. 567].
Коли архієрей має служити літургію Ранішосвячених Дарів, він заходить
до храму перед початком часів. Перед ним ідуть диякони, священники і клірики.
Протодиякон іде поблизу архієрея, трохи позаду, збоку від нього. Також ідуть за
архієреєм: архімандрити, ігумени, священномонахи по двоє. Біля входу в храм
архієрея зустрічають два диякони з кадилами і свічконосець. Вони вклоняються
архієрею. На літургії Ранішосвячених Дарів Вхідні молитви архієрей здійснює
відповідно до уставу. Співці починають співати: “Достойно є…” до кінця.
Архієрей, входячи до храму промовляє: “Увійду в дім Твій…” та інше.
Потім архієрей стає перед Царськими вратами, біля амвона, на орлеці,
архімандрити, ігумени, протопресвітери та ієреї стають позаду архієрея, за
чином, з обох сторін. Єпископ, тричі вклонившись, підходить до ікони Спасителя
нашого Ісуса Христа, що з правої сторони, і поклонившись промовляє тропар:
“Пречистому образу Твоєму поклоняємось, Милосердний…” і цілує святу ікону.
Після цього підходить з лівої сторони до ікони Богородиці і, поклонившись, промовляє тропар: “Богородице, Ти єси джерело милосердя…” та цілує
ікону. Потім іде до ікони храму і свята, промовляючи тропар, регламентований
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уставом, та цілує ікону, чинячи поклони за звичаєм. Хор в цей час постійно
співає: “Достойно є…” [8, c. 173].
Підійшовши до Царських врат, архієрей тричі вклоняється, повертається
обличчям до народу і благословляє обома руками, тримаючи пастирський жезл.
Тоді хор співає: “Τον δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε, φύλαττε. Εις πολλα ετι,
Δεσποτα!” (“он деспотін ке архієреа імон, Кіріє, філатте. Іс полла еті, Деспота!”),
(“Іс полла еті, Деспота” співається тричі). Потім єпископ, відійшовши, стає на
приготовленому місці [18, c. 723]. Починаються часи, піснеспіви за уставом.
Після закінчення часів архієрей сходить на приготовлене місце, щоб
облачитися. За ним ідуть співслужителі по двоє: архімандрити та інші. І
підійшовши, поклоняються архієрею, який сидить, тримаючи пастирський жезл у
лівій руці, цілують праву руку архієрея і, відійшовши, знову кланяються
архієрею. Він же, сидячи, благословляє їх рукою хрестовино, і вони входять у
святий вівтар північними і південними дверима за чином і облачаються у
священні одежі.
Треба зазначити, що спочатку клірики не мали спеціальних облачень, але
з часом отримали деякі зовнішні ознаки їхньої відмінності від інших членів
церкви. Облачення дияконів, священників та єпископів багато в чому схожі. Всі
деталі облачення прийшли до нас з Візантії і мають своє символічне значення
[25, c. 25].
Підсакосник – архієрейський підризник символізує собою одяг нетління,
в котрий люди зодягаються під час хрещення і в якому люди зодяглися в Христа.
Він нагадує ту білу, весільну одежу, чистоту і непорочність, в якій Христос
очікує нас у Царстві Небесному на Свій Весільний бенкет. Невістою Христовою
є Церква. Архієрей, зодягаючись у священні одежі перед початком Літургії,
показує цими діями шлюб Церкви з Христом – Небесним Женихом.
Потім одягається єпитрахіль, що символізує собою благодать. Палиця
символізує собою меч духовний. Пояс – готовність до послуху та служіння.
Поручі надягаються на знак того, що не своїми силами, не своїми руками, не
своєю владою архієрей звершує Богослужіння, а Божою силою і Божою милістю.
Сакос, символізує собою славу Церкви, її чистоту і святість, її благодатність, яка
прикриває недоліки людські [23, c. 217]. Він зодягається в ризу правди, як у
броню, котру не можуть пошкодити супротивні сили. Омофор символізує собою
заблудлу вівцю і нагадує єпископу, що його служіння полягає в тому, щоб кожну
заблудлу вівцю привести до Христа. Посох в руці архієрея символізує
безперестанну подорож Церкви у світі. Митра представляє собою терновий
вінець Господа Ісуса Христа [21, c. 143–150]. Симеон Солунський так говорить:
“Коли Христос приніс за нас в жертву Себе, помер, воскрес і вознісся на небо,
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тоді зійшов Дух і ми отримали благодать, і із серця вірних течуть ріки дарів
(Його); саме це і означає архієрейська мантія. На грудях архієрея висять хрест і
панагія, які є печаттю і свідченням віри. Вони тому вішаються на грудях, щоб
свідчити про сповідання віри серцем. Жезл в руках архіпастиря означає владу
духа, силу утвердження народу у вірі, пасіння душ, путівника, покарання
непокірних, притягнення до себе тих, що віддаляються (тому він має на верху,
ніби, якорі) та відторгнення звіроподібних і злих людей” [5, c. 98].
Ті, що мають облачати архієрея, протодиякон і другий диякон з іншими
дияконами приходять до архієрея і стають з правої і лівої сторони від нього. Два
диякони стають навпроти архієрея з кадилами. Архієрей віддає пастирський жезл
одному з читців, який, стоячи позаду архієрея, тримає його обома руками трохи
піднявши, щоб було видно прив’язаний до посоха сулок. Протодиякон з другим
дияконом приймають від архієрея архієрейський клобук, мантію, панагію і рясу,
та покладають їх на блюдо. Хор починає співати: “З неба пророки Тебе провістили Отроковице: сосуд, жезл, скрижаль, ківот, свічник, трапезу, гору нерукосічну,
золоту кадильницю і скинію, двері непрохідні, палату і ліствицю, і престол
Царя”. Або ж: “Цар Небесний…” [8, c. 174], або що інше, дня чи свята [9, c. 203–
205].
За іншою практикою, вхідні молитви відбуваються на зображальних.
Архієрей в мантії виходить з вівтаря Царськими вратами на солію. Царські врата
зачиняються. Священики та диякони, ті що співслужать архієрею, виходять з
вівтаря на вхідні молитви північними і південними дверима.
Після прочитання молитов іподиякони відкривають Царські врата,
архієрей входить у вівтар і стає перед престолом. Священнослужителі, які
співслужать, входять у вівтар бічними дверима, і всі цілують престол. Архієрей
відходить на приготовлене місце, і співслужителі підходять до нього під
благословення. Іподиякони знімають мантію з архієрея і одягають його в
священний одяг. Співслужителі також одягаються. Через Царські врата святитель, перед яким несуть дикирій і трикирій, виходить на кафедру.
Існує практика, особливо в святкові дні, коли архієрей прибуває в храм
до початку літургії Ранішосвячених Дарів, зустрічати його. В такому випадку
зустріч і вхідні молитви відбуваються як звичайно. Облачення відбувається на
кафедрі. Молитви на одягання не читаються, тільки перед покладанням кожної з
священних одеж диякон виголошує: “Господу помолимось”.
На завершення облачення протодиякон виголошує: “Так нехай просвітиться світло твоє перед людьми...”. Святитель хрестоподібно осіняє дикирієм та
трикирієм всіх присутніх на чотири сторони.
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На цьому виголосі всі співслужителі виходять з вівтаря дияконськими
дверима і стають біля кафедри, хрестяться на схід і кланяються архієрею.
Дикирій і трикирій заносять у вівтар, диякони і книгодержець стають за
кафедрою, а свічконосець і жезлоносець – на звичайному місці біля Царських
врат.
Протодиякон і перший священник беруть благословення в архієрея, після
чого протодиякон стає на солії, трохи правіше від Царських врат, а священник
йде у вівтар південними дверима і стає перед престолом.
Іподиякони відкривають Царські врата і разом зі священиком, протодияконом, свічконосцем і жезлоносцем хрестяться двічі. Священик цілує
Євангеліє і престол. Потім всі вони хрестяться втретє і творять поклін архієрею.
Протодиякон: “Благослови, Владико”. Перший архімандрит або протоієрей, стоячи перед престолом, виголошує: “Благословенне Царство...”. Хор:
“Амінь”. Священник, протодиякон і іподиякони знову хрестяться і кланяються
святителю.
Царські врата зачиняються. Читець читає 103-й псалом, а святитель –
світильні молитви [24, c. 244]. Врата відкриваються під час усіх єктеній, а після
виголосів, вимовлених у вівтарі, знову закриваються. Слід зазначити, що у
грецькій практиці 103-й початковий псалом голосно читає сам архієрей. Після
псалма протодиякон виголошує Велику єктенію: “В мирі Господу помолимось…”.
В кінці єктенії іподиякони виносять з вівтаря сосуд з водою для обмивання рук архієрея та рушник і стають на солії, по центру, біля протодиякона.
Якщо є ставленик на висвяту на диякона, іподиякони виходять з ним з вівтаря в
кінці великої єктенії, кланяються архієрею і йдуть до кафедри. Ставленик робить
земний поклін (без здійснення хресного знамення) перед архієреєм. Архієрей
здійснює чини хіротесії на читця та іподиякона, після чого ставленик подає
посудину з водою архієрею для обмивання рук. Потім протодиякон, ставленик і
всі іподиякони йдуть на солію, хрестяться перед Царськими вратами, кланяються
святителю і входять у вівтар.
Коли ж ставленика немає, то під час виголосу священника: “Бо Тобі
належить всяка слава...” всі, хто стоїть на солії і біля кафедри, крім книгодержця,
кланяються архієрею. Іподиякони і протодиякон йдуть до кафедри, архієрей миє
руки. Священнослужителі в цей час ідуть у вівтар, цілують престол і творять
поклін архієрею. Царські врата зачиняються, сосуд з водою іподиякони
забирають у вівтар.
Читець читає 18-ту кафізму. Після кожної “Слави” кафізми – малі єктенії,
виголошуються при відчинених Царських вратах. Виголоси єктеній виголошують
по черзі священники у вівтарі.

– 119 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Під час малих єктеній книгодержець подає святителю Чиновник для
читання молитов.
Під час читання кафізми у вівтарі перший пресвітер послідовно покладає
на дискос Ранішосвячений Святий Агнець (1-а “Слава”), триразово кадить з
протодияконом Святі Дари на престолі (2-а “Слава”) і переносить Святі Дари на
жертовник за звичаєм (3-я “Слава”).
Після виголосу останньої єктенії книгодержець, свічконосець і
жезлоносець йдуть у вівтар. Два диякони з кадильницями виходять на солію і
просять у архієрея благословення на кадіння.
Хор співає: “Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене...”
Вхід здійснюється за звичайним порядком, і завжди з Євангелієм.
До вечірнього входу архієрей перебуває на архієрейському амвоні; в цей
час царські врата закриті і відчиняються на всіх єктеніях. Вечірній і великий
входи відбуваються так само, як на повній літургії, тільки на вечірньому вході,
після виголошення протодияконом “Премудрість, станьмо побожно”, священнослужителі співають замість “Прийдіть, поклонімось…” “Світло тихе…” – пісню,
яка прославляє Другу Особу Пресвятої Тройці – втіленого Сина Божого, Господа
Ісуса Христа, Який явив людству Тихе світло Божественної слави Свого
Небесного Отця. Доспівавши цю молитву, Архієрей та всі інші благоговійно
схиляють голови [11, c. 944].
Вклонившись Євангелію і осінивши на чотири сторони дикирієм та
трикирієм присутніх, архієрей разом зі священнослужителями входить у вівтар.
При співі “Εις πολλα ετι, Δεσποτα!” (“²с полла еті, Деспота!”) архієрей звершує
кадіння. Після закінчення кадіння читець виходить на середину церкви перед
амвоном, творить поклін, тримаючи книгу закритою. Протодиякон, ставши в
царських вратах виголошує: “Будьмо уважні”. Архієрей з горнього місця
виголошує: “Мир всім”. Протодиякон: “Премудрість”. Читець: “Прокимен
псалом Давидів”. І виголошує той прокимен, який за уставом відповідає даному
дню. Також протодиякон: “Премудрість”. Читець: “Буття читання”. Протодиякон: “Будьмо уважні” І читається перша паремія з книги Буття. На час
читання паремії Царські врата зачиняються. Після паремії – другий прокимен.
Царські врата відкриваються.
Архієрей стає перед престолом, бере з рук протодиякона кадило і
трикирій. Після закінчення другого прокимна протодиякон виголошує: “Повели”.
Архієрей бере обома руками кадило і трикирій, стає перед престолом
звернувшись на схід, і знаменуючи хрестоподібно Святе Євангеліє голосно
виголошує: “Премудрість, станьмо побожно” і, повернувшись обличчям на захід,
до народу, стоячи в Царських вратах, промовляє: “Світло Христове просвіщає
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всіх”, осіняючи при цьому кадилом і Трикирієм народ, що схилився до землі.
Архієрей віддає кадильницю і трикирій. Царські врата знову закриваються.
Читець: “Притч читання”. Протодиякон: “Будьмо уважні”, і читається друга
паремія із книги Притч. Прокимни та паремії знаходяться в “Постових тріодях”
[6], [7]. Після прочитання паремій Архієрей говорить: “Мир тобі”. Читець
відповідає: “І духові твоєму”. Протодиякон: “Премудрість”. Далі співаки, 1-й хор
поперемінно з 2-м співають: “Нехай піднесеться молитва моя...”.
Архієрей, стоячи перед престолом, звершує кадіння. При співі “Не схили
серця мого у словах лукавства...” [9, c. 215] він відходить до жертовника, кадить
Святі Дари, після чого віддає кадило протодиякону. Іподиякони знімають зі
святителя омофор. На початку співу останнього стиха “Нехай піднесеться
молитва моя...” архієрей відходить до престолу і схиляє коліна. Після співу він
виголошує молитву святого преподобного Єфрема Сиріна з трьома земними
поклонами. Якщо є свято, то після молитви святого Єфрема Сиріна протодиякон
виголошує: “Будьмо уважні”. Архієрей йде на горнє місце, віддає омофор і
читаються прокимен, Апостол і Євангеліє свята так само, як і на літургії
святителя Іоанна Золотоустого.
Далі виголошується сугуба єктенія “Промовмо всі...” і єктенія за
оголошених (з 4-ї седмиці Великого посту додається також єктенія за тих, хто
готується до Святого Просвічення – Хрещення). Після “Усі оголошені, вийдіть...”
один з дияконів здійснює кадіння престолу, взявши благословення на кадило у
архієрея.
На початок виголосу “За даром Христа Твого ...” протодиякон знімає з
архієрея митру і кладе її на блюдо, покрите воздухом, яке несе потім диякон, а
іподиякони виходять на солiю, до Царських врат, на обмивання рук архієрея.
Звичай обмивання рук під час Богослужіння прийшов до нас зі сходу і
має древнє походження. Дуже довгий час на сході всі віруючі з особливого
басейна або чаші обмивали собі руки та обличчя при вході в храм. Обмивання
рук завжди складало дуже розповсюджену гігієнічну потребу, через гарячий
клімат на сході, і було найкращим засобом підбадьорення після довгого шляху.
Не випадково серед найголовніших умов гостинності вважалось за необхідне
дати гостю обмити ноги, руки або обличчя [14, c. 204].
Після обмивання рук диякони покладають на архієрея малий омофор. До
цього часу диякон, який здійснює кадіння, повинен покадивши престол, Святі
Дари на жертовнику і підійти до престолу, щоб покадити на архієрея і передню
сторону престолу, оскільки кадіння вівтаря не здійснюється.
Хор в цей час співає: “Нині Сили Небесні з нами невидимо служать...”.
Архієрей, піднісши догори руки, тричі виголошує вголос: “Нині Сили Небесні з
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нами невидимо служать...”, на що протодиякон відповідає: “З вірою і любов'ю
приступимо...”. Треба сказати, що існує такий звичай, коли “З вірою і любов'ю
приступимо...” промовляють всі диякони одночасно. Виголоси після молитви
оголошених промовляються співслужителями за порядком старшинства.
Виголос: “За даром Христа...” виголошує Архієрей та, поцілувавши престіл і
благословивши співслужителів, відходить до жертовника і кадить Святі Дари.
Іподиякони знімають з нього омофор і віддають диякону, що несе митру.
Архієрей бере воздух, яким були покриті чаша (потир) та дискос зі Святими
Дарами, і покладає його на ліве плече протодиякону, а першому і другому
священику подає відповідно дискос і потир. Решта священників беруть хрест,
лжицю, копіє та інші необхідні для звершення Таїнства священні предмети.
Потім Архієрей приходить, після триразового прочитання: “Нині сили
небесні…” і, поклонившись тричі до святого причастя, промовляє: “Боже очисти
мене грішного”, віддає митру, і віддає кадило протодиякону. Протодиякон
хреститься. Тоді Архієрей, взявши обома руками воздух, покладає його на плече.
Коли протодиякон відходить, перший архімандрит або інший предстоятель зі
священників підходить до Архієрея і кланяється йому. Архієрей, взявши обома
руками дискос і цілуючи його, покладає його на главу архімандрита, нічого при
цьому не кажучи. А архімандрит цілує руку Архієрея, підтримувану дияконами.
Потім підходить наступний архімандрит, або ігумен, або протопресвітер, або
ієрей і, поклонившись, приймає від Архієрея святий Потир, цілує його і потім
руку Архієрея. Решта ж священнослужителів несуть хрест, лжицю, спис, губку,
та інші священні предмети цілують руку Архієрея. Архімандрит виходить
північними дверима, за ним слідують два диякона, несучи рипіди вище над св.
дискосом і віють ними. Потім слідує інший архімандрит зі св. воздухом, без
рипід. Інші ж диякони виходять з митрою і омофором. Протодиякон виходить за
дияконами з кадильницями. Також виходять: жезлоносець з пастирським жезлом
і примікірій (свічконосець) з запаленою лампадою перед усіма йдуть.
Протодиякон і архімандрити йдучи нічого не говорять. І виходить читець...
(І виходить читець, несучи жезл, і примікірій з лампадою перед царськими
вратами, і Архієрею кланяються: і стають по обидва боки царських врат. Диякон
з митрою і омофором входить у вівтар через Царські врата, архієрей цілує митру
і омофор, а диякон – руку архієрея. Коли немає вільного диякона, митру і омофор
архієрея несуть один чи два іподиякони, але входять вони у вівтар через південні
двері. Народ під час великого входу схиляється перед Святими Дарами.
Іподиякони зі свічкою і жезлом встають за амвоном обличчям до
Царських врат. Протодиякон, повернувшись до Архієрея, кадить Архієрея.
Архієрей стає перед царськими вратами і, взявши кадило, кадить св. Дари тричі,

– 122 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
зі страхом і благоговінням, і поклонившись, приймає дискос з голови
архімандрита і цілує його, і показує його народу, нічого не кажучи. Потім
увійшовши у вівтар, мовчки, поставляє його на престолі. Другий священник з
Чашею входить у вівтар, теж нічого не кажучи. І Архієрей поставляє його на
престолі за звичаєм.
Слід зазначити, що існує також інша традиція, коли Архієрей приймає від
священника дискос зі Святими Дарами, показує його народу, кажучи: “З вірою і
любов'ю приступимо…”, і йде зі Святинею до престолу. Хор також співає: “З
вірою і любов'ю приступимо...”. Всі диякони і священники входять у вівтар через
Царські врата, рипідники – через Дияконські двері. Старші іподиякони з
дикирієм та трикирієм залишаються біля Царських врат.
Архієрей з того ж місця, де стоїть, благословляє співслужителів рукою і
бере покрівці з дискоса, і з Чаші, і покладає їх на краю престолу за звичаєм. Бере
воздух з плеча протодиякона, підносить на кадильницю з пахощами, мовчки
покриває дискос і Потир і, взявши кадило, кадить тільки Святі Дари, відразу ж
віддає кадильницю, нікого іншого не кадять. Потім виголошує молитву святого
Єфрема Сиріна з поклонами. Коли Архієрей одягне на себе митру, буває, за
звичаєм, осінення народу дикирієм і трикирієм.
Під час літургії Ранішосвячених Дарів може відбуватися висвячення
лише на дияконів. Якщо є ставленик на диякона, то на Архієрея покладають
малий омофор. Хіротонія, як правило, відбувається відразу ж після молитви
святого Єфрема Сиріна, після чого Архієрей осіняє народ.
Диякон, вийшовши з вівтаря і ставши на звичайному місці, виголошує
єктенію: “Доповнімо вечірню молитву…” та інші. Архієрей молиться: “Боже
Невимовних...” [10, c. 201]. Після єктенії Архієрей виголошує: “І сподоби нас,
Владико, без боязні...”. Народ співає молитву Господню “Отче наш…”. Після
виголосу диякона “Будьмо уважні” протодиякон знімає з архієрея митру,
іподиякони покладають на нього малий омофор, і архієрей, “перед покритими
Божественними Дарами, з благоговінням і страхом великим поклавши руку,
торкається Святих Дарів. Диякон, підперезавшись орарем хрестоподібно і
схиливши голову, каже: “Будьмо уважні”, царські врата закриваються. Архієрей
виголошує: “Ранішосвячене – Святеє святим”.
Хор: “Єдиний Свят…”. Архієрей же знімає святий воздух. Потім диякон
входить у святий вівтар. Протодиякон же стає біля Архієрея і каже: “Роздроби
владико Святий Хліб”. Архієрей розломлює з великою увагою Агнець на чотири
частини, кажучи: “Розломлюється і розділюється Агнець Божий, розломлюваний
і неподільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується, а причасників
освячує”. І вкладає частинку в Потир, нічого не кажучи. А протодиякон вливає

– 123 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
теплоту в Потир, також нічого не промовляючи. Потім Архієрей зі
співслужителями просять один в одного прощення. Взявши одну частку Святих
Таїн в праву руку і схиливши голову, молиться за звичаєм: “Вірую Господи...”.
Також: “Вечері Твоєї тайної...”, “Нехай не в суд...”.
Архієрей причащається з непокритою головою, тому що він носить образ
уже не Царя Слави Христа, а людини, яка підвладна немочам і проникнута
смиренням [3, c. 448]. Потім підходить до святого дискоса і причащається
Св. Тіла і Крові Господніх з розчуленням і благоговінням, кажучи: “Чесне і
Пресвяте і Пречисте Тіло і Кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
подається мені...”. Потім взявши губку, витирає руку, кажучи: “Слава Тобі Боже”
(тричі). І поцілувавши губку, кладе її на місце. Взявши святу Чашу обома
руками, п'є з неї, нічого не кажучи. Потім витирає уста і св. Потир, який тримає в
руках, і ставить його на св. трапезу. Після цього Архієрей вдягає митру.
Протодиякон закликає одного з архімандритів, кажучи: “Приступіть”. Тоді
підходить один архімандрит з лівого боку Архієрея, прихиливши голову і
склавши долоні хрестоподібно (праву долоню зверху), каже: “Ось приступаю до
безсмертного Царя і Бога нашого, і Подай мені Преосвященнійший Владико,
Чесне, і Всесвяте, і Пречисте Тіло і Кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа”. Архієрей же, взявши трьома пальцями правої руки частку Чесного Тіла
і Крові Христових, покладає в руки архімандрита або ієрея, кажучи: “Подається
тобі... Чесне і Пречисте і Безсмертне Тіло і Кров Господа...”. Причащати
дияконів і викладати їм Чесне Тіло і Кров Христові повинен архімандрит. Від
святої ж Чаші причащає сам Архієрей архімандритів, ігуменів, протопресвітер і
ієреїв, нічого при цьому не кажучи. Дияконів же з Чаші причащає архімандрит,
якому скаже Архієрей, нічого при цьому не промовляючи. Після причастя
Архієрей миє руки і уста, стає біля святого престолу і говорить молитву подяки:
“Дякуємо Тобі Спасе...”. Диякон, якому буде вказано споживати Святі Дари, в
цей момент з Чаші не п'є, а після заамвонної молитви і після споживання решти
частинок святих Таїн. Протодиякон, взявши святий дискос, піднімає його над
святою Чашею і витирає губкою з великою увагою, занурюючи Святі Тайни
всередину святого Потира, і поцілувавши святий дискос, покладає поблизу святої
Чаші. Потім, взявши і покрівець, покриває святий Потир. На дискос кладе
звіздицю, покрівці і воздух, нічого не промовляючи, і поклоняється тричі.
Відкриваються царські врата.
Архієрей, взявши і поцілувавши святий Потир, віддає його протодиякону. Протодиякон, прийнявши його обома руками, цілує руку Архієрея і
виходить через царські врата, піднісши святу Чашу і каже: “Зі страхом Божим...”.
Співці ж співають: “Благословлю Господа...”. Потім Архієрей виходить з
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царських врат, благословляє народ трикирієм і дикирієм. Каже велемовно:
“Спаси Боже людей Твоїх...”. Співці повільно і милозвучно співають: “Ісполла
еті деспота”. Архіпастир повертається знову до Святої Трапези, осіняє
співслужителів і віддає трикирій і дикирій. Потім бере Св. Потир з рук протодиякона і поставляє його на Святу Трапезу, прийнявши кадило кадить тільки
Святі Дари (тричі) і відразу ж віддає кадильницю. Потім Архієрей бере святий
дискос і покладає його на голову протодиякона. Протодиякон же, приймаючи
його обома руками, відходить до жертовника, нічого не кажучи, і ставить його
там. Архієрей, прийнявши Святий Потир і, поцілувавши, віддає його першому
архімандриту або ігумену, вимовляючи тихо: “Благословен Бог наш…”.
Архімандрит, приймаючи його обома руками і поцілувавши його і руку
Архієрея, повертається до царських врат, обличчям до народу, і говорить
велемовно: “Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків”. Відходить до святого жертовника, підтримуваний двома дияконами, і ставить його там. Співці співають:
“Амінь”, “Нехай сповняться уста...”. Потім протодиякон виходить північними
дверима і, зупинившись на звичайному місці, каже: “Станьмо побожно,
прийнявши...”.
Архієрей, творячи хрест Євангелієм над антимінсом, виголошує: “Бо Ти
єси освячення...”. Співці: “Амінь”. Архієрей: “З миром вийдімо”. Співці: “З
іменем Господнім”. Протодиякон: “Господу помолимось”. Співці: “Господи
помилуй”. Виходить ієрей, стає на звичайному місці і каже заамвонну молитву:
“Владико Вседержителю...”. Архієрей же говорить кінцеву молитву: “Господи
Боже наш...”. І все інше за чином, як написано в літургії свт. Іоанна Золотоустого. Потім виголошується останній відпуст, на якому закликаються: “Христос
істинний Бог наш, Пречиста Діва Богородиця…” та інші святі угодники Божі
згідно із днем поминання. Поминається також святитель Григорій Двоєслов і всі
святі, за молитвами яких Господь помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Христос, Богоматір, а також святі угодники зображають собою Церкву,
створену Спасителем через Духа Святого на Небі і на землі. А слова “спасе і
помилує” нагадують нам про останні наші дні і Страшний суд [13, c. 78]. Цей
відпуст читається до Страсної седмиці: в Страсну седмицю виголошується
особливий відпуст.
Володіючи повнотою священичих дарів, архієрей може викладати
пастирське благословення не однією, а двома руками. При цьому в присутності
архієрея священники зовсім не подають благословення; виняток робиться тільки
для новорукоположеного ієрея (якщо відбувалася хіротонія). За богослужінням у
присутності архієрея (навіть і не службового) ієрей не осіняє народ рукою.
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Особлива повага до єпископського сану підкреслюється тим, що на початку
кадіння диякон кадить архієрея не просто тричі, а тричі по тричі [9, c. 203–241].
На Архієрейських богослужіннях (а також у кафедральних соборах і на
архієрейських подвір'ях) звичайна формула прохання благословення на малих
часах “іменем Господнім благослови, отче” замінюється на “іменем Господнім,
Преосвященнійший (або Високопреосвященнійший, Блаженнійший, Святійший –
залежно від титулу архієрея) владико, благослови”, а виголос у відповідь
“Молитвами святих отців наших” – на “Молитвами святого Владики нашого” (це
пов'язано з тим, що під згадуваними у виголосі “святими отцями” преподобні
укладачі Типікону і Часослова мали на увазі не спочилих святих, а своїх
духівників і в більш широкому значенні, всіх живих ченців). “Благослови” перед
відпустом замінюється на “Преосвященнійший (або Високопреосвященнійший,
Блаженнійший, Святійший) Владико, благослови”. Крім того, після відпусту
додається “Εις πολλά έτη, δέσποτα”, ΰ на многолітті поминається правлячий
архієрей.
В грецькій практиці після відпусту на Архієрейському богослужінні
завжди співається: “Τον δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε, φύλαττε. Εις πολλά
έτη, δέσποτα”, ΰрхієрей виголошує: “Δι 'ευχών των αγίων πατέρων ημών”
(Μолитвами святих отців наших), ієрей відповідає: “Δι' ευχών των αγίου Δεσπότου
ημών” (Μолитвами святого владики нашого) [17, c. 575].
Отже, із вищесказаного ми можемо побачити, що Літургія Ранішосвячених Дарів, яка звершується архієрейським чином, має свої особливості, не
характерні для ієрейського чину.
Бібліографія:
1. Біблія. Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. – К.: Видання
Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. –
1416 с.
2. Минея Март. Ч.1. М.: Издание Московской Патриархии, 1984. – 421 с.
3. Святейшаго Паисия, Патриарха Константинопольскаго, краткое изьяснение
Божественной Литургии // Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к
истолкованию Православного Богослужения. СПб. – 1857. Т. 3. – С. 428–452.
4. Святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антиохійський // Мужі апостольські. К.:
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010. – С. 87–134.
5. Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского //
Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию Православного Богослужения. СПб. – 1856. – Т. 2. – 545 с.
6. Тріодь постова. К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2002. –
694 с.
7. Тріодь постова. К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2005. –
Ч.2. – 355 с.

– 126 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
8. Чиновник архиерейскаго священнослужения, книга 1. – М.: Издание
Московской Патриархии, 1982. – 252 с.
9. Чиновник архієрейського священнослужіння. К. : Видання Київської
Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – 2005. – 495 с.
10. Арранц М. Избранные сочинения по Литургике. Таинства византийского евхология. – М.: Иститут философии, теологии и истории св. Фомы. – 2003. – Т.1 – 616 с.
11. Булгаков С. Настольная книга для священно–церковно–служителей. М. –
1993. – Ч.1. – 944 с.
12. Гидулянов П. Митрополиты в первые три века христианства. М., 1905.
(Ученые записки Императорского Московского университета: Юридического
факультета; 25). М. – 1905. – 377 с.
13. Голубцов А., проф. Сборник статей по литургике и церковной археологии.
Сергиев посад. – 1911. – 144 с.
14. Голубцов А., проф. Соборные чиновники и особенности службы по ним. М. –
1907. – 228 с.
15. Дмитриевский А. Ставленник: Руководство для священно-церковнослужителей и избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях
знаками духовных отличий, с подобным обьяснением всех обрядов и молитвословий. – К. – 1904. – 343 с.
16. Желтов М., свящ. Архиерейский чин Божественной Литургии: история,
особенности, соотношения с ординарным (“иерейским”) чином // Богословский
сборник. М. – 2003. – №11. – С.192–224.
17. Желтов М., свящ. Архиерейское Богослужение // Православная
енциклопедия. – М. – 2009. – Т.3. – С. 566–575.
18. Желтов М., свящ. Встреча архиерея. // Православная Энциклопедия. М. –
2005. – С. 721–723.
19. Желтов М., свящ. Новый источник по истории русского богослужения:
Кавычный экземпляр “Чиновника архиерейского служения” 1677 г. // Вестник
церковной истории. М. – 2006. – № 2. – С. 235 – 239.
20. Лебедев П. Наука о Богослужении Православной Церкви. М. – 1895. – Ч.1. –
160 с.
21. Настольная книга священнослужителя, Т.4. – Свято–Успенская Почаевская
Лавра, 2007. – 760 с.
22. Настольная книга священнослужителя, Т.7. – Свято–Успенская Почаевская
Лавра, 2007. – 787 с.
23. Нестеровский Епифаний. Литургика, или наука о Богослужении
Православной Церкви Ч.1. – Курск, 1895. – 288 с.
24. Субботин К., священик. Руководство к изучению устава Богослужения
Православной Церкви. – К., 2007. – 348 с.
25. Уминский А., прот. Божественная литургия. Обьяснение смысла, значения,
содержания. – М, 2012. – 160 с.


– 127 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
протоієрей Назарій ВЕРНЮК,
магістр філології, викладач РДС
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПСАЛЬМ
В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Анотація. Через призму наукових студій розглядається термін “псальма” як
позначення жанру усної народної творчості, релігійні за тематикою твори якого містять
поетичну (як першорядну) і музичну (як другорядну) складову, використовуються як поза- чи
паралітургійний жанр і побутують передусім в напівпрофесійному середовищі лірників
Найчастіше жанрове визначення “псальма” вживається в одному контексті з терміном
“кант” (від лат. cantus – “спів”, “пісня”), що робить актуальним питання про співвіднесеність позначуваних цими термінами жанрів.
Ключові слова: кант, псалом, псальма, духовна пісня, духовний стих.
Abstract. Through the prism of scientific studies, the term "psalm" is considered as a
designation of the genre of oral folk art, religious works of which contain poetic (as primary) and
musical (as secondary) component, are used as extra-or paraliturgical genre and live primarily in
semi-professional environment. genre definition of "psalm" is used in the same context with the term
"edging" (from the Latin cantus – "singing", "song"), which raises the question of the correlation of
genres denoted by these terms.
Key words: edging, psalm, psalm, spiritual song, spiritual verse.

Актуальність теми полягає в тому, що однією з проблем сучасного
літературознавства, фольклористики є необхідність вивчення особливостей
духовних стихів, молитов, псальм, кантів, оскільки вони у попередніх періодах
досконало не аналізувалися.
Виклад теми. В історії науки вагоме значення мають гуманітарні аспекти
для пізнання передхристиянського релігійного світогляду наших предків. Тому
тут важливо опрацювати доступну жанрологію усної словесності, закарбовану й
розсіяну в доступній літературі слов’янських і неслов’янських народів, відповідну бібліографію для евентуальних ситуацій, конкретних випадків для підсилень компоротивізьких порівнянь, паралелей та аналогій, відповідних досліджень
за публікаціями доступних бібліографічних описів. Наші звернення будуть
базуватися на міфологічних, демонологічних узагальненнях європейського
ареалу, бо в умовах тоталітарних режимів українські витоки міфології зазнавали
табу, витоки давнього мистецтва пресингу ідеологій та фальсифікацій.
В європейському викладі започатковувалося вивчення матеріалів,
відомостей з української міфології у період зацікавлення простолюду, який
зумовлений романтизмом наприкінці XVIII – на поч. XIX ст. З’явилася ця
традиція в Німеччині, коли після класицистичного й просвітительського
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ігнорування міфології й потрактування її як продукту темноти, забобонів,
романтична філософія та естетика віднесли міф до вищих здобутків народного
генію та мудрості. Романтизм у Німеччині започаткувався захопленням міфом у
значимій праці Якоба Грімма “Німецька міфологія” (1835), що здійснила вплив
на Англію, Францію, популяризувалася в Австрії, Польщі, Росії, Україні, інших
країнах Європи та Північній, Південній Америці.
Фантастичне диво розкриття нового світогляду й ідеології виявилося не в
житті, а в книгах, розкриваючи різні сфери людської діяльності (історію,
філософію, право), політичній економіці, психології, мистецтві. Розвивалися
світоглядні орієнтації, не сприймалася буденність і звеличування “життя духу”.
Найвищі поцінування проблеми розвивалися в мистецтві, релігії, філософії,
розвивався культ почуттів, захоплення фольклором, особливим зацікавленням до
фантазії, екзотики, наслідування природи. Пропагувалася активність митця,
розглядалася його самобутність. Дуже важливо, що “Німецька міфологія” Якоба
Грімма активізувала увагу для вивчення національних міфологій, в тому числі і
слов’ян. Народна міфологія характеризувалася через фольклорні твори. Зразок
такого підходу відзначив Роман Кирчів. Науковець навів зразок малознаної статті
українського фольклориста, етнографа, сучасника і сподвижника “Руської трійці”
Григорія Ількевича (1801-1841) “Про руську міфологію за народними
переказами”, датовану 1837, а надруковану 1839 рр. [3, с.10].
В.Гнатюк велику шану склав і приділив увагу М.Костомарову за працею
“Об историческом значении русской народной поэзии” (1843), увагу звертає й
виокремлює велику наявність у ній багатьох мотивів та образів, поетиковиражальних засобів народних пісень. Тут же науковець виділив першопочатки
народно-поетичного символу, а тому – й численні змістовні і поетичні миттєвості
пісенного українського фольклору. Обширніше розглядається міфологічна тема в
українському фольклорі, зокрема в народних повір’ях, піснях за працею
“Слов’янська міфологія” (1847).
Звертає увагу представників міфологічної школи у російській
фольклористиці, внеску Олександра Афанасієва у відповідній монографії в трьох
томах “Поэтические взгляды словянина на природу” (1865-1869). Україніка
представлена як в основному тексті, так і примітках, порівняльних відомостях з
українського фольклору (як друкованих, так і рукописних працях).
У монографії українського дослідника О.Потебні “О мифологическом
значении некоторых обрядов и поверий” (1865) дослідження повністю базується
на аналізі, виявленому в українському субстраті. Не обминає нарис Івана-Нечуя
Левицького “Світогляд українського народу. Екскіз української міфології”
(1876), створеної під впливом дослідження О.А.Афанасьєва.
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Вплив зацікавлення до української народної міфології за зібраннями
фольклористів, етнографів, згуртованих навколо Південно-Західного відділу
Російського географічного товариства, акцентує увагу невеликій кількості
матеріалу, побаченого світ у підготовленому під керівництвом П.Чубинського,
виданого під керівництвом вчених “Трудов этнографическо-статистической
экспедиции в западно-русский край”, зокрема, в його 5 томах (1872-1878). Вони
багаті на етнографічні, фольклористичні твори, на вірування, забобони,
світоглядні уявлення, замовляння, обряди, звичаї, пісні, казки тощо. Народній
культурі, зокрема і міфології, приділяв увагу М.Сумцов. Особливо важлива його
монографія “Культурні переживання” (1890). Чимало міфологічних матеріалів
вміщено у Михайла Драгоманова (“Фольклористичні розвідки”). Подаються вони
також в російського вченого, славіста Олександра Веселовського, дослідженнях
українських етнографів, Володимира Милорадовича, Петра Іванова, Бориса
Грінченка та низки дослідників, які здебільшого публікувалися на сторінках
української періодики. Володимир Гнатюк значну увагу приділяє розгляду
питання міфології, особливо у передхристиянські часи, а саме здійснює
критичний аналіз й осмислення відомостей про богів, різних культів у княжі
часи, народну демонологію в “Історії України-Руси” Михайла Грушевського.
Учений орієнтує вивчення української міфології на “новочесну науку”. Таку
позицію виявляв В.Гнатюк у своїх наступних працях, тому авторитетом для
нього був М.Грушевський.
Маємо вказати, що автор нарису аналізує і називає відомості з української
міфології, опубліковані в іноземних дослідників (О.Кольберга, А.Подбереського,
Є.Руліковського, В.Ястребова та ін.). В.Гнатюк довів нам, що мав загальний та
основний доробок дуже різний і в той же час важливий для науки.
Жанрова специфіка, за слушною думкою російського літературознавця В.
Анікіна, у теоретичній літературі подавалася зовсім мало. Таке трактування
вчений виводить, посилаючись на одну з перших російських літературних
енциклопедій 1925 р., а також звертаючись до новішого у нашому часі джерела
Олександра Квятковського “Поэтический словарь” 1966 р. Тому В. Анікін
вносить своє прогнозування до визначення жанру: “Понятием жанр обозначается
единство художественных ими произведений по присутствующим во всех
произведениях этой группы признакам. Признаки жанра, которые указывают на
внешнее и внутренее сходство одной группы произведений, ее отличие от других
групп. Это установлено давно, и не в этом состоит трудность понимания жанра.
Трудно определить признаки, характеризующие само единство произведений
одного и того же жанра, – иначе сказать, необходимо понять признаки жанра” [1,
с. 66]. Це, звичайно, закріпить родову специфіку, появу, становлення і
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еволюціонізує розвиток жанру, збагатить сам термін, бо він розглядатиметься на
тлі історичному від давнини до сьогодення у процесі історичного розвитку
мистецтва.
За дослідженням професора І.О.Денисюка, літературний жанр своїм
виокремленням вплинув на формування жанру у фольклористиці. Але перший та
другий історично означаються як сформований тип характерних особливостей
змісту і форми певного виду творів, відносною художньо-композиційною
сталістю, здатною до постійного розвитку й оновлення (чим пояснюється),
зокрема: недостатня розробленість теорії жанру.
Сучасний дослідник, автор словника-довідника “Українська фольклористика” Михайло Чорнописький посилаючись на дослідження російського вченого
В.Проппа, дефініцією жанру вважає фольклору сукупність творів, об’єднаних
спільністю поетичної системи, побутового призначення, форм виконання і
музичної форми (В. Путілов), як історично сформовану й реалізовану у творах (у
вигляді низки універсалій) систему змістових, власне поетичних, функціональних і виконавських принципів, норм стереотипів, за якими стоять вироблені
колективним досвідом уявлення. М. Чорнописький також вважає, що дефініція
“жанру” запозичена з літературознавства з деякою корекцією і взята за основу в
класифікацію фольклорного матеріалу [7, с. 127]. Проте дослідник змушений
визнати, що формально-змістова обмеженість жанрово-класифікаційних парадигм була й залишається ще дискусійною.
Тлумачення, за дефініціями автора, поданого тексту ще буде розглядатися за нинішніми означеними критеріями, а це дозволить збагатити обсяг
поняття через внесок розвитку жанрів, а саме: молитов, псалмів, псальм, кантів,
бо замовчування їх під впливом ігнорування тоталітарними режимами, особливо
марксистському атеїзмі радянської ідеології, призвело до збіднення глибинних
витоків і креативності українського мистецтва. У поданому дослідженні
намагатимемося розкривати гносеологію форм і методів наукового пізнання,
розглядатимемо за етнорегіональним ареалом найперше досліджуваної нами
Великої Волині. З’ясовуватимемо типологію в аспектах зв’язку синкретизму
жанрів з поетикою. Розглядатимемо появу, функціонування (становлення,
розвиток жанрів) через призму як пасивного вимушеного збереження, так і
стадію відновлення у певну епоху.
Літературознавча бібліографія (словники, довідники, енциклопедичні
джерела, бібліографічні списки, показники) упродовж становлення та розвитку
української літератури від минулих часів до сучасності не подавали і нині ще
мало представляють у своїх реєстрах жанрове розмаїття фольклористичних
жанрів. Особливо це стосується духовних стихів, віршів, псалмів, псальм, кантів,
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молитов. Ідеологія тоталітарних режимів, атеїзм, бездержавність України частогусто сплутувалися у розкритті проблематики “Бог і духовна література”, “Бог і
культура”, “Історія церкви”, “Церковне мистецтво”, “Храмова архітектура”,
“Віра і література”. Визнаємо, що розкриття процесів у сучасному європейському
контексті зумовлюють з’ясування місця україністики в історії світових
цивілізацій, її духовних, морально-етичних особливостей, щоб протистояти
негативним у гуманітаристиці глобалізаційним нівелюванням. Гуманістична,
оптимістична орієнтація все-таки допоможе відродити ідеали добра, працелюбства, любові, патріотизму, а розвиток цих категорій сприятиме відродженню
вдосконаленого формування особистості. Наше суспільство переконалося, що
атеїстичне виховання не сприяло і не сприятиме духовному формуванню людини
XXI ст.
Перші прояви донаукової уваги до духовної поезії сягають Х ст., зокрема
прийняття християнства. Як констатує “Історія української літератури”, старій
владі необхідна була політична, ідеологічна підтримка для докиївської Русі.
Державна стара політеїстична язичницька віра, породжена патріархальнообщинними відносинами, для нього була уже непридатна. За ідеєю княгині Ольги
та князя Володимира, в 988-989 роках було запроваджено християнську релігію в
її східному візантійському, грецькому різновиді, що створило благодатний ґрунт
для її народно-побутової рефлексії.
Оскільки, за визначенням Дмитра Чижевського, цей доісторичний період
маловивчений, то ми змушені визначити жанри, які творилися аборигенами,
пов’язували їх з традиціями інших цивілізацій, збагачували перекази, легенди,
псалми, псальми, канти, молитви [8, с. 232]. Спершу фольклорні жанри духовної
тематики були представлені описом дій святих, пустельників та мучеників, чуд.
Г.Нудьга визначив, що це легенди релігійного змісту. Інтенсивно вони
розроблялися в XIII-XIV ст., тоді ж з’явився популярний збірник “Золота
легенда” [5, с.150].
М.Драгоманов (1876) здійснив класифікацію малих епічних фольклорних
жанрів. Використавши досвід наукових студій П. Куліша, П. Чубинського,
Б. Грінченка, І. Франка, Г. Булашова, науковець описав сім тематичних груп:
1) природа;
2) міфологія, мерці;
3) люди, наділені чудодійною силою;
4) скарби;
5) родинне і суспільне життя;
6) історичні події;
7) бувальщини певної місцевості.
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Інше групування жанрів подав Філарет Колесса, який виокремив групи за
темами апокрифів:
1) легенди старозавітні (про початок світу, Бога і сатану, Адама і Єву,
Давида, Соломона та ін.);
2) новозавітні (про Христа, Богородицю, Петра і Павла, їх мандрівки і
чуда);
3) про святих (Миколу, Варвару та ін);
4) про позагробне життя й кінець світу;
5) легенди, притчі на територію роздумів про щастя й долю [6, с. 488].
Духовні стихи з’явилися у період старожитньої Русі, коли праукраїнці, за
науковою думкою М. Грушевського, визначали своє місце в індоєвропейській
родині. Культурні взаємини формували розвиток міфології, розвиток традицій
під впливом германських і литовських – з одного боку, віруваннями іранських та
індійських – з іншого. Подібності у молитвах, піснях через санскритські (Веди)
та індійські традиції розвивалися також у світоглядних поглядах сприймання
горішнього світу, символізації предвічного дерева життя, вогню; появі оберегів і
звичаїв [4, с. 5-6].
Характерні художні особливості притч: вони не подають описовість,
характерну іншим епічним творам; природа тут згадується лише при необхідності, для декорацій. Тут нема описів пейзажів, інтер’єрів тощо. Існують певні
правила правильного змалювання образів людей. Персонажі притч, як правило,
позбавлені зовнішніх прикмет (не даються їхні портретні характеристики,
елементи зовнішності згадуються лише за умови, що це необхідно для втілення
ідеї). Відсутнє в них розкриття характерів, не вказуються їхні індивідуальні риси.
Образи в притчі – сформовані, що постають суб’єктами морально-етичного
характеру, вибору [6, с. 4-174].
Словник літературознавчих термінів О. Пулинця одночасно подає
варіанти, які підходять псальмам під назвою “канти”. Мандрівні дяки виконували
псальми відповідно до уподобань слухачів. Ці твори проникнуті світським,
комічним змістом. Василь Микитась у книзі “Давньоруські студенти і
професори” розглянув феноменальне явище української давньої культури,
шкільництва, функції українських мандрівних студентів і “мандрівних дяків”, які
в Україні іменувалися: “школярі”, “бурсаки”, “спудеї”, “нижчі студенти”,
“бакаляри”, “миркачі”, “канцеляристи”, “недоуки”, “вандровані пахолки”,
“пиворізи”, “мандрівні дяки”, “горілкопивці” [2, с. 240-261] У дослідженнях та
мистецьких творах констатувалося, що їх виводили як потішників, голодранців,
бешкетників, затятих до випивок, любителів пива і браги, авторів гумористичних
бурлескно-травестійних творів, громил-дяків, спритних канцеляристів. Маємо
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визначити, що це явище треба розглядати значно глибше й серйозніше,
визначати, що гумор був лише прикриттям, найдоступнішим засобом добування
провізії, визначальною рисою індивідуального характеру українців, як тих, хто
говорив, так і тих, хто охоче слухав [там же].
Зазначимо, що з використанням псальм виконувалися, складалися
“духовні вірші”, які виконувалися у репертуарі сліпими лірниками, кобзарями,
старцями-псалмоспівцями, стихівничими.
У національній культурі України є жанри усної народної словесності, без
яких неможливо розглядати духовні стихи, дотичні до народних джерел.
Поетичні тексти виражають культурно-історичну пам’ять, в чому визначається
феномен української духовної спадщини. Це, в першу чергу, українська народна
пісня, яка сягає раннього етапу розвитку людства.
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ОСВІТНІ ПАРАМЕТРИ ВОЛИНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ДУХОВЕНСТВА І ЧЕРНЕЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Упродовж другої половини минулого століття, незважаючи на радянську
антицерковну політику, православне духовенство Волині зберігало впливові
позиції в соціумі краю. Важливою характеристикою цієї соціальної спільноти був
освітній рівень. Освіта й освіченість окреслювали пастирський потенціал
волинських кліриків, їхня конкурентність у секуляризованому суспільстві,
духовно-просвітницькі можливості. Зміни освітніх параметрів духовенства
свідчили про вектори розвитку верстви загалом.
На початку 1944 р. відкрито нову сторінку буття волинського
духовенства, коли Волинь знову прийшов сталінський режим. Призначений
Московською патріархією у Луцьк єпископ Микола (Чуфаровський) Циркуляром
№ 4 запровадив порядок представлення документів особами, котрі шукають
священичого чи дияконського місця. Серед обов’язкових паперів – свідоцтво про
освіту [1].
Встановлення сталінським режимом тотального контролю за церковним
життям краю й фіксування освітнього рівня духовенства дає можливість
характеризувати його інтелектуальний потенціал, простежити зміни. Наприкінці
1944 р. уповноважений Ради у справах РПЦ у Рівненській області представив
своєму керівництву список насельників Дубенського монастиря. Так, із 8 чоловік
братії жоден не мав вищої ні духовної, ні світської освіти, як і середньої. Троє
ченців оволоділи семикласною освітою, 1 – закінчив шість класів і 4 особи мало
за плечима лише чотири класи школи [2, 3]. Схожою була ситуація в
Дерманському монастирі. За підсумками 1944 р. в обителі нараховувалось 16
насельників. З них 1 особа мала сім класів, 1 – шість, 1 – чотири класи, 1 закінчив
чотирикласну церковнопарафіяльну школу та 1 – один клас церковної школи [3,
8-9]. Усі інші насельники монастиря в кількості 11 чоловік вказали, що мають
домашню освіту.
Ситуацію з освітою духовенства на Волині у післявоєнний період
вирішували вже російські єпископи. Єпархіальний архієрей Микола
(Чуфаровський) звертався до уповноваженого у справах РПЦ у Волинській
області М. Діденка з проханням санкціонувати виділення приміщення для
відкриття пастирсько-богословських курсів. М. Діденко, відповідно, запитував в
уповноваженого в УРСР П. Ходченка як реагувати на подібне звернення.
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Оскільки ситуація залишалась невиясненою й місцеві урядовці недостатньо
орієнтувались у нюансах домовленостей між РПЦ і Й. Сталіним, П. Ходченко
радив волинському уповноваженому зачекати відповіді з Москви [4, 21].
Восени 1945 р. роботу в Луцьку розпочали пастирсько-богословські
курси. Їх згодом перейменовано у Волинську духовну семінарію.
Уповноважений М. Діденко з цього приводу писав, що заяви про вступ подали 90
осіб, основна частина яких молодь віком 18-20 років. Особливо радянський
урядовець нарікав на незнання вступниками історії СРСР, російської мови і
літератури. Так, Микола Охримчук на запитання про видатних російських діячів
відповів, що таких не знає, а от з українських назвав головним гетьманом
України Симона Петлюру [5, 3].
З моменту відкриття курсів їхнім керівником призначено протоієрея
Миколу Тучемського. Викладачами залучено людей різного віку й освітньої
підготовки. Труднощі навчання були у відсутності посібників і підручників, тому
підготовка вихованців полягала у переписуванні цілих сторінок посібників [6,
86]. Не сприяла організації ефективного освітнього процесу й нечисленна
бібліотека. Її фонд нараховував лише 677 примірників книжок [7, 98]. Крім
цього, 11 жовтня 1946 р. Рада у справах РПЦ ініціювала перевірку парафіяльних
бібліотек на предмет виявлення і вилучення “фашистської та антирадянської
літератури” [8, 101]. На думку голови Ради Г. Карпова, церквам дозволялось
мати лише церковно-богослужбові книги. Вже 16 листопада того ж року член
Ради Уткін рекомендував уповноваженому у Волинській області М. Діденку
взяти участь разом із представниками цензури у перевірці книжкового фонду
бібліотеки пастирсько-богословських курсів і вилученні “усіх антирадянських і
закордонних видань, котрі містять ворожі матеріали” [9, 125].
Паралельно радянський режим проводив зачистку викладацького складу
ВДС. Наприкінці 1946 р. уповноважений М. Діденко писав в інформаційному
звіті, що під час розмов з правлячим волинським архієреєм порушувалось питання заміни викладачів, котрі дискредитували себе у минулому [10, 219]. Торкалось
воно, переважно, тих представників педколективу, котрі здобули вищу богословську освіту у міжвоєнний період і мали значний пастирський досвід.
На тлі загального освітнього рівня волинського духовенства чернеча його
частина була найменш грамотною. Про це свідчать послужні списки сестер
Корецького жіночого монастиря. Станом на 1 січня 1946 р. в обителі мешкали
133 черниці [11]. Понад дві третини із них мали домашню освіту – 89 сестер
(67%), неграмотних нараховували 20 черниць (15%). Значною була частина
сестер, котрі здобули початкову світську освіту – 21 (16%) особа. Лише дві
сестри мали середню світську (1,5%) і одна (0,5%) середню духовну освіту.
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У Богородичному скиті на Білівських хуторах 9 серпня 1949 р. перебувало 18
сестер. Найбільша кількість із них – 10 (56%) осіб вважалися малограмотними,
початкову світську освіту мало 4 (22%) сестри, середню світську – 3 (17%) і лише
1 (5%) насельниця закінчила педагогічний інститут [12]. У жовтні 1950 р. у
Корецькому монастирі нараховували 125 сестер [13, 38]. З них 29 (23%) були
неграмотними. Порівняно із 1946 р. показник зріс на 8 позицій. Середню освіту
мали 2 (1,6%) черниці, чотирикласну і незакінчену середню – 13 (10,4%) осіб, а
от відсоток малограмотних за п’ять років майже не змінився і становив 65%,
тобто 81 насельниця.
Цілеспрямована державна політика на зниження освітнього рівня
православного духовенства перешкодила волинській церковній владі відкрити
постійні курси з підвищення кваліфікації кліриків. Єпископ Паладій прагнув з
їхньою допомогою протягом короткого часу покращити ситуацію. У травні
1954 р. листом уповноваженому у Волинській області С. Богданову перший
заступник голови Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР С. Бєлишев
інструктував як діяти у даній ситуації. Відмову у створенні курсів вирішено
мотивувати відсутністю згадки про такі у “Статуті православних духовних
семінарій”, який затвердила Московська патріархія [14, 55].
Здавалося б, наявність Волинської духовної семінарії у Луцьку знімала
кадрову проблему перед місцевим єпархіальним архієреєм. На практиці ситуація
виглядала інакше. Оскільки в Україні діяло лише три духовні семінарії – Київ,
Луцьк та Одеса, то ВДС виконувала роль “кузні” освічених кадрів відразу для
кількох єпархій. З огляду на надання статусу екстериторіальності навчальному
закладу педагогічні збори ВДС на засіданні 22 листопада 1954 р. прийняли до
відома інформацію про те, що на час навчання у духовній семінарії учні
перебувають у підпорядкуванні Навчального комітету при священному Синоді
РПЦ. Єпархіальний архієрей не мав права висвячувати будь кого із них і
призначати на парафію [15, 76]. Відомо, що протягом 1950-1954 рр. у Волинську
духовну семінарію подали заяви про вступ 110 осіб – вихідців із Рівненської
області: 1950 р. – 10 чоловік, 1951 р. – 17, 1952 р. – 14, 1953 р. – 28 і в 1954 р. –
31 особа [16, 227]. Наприклад, настоятель с. Дермань Здолбунівського району
Рівненської області о. Сергій Кульчинський підготував до вступу у ВДС у 1954 р.
двох кандидатів [17, 217].
Отже, смерть диктатора і послаблення у зв’язку із боротьбою за владу
між кремлівськими кланами відкрили можливість покращення освітнього рівня.
Це підтверджує і кількість священників Рівненської області, котрі студіювали на
заочному секторі Ленінградської духовних академії і семінарії. Благословення на
навчання отримали: у 1950 р. по одній особі в семінарію та академію; у 1951 р. –
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лише 3 в семінарію; у 1952 р. – 3 в семінарію і 2 в академію; у 1953 р. – 2 в
семінарію та 3 в академію; 1954 р. 3 особи в семінарію і 9 чоловік в академію.
Загалом протягом п’яти років заочно здобувати освіту вирішили 27
священнослужителів Рівненщини (12 в семінарії і 15 в академії) [18, 174-176].
Таким чином, період тимчасової лібералізації радянської церковної політики у
середині 50-х рр. дозволив волинській духовній верстві покращити освітній й
інтелектуальний рівень своїх представників.
У середині 1955 р. єпископ Паладій (Камінський), скориставшись
послабленнями в церковній політиці режиму, планував висвятити 7 псаломщиків
єпархії [19, 88]. У такий спосіб єпархіальний архієрей намагався вирішити
кадрову проблему, що суттєво знизило загальний освітній рівень волинської
духовної верстви. Тим часом перед початком 1955-1956 навчального року
документи на вступ у Волинську духовну семінарію подали 133 особи, а
витримали іспит 44 абітурієнта [20, 11]. Сукупно в навчальному закладі
студіювало 115 вихованців, з них 65 з Галичини [21, 68].
На 1 січня 1957 р. стан освіти корецьких черниць виглядав наступним
чином: із 116 сестер неписьменних нараховувалось 19 (16%) чоловік, домашню
освіту мали 49 (42%) насельниць, церковнопарафіяльну закінчили 2 (2%) особи,
двокласну школу – 17 (15%) і сільську школу зазначено у графі “освіта” 29 (25%)
сестер [22, 1-14]. Порівняно із станом у 1950 р. відсоток неграмотних серед
сестер скоротився на 7 пунктів, в основному через смерть старших черниць, котрі
не вміли ні читати, ні писати.
Відмінною виявилась ситуація стосовно грамотності священиків
Рівненської області. На 1 січня 1957 р., за інформацією уповноваженого, в
області трудилось 20 (6%) ієреїв з вищою освітою, 3 (1%) із незакінченою
вищою, 168 (54%) мали середню і 15 (5%) незакінчену середню освіту та 107
(34%) священнослужителів закінчили лише початкову школу [23, 97]. Очевидним є зниження освітнього рівня волинського духовенства, оскільки на 1 січня
1939 р. у Рівненському повіті числилось 20% священників і дияконів із вищою
освітою. На кілька позицій також знизився відсоток духовних осіб, котрі мали за
плечима середню школу, натомість зросла чисельність священнослужителів із
початковою освітою.
У березні 1960 р. волинський уповноважений, надсилаючи у Київ копії
характеристик вихованців випускного четвертого класу ВДС, запевняв, що у
Волинській області є достатньо священників і недоцільно направляти сюди
випускників семінарії [24, 49]. Наприкінці червня розподілено випускників по
єпархіях Російської церкви. Отже, для Волинсько-Рівненської єпархії
Навчальний комітет МП виділив квоту в 4 особи [25, 105]. Інші 27 випускників
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розподілені наступним чином: Закарпатська область – 3, Іркутська – 1, Іжевська –
1, Львівська єпархія – 4, Полтавська область – 1, Станіславська – 3, Сумська – 1,
Тульська – 1, Ташкентська – 1, Уфимська – 1, Чернівецька – 1, Чернігівська – 1 і
Хмельницька – 3, а також 2 особи заявили про бажання поступати у Московську
духовну академію і 3 – в Ленінградську. Через чотири роки і це джерело кадрів із
семінарською освітою припинило існування. Під тиском влади Навчальний
комітет при Священному Синодові РПЦ на засіданні 15 серпня 1964 р. прийняв
рішення про закриття семінарії з огляду на малу кількість учнів [26]. Вихованців
ВДС постановили перевести в Одесу, куди відправили і майно. Припинення
існування семінарії у Луцьку суттєво погіршило можливості волинського
духовенства на здобуття фахової освіти.
Якщо підсумувати двадцятирічну роботу Волинської духовної семінарії у
Луцьку, то виявиться, що заклад закінчили 293 особи. Перший випуск здійснено
у 1948 р. (9 вихованців), останній – у 1964 р. (6 вихованців) [27, 85]. Коливання
динаміки чисельності випускників семінарії безпосередньо залежали від
посилення чи послаблення державної антицерковної політики. Найбільше
абсольвентів припало на 1950 р. та 1958-1960 рр. Якщо відмінусувати чотири
роки навчання, то виявиться, що найчисельнішими були набори учнів у середині
40-х і 50-х рр., коли радянська влада на деякий час послаблювала контроль за
Церквою і зменшувала репресії.
Повернемось до фактичного стану освіченості волинського
православного духовенства. На 1 січня 1967 р. у Рівненській області трудилось
259 зареєстрованих священиків і дияконів. З них 19 (7%) осіб мало вищу
богословську освіту, середню – 114 (44%) і початкову – 126 (49%) [28, 27]. Серед
зазначених осіб із вищою богословською освітою троє захистили магістерську
роботу, а четверо – кандидатську. Закриття ВДС негативно вплинуло на процес
підготовки освічених кандидатів в ієреї. За інформацією старшого референта
уповноваженого у Рівненській області П. Демченка станом на 29 листопада 1967
р. 12 вихідців із області навчалося у вищих та середніх навчальних закладах
Московської патріархії у Ленінграді і Москві [29, 177-178]. Перепони
просторового і матеріального характеру знеохочували багатьох потенційних
кандидатів в ієреї.
На тлі загальноцерковних показників Волинсько-Рівненська єпархія мала
певні переваги. У доповіді голови Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР В. Куроєдова на загальносоюзній нараді уповноважених 16 липня 1969 р.
зазначалось, що якісний склад православного духовенства в країні погіршується,
оскільки 70% служителів культу мають лише початкову світську освіту, а 55%
були без богословської освіти [30, 7].
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На середину серпня 1970 р. у Волинсько-Рівненській єпархії трудився 21
священник зі ступенем кандидата/магістра богослов’я. Із них 7 (33%) осіб
закінчили православний богословський відділ Варшавського університету і
захистили до 1939 р. магістерські дисертації [31], інші здобули вищу освіту і
ступені кандидатів протягом 50-60-х рр. у Московській і Ленінградській духовній
академіях. А от в стінах Корецького монастиря не виявилось жодної духовної
особи із вищою богословською освітою. На 1 грудня 1970 р. із 138 черниць
середню і неповну середню освіту мало 7 (5%) осіб і 131 (95%) – початкову [32,
16]. Порівняно із 1968 р. на 1 січня 1971 р. на 1% зросла кількість священнослужителів Рівненської області з вищою освітою і становила 21 (8%) особу [33,
10]. Також в області виконували священичі обов’язки 105 (42%) осіб із середньою та 123 (50%) початковою духовною освітою.
Зміна внутрішньополітичної ситуації в Радянському Союзі безпосередньо позначилась на освітньому рівні духовенства Волинської області. Так,
на 1 січня 1986 р. із вищою богословською освітою нараховували вже 25 (16%)
осіб. Крім цього, в лавах духовенства з’явились священники із вищою світською
освітою, і таких зафіксовано 4 чоловіка [34, 5]. Середню богословську освіту
отримали 69 (44%) і початкову духовну мало – 27 (17%) осіб. Зауважимо, що
інші священики і диякони, а це 23%, мали світську освіту.
Ситуація з освітою священників і духовними школами в добу перебудови
поступово покращувалась. Відкривались нові навчальні заклади. Варлаам
(Ільюшенко) у листопаді 1989 р. повідомляв про підготовку до відкриття
духовного училища. Таке невдовзі розпочало функціонувати. Одночасно
ініційовано створення інших церковних навчальних закладів. Восени 1991 р. при
Свято-Миколаївському храмі с. Городок Рівненського району вже діяли
пастирські та регентські курси.
З 1990 р. Луцьке духовне училище реформовано в семінарію. Нова доба
позитивно позначилась також на освітньому рівні волинського чернецтва,
зокрема, корецьких монашок. На 1 січня 1994 р. у Корецькому жіночому
монастирі трудилось 105 сестер – частину монашок переведено у відновлені
обителі Волині. Уперше монастир населяли особи з вищою освітою – 2 (2%)
черниці. Середню спеціальну здобули 7 (7%) сестер, середню і неповну середню – 47 (45%), початкову – 26 (25%). Також монастир мав 19 (18%)
малограмотних та 4 (3%) неграмотні сестри [34, 1-6].
На кінець 90-х рр. минулого століття на Волині діяли три духовні
семінарії: дві в Луцьку, одна в Почаєві (УПЦ КП і УПЦ МП), духовні училища і
школи в Рівному, с. Городок Рівненського району, Житомирі. Духовну освіту
вихідці з Волині здобували також у середніх духовних навчальних закладах
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Львова, Тернополя, Києва, а незначна частина у Варшаві, Москві та Петербурзі.
Кількість духовних навчальних закладів відповідала потребам часу, однак якість
освітніх послуг залишалась недостатньою через низку об’єктивних причини.
Отже, впродовж другої половини ХХ ст. освітній рівень волинського
духовенства порівняно з періодом окупації дещо зріс завдяки мирному часу,
функціонуванню православної духовної семінарії в Луцьку, роботі духовних
семінарій та академій у Москві і Ленінграді. Однак довоєнного рівня так і не
досягнуто головно через антицерковну політику радянського режиму. Звичним
явищем того часу була наявність черниць без освіти у Корецькому монастирі.
Падіння СРСР відкрило можливості поглиблення інтелектуалізації верстви.
Розширено мережу духовних навчальних закладів краю.
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Юрій ВОЛОЩУК,
викладач РДС
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Вибух Другої світової війни 1 вересня 1939 року приніс поділ території
Польщі між Німеччиною і СРСР. На православні землі Західної України (Західну
Волинь і Західне Полісся) прийшли радянські окупанти. На території Польщі,
окупованій німцями, ними було утворено так зване генерал-губернаторство з
осередком влади у Кракові.
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Православна Церква в Польщі (автокефальна) теж була розколота на дві
частини: в генерал-губернаторстві залишилася тільки Варшавсько-Холмська
єпархія з митрополитом Діонисієм (Валединським) і його вікарним єпископом
Люблінським Тимофієм (Шреттером). Волинська, Поліська, Гродненська і
Віленська єпархії опинились під радянською владою.
З вересня 1939 року від антицерковної політики більшовиків почала
потерпати і Західна Україна. Радянська історіографія всіляко викривляла правду
про відносини радянської держави і Церкви у передвоєнні роки і подавала значне
зниження релігійної активності віруючих Православної Церкви у 1939-1941
роках як наслідок соціалістичних перетворень. Репресії більшовиків майже
повністю паралізували діяльність Церкви не тільки в Україні, а й у всьому СРСР.
У Союзі на початку 1939 року залишалося лише близько 100 православних
парафій, і на волі було лише чотири ієрархи – місцеблюститель Патріаршого
престолу митрополит Московський Сергій (Страгородський), митрополит
Ленінградський Олексій (Симанський), архієпископ Петергофський Миколай
(Ярушевич) і архієпископ Дмитровський Сергій (Воскресенський) [4, с. 403-404].
На радянській території України у 1939 році не було жодного діючого
єпископа, тоді як на захоплених радянськими військами західноукраїнських
землях було п’ять ієрархів Православної Церкви в Польщі – архієпископи
Олександр (Іноземцев) та Олексій (Громадський), єпископи Антоній (Марценко),
Симон (Іванівський), Полікарп (Сікорський). Спочатку ці ієрархи продовжували
свою архіпастирську діяльність у нових умовах на засадах канонічного зв’язку з
митрополитом Діонисієм, якого вони продовжували визнавати своїм першоієрархом. Але Москва не могла погодитись з існуванням на землях під її владою
окремої незалежної Церкви і почала чинити тиск на єпископів з метою
підпорядкування їх Московській Патріархії. Архієпископ Волинський Олексій
перший поїхав у червні 1940 року до Москви. Там він змушений був звернутися
до патріаршого місцеблюстителя митрополита Сергія з проханням прийняти його
в «молитовно-канонічне поєднання з матір’ю-церквою Московською». Після
нього визнали юрисдикцію Московської Патріархії всі єпископи Західної
України, Білорусі, Буковини і Прибалтики. Не зробили цього лише архієпископ
Пінський і Поліський Олександр та єпископ Луцький Полікарп. Вони не поїхали
до Москви на виклик патріаршого місцеблюстителя і відмовилися від
підпорядкування Московській Патріархії.
Улітку 1940 року Московська Патріархія прислала на Волинь свого
екзарха, архієпископа Миколая (Ярушевича) з титулом Волинського і Луцького.
У березні 1941 року його було піднесено до сану митрополита з резиденцією в
м. Луцьку. У зв’язку з цим архієпископу Олексію було залишено з Волинської
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єпархії тільки Кременецький повіт, додано 9 православних парафій, які були в
Східній Галичині, і титул його став «архієпископ Тернопільський і Кременецький». 20 серпня 1940 року в Москві було висвячено в єпископи з титулом
Житомирського колишнього намісника Почаївської Лаври, архімандрита
Дамаскіна (Малюту), а наприкінці квітня 1941 року в Москві відбулася висвята
архімандрита Пантелеймона (Рудика), тодішнього намісника Почаївської Лаври,
на єпископа Львівського. Архієпископу Тернопільському Олексію додали парафії Рівненської області й змінили йому титул на «Рівненський і Кременецький».
У травні 1941 року було прислано з Москви до Почаївської Лаври на посаду
намісника архімандрита Панкратія (Гладкова). Непокірного Москві архієпископа
Поліського і Пінського Олександра відправили за штат, а замість нього було
висвячено в Луцьку 15 червня 1941 року архімандрита Веніаміна (Новіцького),
колишнього скарбника Лаври. Радянська окупація Західної України під час
альянсу Гітлера зі Сталіним залишила чималий слід у церковному житті, особливо на Волині, де найбільш успішно за Польщі пройшла українізація. У церквах
Волині припинилися відправи богослужінь українською мовою, українська
національно-церковна, перекладацька та видавнича діяльність. У нищенні церковного життя радянська влада використовувала вже випробувані засоби, серед
яких головний – оподаткування парафій і духовенства непомірними податками.
Після вибуху 22 червня 1941 року радянсько-німецької війни і швидкої
окупації значної території України німецькою армією провідні українські
церковно-громадські кола на Волині вирішили творити самостійне церковне
життя під зверхництвом митрополита Діонисія. За цих умов Українська
Автокефальна Православна Церква була відроджена Декретом митрополита
Діонисія від 24 грудня 1941 року. Він прийшов на допомогу прагненням
православних українців не тільки Волині, але й східних земель, адже там
найбільшою проблемою у відродженні УАПЦ була нестача священників.
Відроджувана Церква оформлювалась організаційно по всій Україні.
29 вересня 1941 року в Києві створено Всеукраїнську Православну Церковну
Раду, яка об’єднала всі парафії, що відкривались у місті. Десятого жовтня вперше
за багато років відправлено службу Божу українською мовою в Андріївському
соборі. Засновано церковні управління в Полтаві, Дніпропетровську та інших
великих містах. Але найбільші надії покладалися на Волинь, де церковна
структура залишилась відносно неушкодженою після неповних двох років
радянської влади. Тут рух за відновлення УАПЦ очолив архієпископ Полікарп,
який за Польщі доклав значних зусиль для українізації церковного життя.
Архієпископ Олексій не виправдав надій, що на нього покладалися, і 18 серпня
1941 року на таємному соборі в Почаєві вирішив з трьома іншими єпископами
залишитися в залежності від Московської Патріархії. Єпископ Полікарп на цьому
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соборі не був і його рішень не прийняв. Засудив рішення Почаївського собору і
митрополит Діонисій, який у листі до архієпископа Олексія рішуче заявив:
«Мови не може бути про підпорядкування Святої Православної Церкви в Україні
Церкві Московській» [2, с. 45].
Опинившись перед фактом національної зради свого чільного ієрарха,
православні українці звернулись у грудні 1941 року до єпископа Полікарпа з
проханням очолити Українську Православну Церкву. Владика Полікарп свою
згоду дав, а митрополит Діонисій затвердив цей вибір уже згаданим вище
декретом від 24 грудня, піднісши з цієї нагоди єпископа Полікарпа до сану
архієпископа та призначивши його «Тимчасовим Адміністратором Православної
Автокефальної Церкви на звільнених землях України» з правом висвячувати
нових єпископів. Це відбувалося за умов, коли німецька влада заборонила
митрополиту Діонисію будь-яку адміністративну та духовну діяльність за
межами генерал-губернаторства. Після цього владика Полікарп розпочав свою
працю по всій Україні, бо до цього часу міг діяти тільки у своїй ЛуцькоКовельській єпархії. 24 січня1942 року він оформив своє нове становище перед
цивільною владою на прийомі у Райхскомісаріаті в Рівному із заступником
райхскомісара Коха, ландесгауптманом фон Ведельштедтом.
8-10 лютого 1942 року в Пінську відбувся собор відродженої Церкви, на
якому було висвячено нових ієрархів: архімандрита Юрія (Коренастова) на
єпископа Берестейського, вікарія владики Поліського Олександра, архімандрита
Ніканора (Абрамовича) на єпископа Чигиринського та архімандрита Ігоря (Губу)
на єпископа Уманського. Два останніх були призначені вікаріями владики
Полікарпа на Київщині, який звершував хіротонії разом з владикою
Олександром. Пінський собор, на прохання віруючих та духовенства УАПЦ
формації 1921-1930 років, постановив приймати священнослужителів УАПЦ, яку
очолював у 1921 році митрополит Василь Липківський, у «сущому сані»,
повністю визнаючи канонічність їхнього висвячення.
Єпископи Ніканор та Ігор прибули до Києва 13 березня 1942 року і
15 березня відправили службу Божу в Андріївському соборі. Упродовж перших
трьох місяців ними було висвячено 122 священники.
З прибуттям до Києва наприкінці 1941 року єпископа Львівського
Пантелеймона як тимчасово керуючого Київською єпархією Автономної
Православної Церкви в Києві було створено декілька десятків парафій
автономістів. Після прибуття до Києва єпископів Ніканора та Ігоря єпископ
Пантелеймон видав відозву до своїх вірних, в якій закликав їх не визнавати.
Отже, об’єктивним є те, що автономісти перші розпочали боротьбу з
відродженням УАПЦ і в східних областях України. Головним засобом у цій
боротьбі була неправда щодо походження нового українського єпископату.
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З цього приводу митрополит Полікарп видав 8 квітня 1942 року Архіпастирський
Лист, в якому пояснив перші й справжні причини церковного розколу в Україні.
Водночас українські тодішні газети рясніли повідомленнями про високу
активність віруючих при відновленні храмів, про масове хрещення дітей. Один
лише факт: 21 серпня 1942 року в Успенському соборі м. Умані єпископ УАПЦ
Ігор охрестив понад 130 дітей. Німецькі спецслужби повідомляли, що по всій
Східній Україні відбуваються «масові хрещення по 200-300 чоловік одночасно,
які у зв’язку з великою кількістю людей проводяться у річках» [4, с. 422].
Вороже ставлення німецької влади до УАПЦ проявилось у Києві ще до
приїзду єпископів Ніканора та Ігоря, коли було закрито 11 лютого 1942 року
Українську Церковну Раду. Прибулим єпископам генерал-комісар Київської
області і штадт-комісар міста Києва грубо відмовили у прийнятті й заявили, що
вже тут є православний російський єпископ Пантелеймон. Автономісти виявляли
велику активність у стосунках з німецькою владою, створюючи для автокефалістів несприятливі обставини. Автокефалістам не було дозволено звершувати
богослужіння в Софійському соборі. Ворожі дії німців торкалися навіть
господарчих справ та облаштування побутових умов у Києві для єпископа
Ніканора як заступника адміністратора УАПЦ. Німці розуміли, що УАПЦ буде
підсилювати національну свідомість українців, їм було вигідніше підтримувати
автономістів, які не поділяли поглядів свідомих українців. Це особливо стало
зрозумілим 4 травня 1942 року, після конференції в Райхскомісаріаті в Рівному,
куди були викликані представники від архієпископів Полікарпа та Олексія.
9-17 травня 1942 року в Києві відбувся Архієрейський собор УАПЦ, на
якому було висвячено шістьох нових єпископів: Фотія (Тимощука) на єпископа
Чернігівського, Мануїла (Тарнавського) на єпископа Білоцерківського, Михаїла
(Хорошого) на єпископа Єлисаветградського, Мстислава (Скрипника) на
єпископа Переяславського, Сильвестра (Гаєвського) на єпископа Лубенського і
Григорія (Огійчука) на єпископа Житомирського. Ці хіротонії відбувалися
таємно, в нижній церкві Андріївського собору в Києві, бо надійшла чутка, що
німецька влада має намір заборонити подальшу висвяту єпископів для УАПЦ.
26 травня 1942 року владика Полікарп одержав розпорядження райхскомісара
України про заборону висвячення єпископів без його згоди. Собор вирішив
вважати, до скликання Всеукраїнського Церковного Собору, митрополита
Діонисія Місцеблюстителем Київського Митрополичого Престолу. Таким чином,
Українська Православна Церква фактично відновила свою автокефалію, а
канонічний зв'язок з митрополитом Діонисієм визнавався і ним, і Українською
Церквою тимчасовим, до скликання повноцінного Помісного собору, засобом
збереження канонічної єдності УАПЦ із світовим православ’ям. Однак у зв’язку
з військовими обставинами Всеукраїнський Собор не відбувся.
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Автокефалія відродженої Православної Церкви в Україні базувалась на
томосі Царгородської Патріархії з 1924 року, яким анулювалась неканонічна
передача Київської митрополії під владу Московського патріарха 1686 року і
надавалась автокефалія Церкві на землях, які ще з княжих часів були частиною
Київської митрополії [2, 46]. Московська Патріархія, в намаганні заперечити
канонічність ієрархії УАПЦ, у березні 1942 року засудила архієпископа
Полікарпа як відступника від Російської Православної Церкви, «зрадника,
самочинця і спокусителя», що всупереч канонам проголосив автокефалію, і
позбавила його священства та архієрейської влади [7, с. 137-142]. Але це рішення
не мало канонічної підстави, бо архієпископ Полікарп ніколи ієрархом
Московської Патріархії не був. Він негайно зреагував на це рішення заявою: «Це
нове втручання митрополита Сергія у внутрішнє життя Церкви в Україні я
якнайгостріше відкидаю та заявляю, що Православна Церква в Україні ніколи не
була канонічно залежна від Москви, що підтверджує синодально-канонічний
томос Візантійського патріарха з 1924 року. Через те всі діяння митрополита
Сергія не можуть торкатися України… він є знаряддям у руках радянських
можновладців, а його напади на мене продиктовані потребами радянської
пропаганди…» [ 4, с. 424].
Потреби Церкви змусили ієрархів улітку 1942 року хіротонізувати ще
чотирьох єпископів – Черкаського Володимира (Мальця), Дубенського
В’ячеслава (Лісницького), Січеславського Геннадія (Шиприкевича), Заславського
Платона (Артем’юка). Це викликало гнів німецького командування і у вересні
остаточно було заборонено єпископські хіротонії, –до кінця окупації УАПЦ
змогла висвятити лише одного єпископа Сергія (Охотенка) на Мелітопольську
кафедру. Були випадки, коли німецька влада не допускала єпископів до
визначених міст: єпископа Володимира – до Черкас, єпископа Ігоря – до Полтави
[3, с. 18]. Про ставлення окупаційної влади до УАПЦ свідчить таємний лист
високопоставленого нацистського офіцера д-ра Томаса до команд СС і поліції у
Києві, Житомирі, Миколаєві та Дніпропетровську від 11 лютого 1942 року:
«Творенню загальноукраїнської Автокефальної Церкви під проводом
митрополита належить всілякими способами перешкоджати… У православному
церковному розумінні автокефалія завжди в самій суті пов’язана з самостійним
державництвом» [2, с. 47]. Священникам було заборонено провадити добродійну
діяльність, зокрема, допомагати полоненим чи навіть відвідувати їхні табори.
Улітку 1942 року німецька влада почала втручатися у відправи богослужінь.
Заборонено було відправляти святкові богослужіння, якщо вони припадали на
будень, наказували закінчувати богослужіння до 8-ї години ранку, а потім людей
гнали на роботу. У випадку непослуху людей розганяли і замикали церкви, били
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священиків. Існувала заборона на видання богослужбових книг і релігійної
літератури. Коли в Києві надрукували підпільним способом Вечірню і Ранню
служби, окупанти конфіскували і спалили весь наклад [3, с. 19].
У жовтні 1942 року Райхскомісаріат заборонив скликаний митрополитом
Полікарпом Собор єпископів. Коли 8 жовтня дійшло до об’єднання УАПЦ і
Автономної Церкви, німецька влада стала на боці автономних єпископів, які
противились об’єднанню. Єпископа Мстислава, якого окупаційна влада вважала
головним ініціатором об’єднання Церков, німці незабаром арештували і тримали
кілька місяців в ув’язненні. Чотири місяці пробув під німецьким арештом
єпископ Житомирський Григорій [3, с. 19].
11 січня 1943 року митрополит Полікарп отримав розпорядження
райхскомісара Коха про нову організацію устрою Православної Церкви. Замість
об’єднання в Україні в одну Українську Автокефальну Церкву двох Церков –
Автокефальної та Автономної, гітлерівська влада утворила за кількістю генералкомісаріатів (Волинь-Подільський, Житомирський, Київський, Дніпропетровський і Миколаївський) п’ять «автокефальних» і п’ять «автономних» генералкомісаріатських церков, на чолі яких адміністраторами були призначені німецькі
генерал-комісари. Митрополита Полікарпа генерал-комісар Волині-Поділля
призначив старшим єпископом у своєму генерал-комісаріаті. Єпископські
хіротонії, призначення та звільнення священників могли відбуватися тільки за
згодою генерал-комісара і гебітскомісара. Старшим єпископом Автономної
Церкви на Волині-Поділлі був призначений митрополит Олексій.
Німецькою владою було заборонено УАПЦ організовувати пастирські
курси, скликати церковні ради, собори єпископів. Населення, більш національно
свідоме, особливо на Волині, все більше залишало Автономну Церкву і
переходило в Автокефальну. У зв’язку з цим, автономні єпископи і священники
скаржилися німецькій владі й просили допомоги. Митрополит Олексій у листі
від 15 квітня 1943 року до генерал-комісара Волині-Поділля писав, що важливу
роль у міжцерковній боротьбі відіграють голови районів і сільські старшини, які
«в релігійних питаннях цілковито згоджуються з Луцьком» (з митрополитом
Полікарпом). «Автономна Церква співпрацює більш лояльно з німецькою
владою, ніж Автокефальна Церква», – заявляв єпископу Рівненському (УАПЦ)
Платону начальник політичного відділу в генерал-комісаріаті Волинь-Поділля
Краузе. Підтримка німцями автономістів на Волині пішла так далеко, що
митрополиту Полікарпу було наказано допустити священника Автономної
Церкви для відправлення почергових богослужінь у Свято-Троїцького соборі в
Луцьку, хоча автономісти мали там Покровську церкву. Гебітскомісари в
Шепетівському, Старокостянтинівському округах зовсім не допускали на парафії
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автокефальних священників. А в Миколаївському генерал-комісаріаті архієпископ Автономної Церкви Антоній (Марценко), підтримуваний німецькою владою,
пересвячував священників з УАПЦ [6, с. 59].
Методи боротьби промосковських кіл залишились тими ж, як і в 20-30-х
роках. Незважаючи на перепони, духовенство Автономної Церкви приєднувалось
до УАПЦ. На травень 1943 року в Дубенській окрузі на Рівненщині парафії с.
Тростянець (настоятель свящ. Леонід Шидловський) та с. Обгів (настоятель
свящ. Іван Осташевський) повернулись до рідної Церкви. Навіть така твердиня
москвофілів, як Почаївська Лавра, не могла далі втримувати прозрілих
священників: до УАПЦ перейшов колишній лаврський архідиякон Григорій
Грабар [6, с. 53].
Випадкове вбивство мельниківцями 7 травня 1943 року митрополита
Олексія, який їхав в автомобілі гебітскомісара, стало сигналом до початку
репресій влади проти УАПЦ. Приводом стали звинувачення Церкви у
співробітництві з ОУН – УПА. Були заарештовані в ніч з 15 на 16 липня 1943
року та розстріляні в жовтні того ж року найближчі помічники митрополита
Полікарпа священники Микола Малюжинський і Володимир Мисечко,
заарештований громадський діяч і історик І. Власовський. Почалися розстріли
кліриків – такі факти відомі, крім Луцько-Ковельської єпархії (20 чол.), по
Київщині, Чернігівщині [4, с. 432].
Автономна Церква на Волині все більше втрачала авторитет. До УАПЦ
приєдналась братія Дерманського та Білівського монастирів. На початку 1943
року підтвердила своє приєднання до УАПЦ православна людність ще одного
містечка на Рівненщині – Гощі. Спочатку місцевий настоятель о. Кривіцький
противився українізації богослужінь, і тому від нього відкололись приписні села
Чудниця та Янівка, утворивши окрему автокефальну парафію. Хвиля відродження УАПЦ досягла і Кременця. Указом Рівненського церковного управління
від 4 серпня 1943 року туди делегувався для організації автокефальної парафії
прот. Олександр Вітенко [6, с. 54-55].
Німецький терор посилювався. На Волині горіли села, церкви. В
«Літописі Волині», виданому Інститутом дослідів Волині у Вінніпезі (Канада)
1955 року, подано список священників Волині та Холмщини, які трагічно
загинули під час Другої світової війни. Із 83 осіб 43 священники були розстріляні
(іноді й спалені) німцями; 20 були замордовані поляками. Були випадки, коли
гестапівці під час служби Божої вскакували до церков, хапали чоловіків і
вивозили їх до Німеччини, як було це на перший день Різдва в с. Симонові
Рівненського повіту. За період окупації німці спалили на Волині щонайменше 14
сіл і 17 церков, у деяких випадках із замкнутими в них людьми [3, с. 20].
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У 1943 році німецька армія потерпіла великі поразки. Одночасно з
відступом німецьких військ ширився в Україні радянський терор. Німці при
відступі застосовували масову евакуацію. З єпископату УАПЦ залишився в
Україні тільки митрополит Харківський і Полтавський Феофіл Булдовський,
який невдовзі помер. В українській Холмсько-Підляській єпархії евакуація
почалася навесні 1944 року. А в липні того ж року виїхав з Холма і митрополит
Іларіон (Огієнко). Православне духовенство, що залишилось в Україні зі своєю
паствою, опинилося під владою Московської Патріархії.
З поданого вище можна зробити такий висновок. Найважливішою
церковною подією в роки Другої світової війни було відродження національного
єпископату УАПЦ, що ствердило наступництво в ній Божественної ієрархії [1,
с. 271]. УАПЦ в роки війни – це не «розкольницьке та колабораційне
угруповання», а самостійна Церква з канонічним єпископатом, яка через
Варшавську митрополію перебувала в євхаристійному спілкуванні з Вселенським
Патріархатом та іншими Помісними Церквами, крім Московського Патріархату,
який не визнавав і автокефалії Православної Церкви в Польщі. Єдиний з ієрархів
УАПЦ формації 1942 року владика Мстислав (Скрипник) у 1990 році повернувся
в Україну і безпосередньо очолив відродження Української Автокефальної
Православної Церкви та її нового єпископату. У 1992 році він був обраний
першим Патріархом Київським Української Православної Церкви Київського
Патріархату зі статусом автокефалії,
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ВЧЕННЯ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРІЯ ПАЛАМИ ПРО МОЛИТВУ
Анотація: У даній статті розглядатиметься вчення святителя Григорія Палами
про молитву. Святитель Григорій Палама, використовуючи творчо опрацьовану теологічну
термінологію, надав нових напрямків богословській думці. Його вчення не було зумовлено лише
філософськими поняттями, а сформоване на абсолютно інших принципах. Він богословствує
на основі свого особистого духовного досвіду, який набув як чернець і який він обґрунтовує із
точки зору православного богослов’я. Тому свої твори святитель Григорій Палама почав
писати у доcтатньо зрілому віці, а не в юності.
Ключові слова: святитель Григорій Палама, молитва, благодать, смирення, ісихія,
гріх, прилог.
Abstract: The article a presentation of St. Gregory Palami about prayer. Saint Gregory
Palamas, victorious, creatively applied theological terminology, pushing directly new theological
thought. Yogo vchennya was not bewildered by philosophical understandings, but was molded on
absolutely the same principles. He is a theologian on the basis of his own special spiritual
admonition, like nabuv, like chernets, and what kind of wine is grounded from the point of view of
Orthodox theology. Saint Gregory Palamas did your own work after writing with a mature adult, and
not in youth.
Keywords: Saint Gregory Palamas, prayer, grace, humility, hesychia, sin, adverb.

Поряд з подвигами покаяння, плачу, смирення, посту в аскетичній
системі святителя Григорія Палами особливе місце займає молитва. Її дія
повинна бути розглянута з трьох сторін: перш за все, молитва як спосіб
звільнитися від пристрастей, так би мовити, замолити гріх, упросити Бога про
прощення; потім молитва як засіб заспокоєння душі, стяжання внутрішнього
світу, засіб, що приводить до повного спокою або ісихії; і, нарешті, молитва як
якийсь метод богопізнання, наближення до Джерела Світла, до самого Бога.
Варто відзначити, що перша сторона молитовного діяння найменш цікаво
представлена в творах святителя Григорія Палами. Молитва, як знаряддя
боротьби з пристрастями і засіб морального вдосконалення, згадується
неодноразово в його творах, але не в цій її стороні центр ваги молитовного
подвигу. Духовний шлях подвижника святителю Григорію Паламі видається
наступним чином: “початок нашого слідування Христу – святе хрещення;
середина – добродійне життя за заповідями; кінець – перемога над пристрастями,
через духовні подвиги”, серед яких молитва, безумовно. займає головне місце
поряд з іншими аскетичними заняттями [10]. Перемога досягається, звичайно,
неоднаково у всіх людей. Шлях духовного життя надзвичайно індивідуальний.
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“До деяких, які трудяться, – пише святитель Фессалонікійський, – негайно
виходить назустріч благодать і подає їм повноту заручення, дає відчути
близькість обіцяних нагород і ніби протягує людинолюбну руку, заохочуючи їх і
зміцнюючи до подальших подвигів; а у інших благодать очікує кінця подвигів,
готуючи в усякому разі вінці за їх терпіння” [10].
Молитва є допоміжним засобом для приборкання пристрастей, для
перемоги над хіттю у всіх сферах нашого життя, для смирення нашого
пожадання, на що б воно не було спрямовано. Але це все вимагає смирення.
Допомогу треба чекати від Бога, у Нього треба її просити і мати на Нього надію,
а не на свої сили і здібності. Ось характерний уривок: “для душі утримуваного
підступами ворога і заплутаного в петлях гріха корисно зуміти уникнути їх через
покаяння. Тому наші дії управляються Вищим Промислом і ми, часто мало або
зовсім не працюючи, будучи з Богом, залишаємося вище від багатьох
небезпечних пристрастей, отримуючи завдяки нашій немочі допомогу від Бога
через Його співчуття до нас. Нам потрібно бути вдячними за цей дар і смирятися
перед Тим, Хто дає його нам, а не возноситися” [10].
Важливіша інша сторона молитви, а саме незворушний спокій серця,
який досягається через неї, очищення розуму і досконала безмовність. Це та
ісихія, яка і була завжди ідеалом східного подвижництва, та безпристрасність,
“апатія” в прямому і буквальному значенні цього грецького слова, до якого
прагне весь чернечий світ в пустелях і затворах. Але перш ніж викласти думки
святителя Григорія Палами про це, треба зробити одне попереднє зауваження, як
православна аскетика пояснює появу і розвиток гріха в людській природі.
Генезис гріха вивчений дослідно усіма подвижниками, і про нього зберігається в
скарбниці аскетичного діяння узгоджена думка всіх подвижників. Багато
письменників-аскетів залишили нам свої вказівки і поради з цього питання. Кого
б ми не взяли з письменників-подвижників, ми приходимо до наступного.
Гріх народжується не відразу в душі; він не є ніколи в готовому вигляді,
як уже завершена справа, пасивно засвоєна грішником і здійснена. Гріх
проходить свою певну лінію розвитку. Починається або, точніше, зароджується
гріх збоку, від лукавим насланої думки, яка “поцілила” людину, людські думки,
яка пробудила якийсь спогад про звершений у минулому гріх або, яка створює
який-небудь спокусливий образ; це “прилог”, про звільнення від якого молиться
Церква в наших покаянних молитвах. Цими проханнями сповнені наші
богослужбові книги, особливо Постова Тріодь [12] і Октоїх [7]. Цей “прилог” або
“підступи” є мимовільний рух серця, що не супроводжується конкретними
образними уявленнями. Подвижник у своєму молитовному трезвінні може
відігнати цей прилог і тоді тим самим гріховний похід лукавого на нас не
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вдається. Не прийнявши конкретних форм, стороння думка сама собою засихає і
відмирає. Але вона може зустріти і деяке співчуття нашого розуму, так зване
“поєднання” нашої думки з цим “підступом”, яке теж може бути досить ще легко
відігнане і переможене. Але якщо це поєднання наших думок здобуло місце, то
ми вже стоїмо перед “співскладанням”, тобто своєрідною змовою наших думок з
диявольським підступом, що вже значно важче в собі перемогти. Коли воно стає
вже об'єктом нашої сердечної втіхи, то уявна боротьба з ним особливо важка. Від
побажання гріха до його скоєння вже зовсім недалеко. І тоді вже, коли
гріховному помислу, або навіть вже і побажанню, відкриті двері серця, то злочин
відбувається зовсім легко.
Різні назви дають письменники-аскети цим ступеням розвитку в нас
гріховного процесу. Але важливі не назви, а те, що всі аскети згодні з тим, що
гріх не є автоматичне і в готовому вигляді відразу ж в нас виникле бажання і
рішення зробити той чи інший вчинок. Всі письменники-подвижники
підкреслюють поступовість розвитку гріха в нас. З цим згодні: преподобний
Ісихій Єрусалимський [5], преподобний Єфрем Сирін [3, С. 374], преподобний
Іоанн Ліствічник, Марк Подвижник, Максим Сповідник [11].
Звідси головний висновок: гріх кожного з нас, подібно до гріха Праотця,
народився не в низинах матерії, а у вершинах духу. Там, на зорі людства, гріх був
навіяний людині не її плоттю, а найдосконалішим із творінь Божих, колись
найпрекраснішим духом Денницею; в житті кожного з нас гріх також виникає не
внизу, а нагорі; він вселяється спокусливим помислом. Але в обох випадках
помисел діє через плоть, здійснюється через матерію.
Тому і боротьба, яку повинен християнин вести зі своїми гріхами, не
може бути зведена тільки до однієї боротьби з плоттю. Першопричина не в ній.
На її екрані тільки виникають феномени, причина яких корениться в помислах. У
діяльності нашого розуму і повинен бути паралізований гріх, поки він не набув
ще відчутних форм. Подвижник повинен в собі придушувати згадані вище
“прилоги” або “підступи”, тобто постійно відганяти від себе стріли лукавого.
Більше того, він повинен намагатися зовсім очистити розум від спогадів про
минулі гріхи і домогтися повного духовного трезвіння.
Ось про що пише святитель Григорій Палама. Ось до чого зводиться його
вчення про молитву як очищення розуму і трезвіння.
“Через помисли ведеться уявна війна в нас самих, набагато більш
небезпечна, ніж війна за допомогою почуттів; вона завжди діє і для виконання
зла вона не потребує ні матерії, ні часу, ні місця. Чуттєва війна, яка веде до гріха,
бере свій початок від речей, від почутого і побаченого. Тоді як уявна війна в нас
самих рухається безпосередньо духами злоби через напади і спонукання, що
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виходять від них. Тому якщо хтось і переміг в тій чуттєвій війні, той тим самим
ще не є переможцем і у війні уявній. А той, хто переміг у внутрішній війні,
перемагає силою і зовнішнього ворога” [10]. “Оскільки тілесні пристрасті мають
свій початок в пристрасному розумі, то з нього і треба починати їх лікування, –
пише святитель Григорій Палама в трактаті “До Ксенії”, – бо, як під час пожежі,
бажаючий погасити її, стане гасити полум'я зверху, він анітрохи не досягне
успіху у справі гасіння; якщо ж відкине палаючий матеріал, то пожежа відразу ж
затихне. Так і в ставленні до блудних пристрастей якщо не висушити всередині
джерело помислів молитвою і смиренням, а тільки постом і умертвінням тіла, то
безуспішна буде боротьба” [6].
Оскільки “помисли збуджують до пристрасті”, то для подвижника перш
за все необхідно “очищення потаємної душевної діяльності” [10]. Тоді
перемагається “дух уяви, якого філософія називає колісницею розумної сили
нашої душі” [9, с. 62]. “Коли ми відкриваємо доступ пристрастям, то розум
негайно розсіюється, блукаючи кожну хвилину близько плотського і земного,
близько різноманітних насолод і пристрасних помислів про них [1, с. 102], тоді
як його треба зосередити в собі і в Першому, і у Вищому Розумі. Це все, так би
мовити, найпростіше аскетичне очищення душі й розуму. Це ще тільки
моральний катарсис. Він і складається у вигнанні з розуму будь-якої гріховної
думки і всіх поганих спогадів. Але містики знають і інший, більш витончений і
досконалий катарсис. Це звільнення душі вже не тільки від нечистого і
гріховного, але і взагалі від всього стороннього, ускладнюючого і розсіюючого.
Це звільнення від всякої різноманітної домішки, або “спрощення” душі; те, що
“Ареопагітики” називали єдиновидним збиранням душі, зосередженням її в собі,
“входженням в самого себе”, відволіканням від всякого пізнання, від всіх образів
чуттєвих і розумових”. Протоієрей Георгій Флоровський вдало визначив це як
“катарсис онтологічний, а не психологічний [10].
Мовою Максима Сповідника, це – “апатія”, безпристрасність; для
святителя Григорія Палами це – “ісихія – тобто досконала безмовність,
заспокоєння, вищий ступінь очищеного трезвінням розуму. Кращим способом
для цього є внутрішня молитва або “умне діяння”, тобто невпинне повторення
імені Божого, тобто “Ісусова молитва”. В основі цієї аскетичної вправи лежить
той простий психологічний факт, що наш розум зайнятий одним (в даному
випадку думкою про ім'я Ісусове) не може бути зайнятий ніякою іншою думкою.
Незліченну кількість разів пише святитель Григорій Палама про умне діяння: і в
“Оміліях”, і в “Житії преподобного Петра Афонського”, і в спеціальному трактаті
“Про тих, хто священно мовчить” [8], і в “Трьох главах про молитву і чистоту
серця” [2].
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“Корисний образ молитви” в постійному “повторенні і множенні одного
тільки короткого благання” вбачає святитель Григорій у молитві євангельського
митаря [10]; теж “діяння священної безмовності і умної молитви” він бажає
бачити в “перебуванні Божої Матері наодинці з Богом з трирічного віку”, в Її
“умному мовчанні” [9, с. 92]; ту ж безперервну молитву творять подвижники –
ісихасти, прикладом яких може послужити преподобний Петро Афонський. Він,
за словами святителя Григорія Палами, “напружуючи розум, перетворив своє
серце в досконалу божественну колісницю та інше небо, а для Бога в більш
приємне житло, ніж справжнє небо. Він чудово вправлявся в мовчанні, а воно
складається у зверненні і збиранні розуму в собі. Особливо ж, як це не дивно
сказати, зверненні до розуму всіх душевних сил і дій їх по розуму і по Богу” [10].
Точно так і Іоанн Предтеча у своїй пустелі перебував у постійній молитві [10].
“Пов'язавши свій розум з Христом псалмами, співами, духовними
піснями, ми робимо самі себе місцем перебування спасительного імені” [10], так
як “постійний спогад Його імені очищає розум”. “Молитва внутрішня, умна
допомагає молитві усній” [10]. Але що найважливіше, вона відвертає розум від
усього зовнішнього і розсіюючого до Єдиного, до Бога, до Святої Трійці, Яка,
згідно із символіко-реалістичними поглядами святителя Григорія Палами,
образно відпечатана в нашій душі.
“Треба постійно приводити до Бога розум, віддалений від земного”.
Зробивши це, подвижник “живе без мрій, насолоджуючись і радіючи простими
рухами розуму і щоденними духовними баченнями” [9, с. 108]. “Наш розум
розсіюється, коли ухилиться до зла, яке по суті різноманітне. Наш розум
направляє наше жадання до Єдиного і Істинного Бога, Єдиного Благого, що дає
насолоду, вільну від всякого страждання. А при розслабленні розуму душевне
прагнення до істинної любові збивається з вірного напряму, розривається на різні
хтиві потяги” [10]. У трактаті “Про тих, хто священно мовчить” святитель Григорій Палама вчить виганяти гріх з тіла і поселяти там розум, як наглядача і через
нього накладати закони для кожної душевної сили і кожному члену тіла, належне
йому” [8, с. 150]. Треба “зібрати відтепер розсіяний почуттями розум і ввести
його всередину, в саме серце, яке є сховище помислів” [8, с. 151]. “Повернення
розуму до себе є зберігання себе”, – вчить святитель Григорій Палама в “Трьох
главах про молитву і чистоту серця” [2]. “Сходження розуму до Бога бере свій
початок через молитву, причому молитву зосереджену в собі (точніше: згорнуту
в себе) [8, с. 166]. “У практикуючих молитву дія розуму полягає в помислах або
вірніше, роздумах про Єдиного і легко очищається” [8, с. 166].
Символіко-реалістичний підхід до будови внутрішньої людини полягає в
тому, що людина в собі носить образ Триєдиного Бога. Тому, “коли єдине розуму
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робиться троїчним, залишаючись єдиним, тоді розум поєднується з богоначальною Троїчною Одиницею” [8, с. 163].
Третя сторона молитовного подвигу полягає в тому, що очищений
молитвою розум досягає здатності витонченого зору. Йому відкриваються
особливі споглядання, які недоступні розуму, неочищеному і обтяженому
гріховними пристрастями. Постійною згадкою імені Господнього “ми очищаємо
наш внутрішній зір”, – вчить святитель Григорій [10]. В “Житії святого Петра
Афонського” він пише: “для святого Петра пробним каменем був його зір душі,
очищений устремлінням до Бога” [9, с. 74]. Святитель Григорій Палама своїм
досвідом підтверджує досвід попередніх поколінь містиків, які удостоювалися
стати споглядачами незвичайних одкровень про Бога і про той сокровенний “логос
речей”, який їм ставав ясним завдяки чистоті і гостроті їхнього зору. Добуттєва
безодня світобудови і нероз'єднана цілість світу відкривалася подвижникам
благочестя. Нетварне світло Фавору показує подвижнику те, що недоступно тим,
хто стоїть внизу гори, тобто тим, кого ще охоплюють пристрасті. Людина,
“користуючись тим світлом, сходить по шляху, який зводить на вічні вершини і, о
диво! Вона стає споглядачем вишніх речей в тому світі, не розлучаючись від цього
життя. Або точніше, відділяючись від матеріального, в якому вона від початку
проходить відомий їй шлях, вона проте сходить не на мрійливих крилах розуму,
який навколо всього блукає, як сліпий і не схоплює далекими почуттями і
високими мудруваннями точного і безсумнівного сприйняття; але шлях цей
зводить до істини невимовною силою Духу; духовним і невимовним сприйняттям
вона чує невимовні слова і бачить не споглядане і вона вже тут на землі стає вся
чудом. І хоча б вона знаходилася не на небі, вона змагається з ангелами в
невпинному співі, ставши на землі, як якийсь ангел Божий і приводить через себе
до Бога всякий вид творінь. Сама знаходиться в спілкуванні з усім і причащається
Того, Хто понад усе, щоб стати найточнішим образом Бога” [6].
Цікаво, до речі, відзначити, що цей цінний уривок з трактату “Про
чесноти і пристрасті” (до інокині Ксенії) не перекладений в російському виданні
“Добротолюбія”. Слід сказати, що перекладач цього аскетичного збірника
єпископ Феофан Затворник користувався не більш справним текстом абата Міня,
а новогрецьким текстом, значно скороченим і попсованим. Завдяки цьому ті, хто
знає святителя Григорія Паламу по тих незначних уривках, що надруковані в
“Добротолюбії”, знають дуже небагато з творів цього письменника, та й то в
дуже “цензурованому” тексті, часто сильно знекровленому.
Цей уривок нагадує такий чудовий містичний запис преподобного
Симеона Нового Богослова: “подвижник бачить щось сукупно-ціле, але аж ніяк
не в самій суті своїй, а через причастя” [4, с. 102-131].
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Згідно з вченням святителя Григорія Палами, людина першопочатково
призначена до обоження; з іншого боку, своїми подвижницькими зусиллями
людина виправляє в собі те, що вона, як нащадок Адама, робить гріховного. Вона
очищає себе, перемагає в собі свої пристрасті, викорінює погані помисли,
просвітлює свій розум, спрощує його, “зводить до Єдиного” і, як вища міра
просвітлення розуму, робиться “споглядачем горніх речей”. Таким шляхом
людина стає сосудом, здатним сприйняти божественну благодать, яка, треба це
постійно пам'ятати, не дається за щось або в якійсь пропорційній нашим
подвигам міpі, a задля чогось, по одній тільки безмірній любові Божій до нас.
Співвідношення між нашими подвигами і благодаттю Божою немає.
Людина відповідальна перед Богом у виконанні й розкритті того задуму,
який Бог зволив від вічності. Людина, як “богословесна” істота, покликана жити і
відповісти на це слово про буття. Своє завдання вона покликана виконати творчо,
тобто розумно і вільно. Покликана творити в області моральній, духовній,
інтелектуальній, естетичній. Покликана встати і йти тим шляхом, який вказаний
їй Боголюдиною, Який сказав про Себе Самого: “Я є путь, і істина, і життя”.
Куди веде ця путь? Відповісти можна одним словом: до обоження. Або скажемо
передсмертними словами самого святителя Григорія Палами: “У горнє... У
горнє... До світла”.

С. 69.
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диякон Роман ЯЦУТА
КЛЮНІЙСЬКИЙ РУХ ЯК РУХ ЗА ОНОВЛЕННЯ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
З середини ХІ ст. Католицька Церква поступово перетворювалась на
наймогутнішу організацію, яка, маючи величезні земельні та грошові ресурси,
намагалась утвердитися на чолі всього феодального суспільства. Будучи
головним творцем ідеологічної та державно-правової доктрини, Церква почала
усвідомлювати необхідність політичної згуртованості та об’єднання
середньовічного феодального світу для втілення свого плану: створення
теократичної феодальної держави на чолі з папою. Саме тому Церква всіма
можливими силами й засобами пристосовувалась до еволюції суспільства та
забезпечувала його необхідними духовними гаслами. Найяскравіше це
виразилось у проведенні реформації Католицької Церкви, розпочатої монахами
монастиря Клюні, суть якої полягала в підпорядкуванні всього світського
духовенства чернецтву, а також у пануванні духовенства над світською владою.
Економічно найсильнішою церковною установою, могутнім провідником
релігійної ідеології були монастирі. Саме вони ще в Х ст. взяли на себе почин
низки перетворень у Католицькій Церкві, що повинні були закріпити її моральні
та матеріальні позиції, удосконалити організацію, підвищити авторитет.
Ініціатором цих перетворень виступив бургундський монастир Клюні,
заснований у 910 р., тому весь церковно-реформаторський рух отримав назву
клюнійського. Монастир у Клюні став ініціатором тієї великої реформи, що
пробудила до життя Західну Європу в ХІ ст.
Велика реформа клюнійських монахів була спрямована на
підпорядкування життя всього духовенства чернечим порядкам. Розпочата
монахами, вона спочатку була підтримана найбільш прогресивними князями та
єпископами, а вже потім папством. Клюнійці вимагали дійсного повернення до
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апостольського життя та відродження первинного образу Церкви. Було б
некоректно розглядати ці прагнення ченців як бажання повернутися на ступінь
грецької Церкви і вийти за рамки західного католицизму – ці монахи мали на
увазі деяку позитивну програму: християнське життя всього християнства
загалом [1, с. 150].
Монастир у Клюні мав значний авторитет у суспільстві. Абати Клюні
здійснювали вагомий вплив на релігійну політику. До них прислухалися не
тільки вищі церковні ієрархи на чолі з папою, а й наймогутніші представники
світської влади. Варто зазначити, що з перших дев’яти настоятелів Клюні п’ятеро
були зачислені до лику святих. Клюнійці прагнули створити сильну
централізовану церковну організацію і тому сприяли звеличенню папської влади.
Водночас і самі римські папи проводили централізаторську політику в
Католицькій Церкві. Звичайно, вони вступили в союз з клюнійцями, побачивши в
них свою опору. Одним з важливих заходів зі зміцнення папства було
встановлення нового порядку виборів пап: за постановою Латеранського собору
1059 р., римських первосвященників повинна була вибирати колегія кардиналів.
Ні імператори Священної Римської імперії, ні інші світські феодали більше не
могли втручатись у вибори [3, с. 18].
Найбільш фундаментально ці реформи намагався реалізувати клюнійський
монах Гільдебрандт, який увійшов в історію під ім’ям папи Римського Григорія
VІІ. Французьке прислів’я “усі дороги ведуть у Рим”, можливо, ніколи не
характеризувало стан Західної Європи точніше, ніж у другій половині ХІ ст., у
дні понтифікату папи Григорія VІІ [17, с. 100], адже саме тоді відбувалися
надзвичайно складні та важливі для всього християнського світу події.
Зокрема, на фоні християнізації Скандинавії та Русі відбувся розкол
Церкви на Західну та Східну, що призвело до появи схизматиків греків на Сході,
тотальних міжусобних воєн феодалів у Франції та Німеччині. Слід зазначити, що
Католицька Церква виявилась готовою до таких змін, що справило свій вплив на
формування нової державно-правової доктрини, звичайно, не без участі
клюнійців. Найбільш яскраво це виражалось у програмі так званої “папської
теократії”, тобто “встановлення верховної влади папи в церковних і світських
справах” [19, с. 35], яку висунув у 1075 році папа Григорій VII і сформулював її у
своєму знаменитому “Dictatus Papae” (“Диктаті папи”). І в цю теократичну
монархію, за його задумом, повинні були увійти всі християнські держави [2,
с. 32]. Крім того, “Папа Григорій VІІ та інші відомі богослови проповідували
існування правового порядку не тільки всередині окремих держав, але і в
міжнародній сфері” [3, с. 363].
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Ідея теократичної монархії мала величезний глибинний зміст, оскільки
вперше було висловлено теорію об’єднаної Європи на основі християнської віри,
що однозначно повинно було позитивно вплинути на її політичний, соціальноекономічний, культурний та духовний розвиток. У рамках такого політикоправового бачення, оцінюючи складну ситуацію, в якій опинилася Західна
Європа наприкінці ХІ ст., а також використовуючи свій колосальний авторитет,
папа прагнув організувати та очолити рух європейців на Схід з метою звільнення
від мусульман головної християнської святині – міста Єрусалиму. Це була перша
спроба організації хрестового походу, “хоча думка про подібний захід ще за сто
років до нього була висловлена папою Сильвестром ІІ” [13, с. 3].
Уже в 1096 р. папа Урбан ІІ, який, до речі, сам належав до клюнійського
ордену, став ініціатором хрестового походу на Близький Схід та, власне, очолив
його, тим самим довівши, що він, а не імператор, є справжнім главою
латинського світу і представником його єднання. Звичайно, заклик зі зброєю в
руках звільнити Гріб Господній, що виходив від вищого церковного ієрарха,
м’яко кажучи, не зовсім відповідав християнському віровченню. Адже ідея
завоювання одними народами інших, застосовуючи насильство, незважаючи на
високу мету місії, безперечно, виходила за рамки Священного Писання. Адже
хрестоносці на шляху до Єрусалиму, та й безпосередньо в ньому, допускали
неприпустиму жорстокість, у тому числі й щодо мирного населення. Більше того,
достатньо цинізму було і в тому, що за участь у хрестовому поході вище
католицьке духовенство й сам верховний понтифік зокрема обіцяли індульгенції
для всіх його учасників. Проте, на нашу думку, цей процес має набагато глибше
підґрунтя й розглядати його треба не однобоко, у контексті гострої критики, а
відштовхуючись від політичних, соціальних, економічних, культурних та
правових реалій, що склалися в кінці ХІ ст. в Західній Європі.
Можна по-різному ставитися до діяльності папства та його ролі в
реформації Церкви, хрестоносному русі, до намагання підпорядкувати світську
владу церковній та ін. Однак “які б не були помилки відносно виконання свого
служіння, у яких звинувачують пап, ми повинні засвідчити, що ніхто у світі не
протестував проти цих помилок так постійно і так сильно, як самі ж папи. Яким
чином? По-різному, але найбільше постійними намаганнями підтримувати,
розповсюджувати і розвивати любов і служіння Христу” [15, с. 133].
Слід зауважити, що Католицька Церква дбала й про власний авторитет,
адже сама була “заражена” тими гріхами феодального суспільства, проти яких
боролася. Саме тому “Папа Григорій VІІ розпочав серйозні реформи всередині
самої Церкви: боротьба проти симонії, зверхність церковної інвеститури над
світською, целібат та ін.” [10, с. 274]. Симонію папа Григорій VІІ вважав
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найтяжчим злочином, і коренем цього зла вважав той факт, що заміщення вищих
церковних посад залежить переважно від світських володарів. Саме тому папа
Григорій VІІ підняв знаменитий спір про інвеституру, що полягала у просуванні
ідеї зверхності папи у призначенні єпископів, священників і абатів. Ці
реформістські задуми папи підтримували відомі та авторитетні богослови, такі як
Ансельм Лукський, Гебгард Зальцбурзький, Плацид Нонантульський та ін. І
справді, можна констатувати той факт, що “до кінця ХІ ст. папи не мали такої
потужної влади, оскільки залежали від імператорів і монархів, які подекуди і
призначали пап, вигідних їм. Була відсутня також і власна церковна ієрархія
серед єпископів і священиків, яких призначав король або сеньйор. Єпископ Риму
був лише першим серед рівних. Його згода була необов’язковою при призначенні
інших єпископів та священиків, і, за канонічним правом, він не міг відміняти
прийняті ними рішення” [8, с. 49].
Однак у процесі проведення Клюнійської реформації ситуація суттєво
змінилась на користь папства. Католицька Церква стала наймогутнішою
організацією в Європі, що визначала практично всю зовнішню політику
європейських держав, їхній політичний, економічний, культурний, правовий та
духовний розвиток. “Монастирі були центрами науки, медицини та освіти.
Правителі створювали привабливі умови для монастирів, засновували нові,
жертвували великі земельні наділи та надавали інші привілеї з метою розвитку
регіонів, що відстають. Крім того, Католицька Церква отримувала пожертви від
усіх прошарків населення, що дозволило до кінця Середньовіччя зробити церкву
найбільшим власником земель і найбільшою економічною корпорацією в
Європі” [11, с. 43].
Клюнійські реформи, на нашу думку, мали на меті вироблення основ
загального християнського права, ідею якого було висунуто ще в ІХ ст.
Ліонським єпископом Агобардом: “Якщо Господь страждав, щоб усі ми
примирились у його тілі, – писав він, – то хіба цій божественній об’єднавчій
справі не суперечить неймовірне розмаїття законів?” [12, с. 13].
На нашу думку, масштабність клюнійських реформ дає підстави говорити
про вироблення специфічного клюнійського права, яке ґрунтувалося на синтезі
церковних та канонічних норм, а також створювало умови для розвитку цивілізованих цивільно-правових відносин та міжнародного права. Саме клюнійське
право стало підґрунтям папських реформацій. Навіть незважаючи на те, що
папські реформи не прийняли більшість європейських правителів і кліриків,
клюнійські реформи дозволили папству стати наймогутнішою державною
організацією середньовічної Європи. Після Папської революції було створено
нову систему канонічного права, що відділилась від богослужіння, риторики й
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моралі; у цій системі використовувалися, з одного боку, знову відкрите римське
право в аспекті мови й правової доктрини, а з іншого – новий схоластичний
метод при зведенні в єдине ціле суперечливих текстів [14, с. 50–51].
Таким чином, правова система, яка виникла в результаті папської
революції і включала нове канонічне право, систематизоване в 1141 р. Граціаном
Болонським, та папські декреталії, що були остаточно сформульовані в
постановах ІV Лютеранського собору 1215 р., була транснаціональним зводом
законів. Крім того, нова правова система, яка утвердилась у всій Західній Європі,
сприймалась як динамічна система, що безперервно розвивається. Точніше,
західна правова свідомість у зв’язку з проголошеним правом для папи вводити
нові закони, тобто здійснювати законотворчу діяльність, уперше сприйняла
думку про те, що закон повинен постійно поповнюватись і оновлюватись. У
1234 р. з’явився перший офіційний звід канонів і декреталій, що підсумував і
систематизував майже столітню працю; він слугував основним законом римокатолицької церкви майже до 1917 р. [10, с. 51].
Багато з проведених Католицькою Церквою реформ не можуть не
викликати поваги й через сім чи навіть вісім століть: уведення раціональної
судової процедури замість містичних способів доведення – випробування вогнем
і водою, поєдинків і ритуальних клятв; визнання взаємної згоди основою шлюбу,
а злого умислу – основою злочину; розвиток принципу справедливості для
захисту бідних і безправних перед багатими й тими, що мають владу, та
посилення відповідальності за невиконання зобов’язань, заснованих на довірі та
взаємній відповідальності та ін. [19, с. 52–53]. Католицька Церква створила
першу сучасну правову систему, сучасне канонічне право, під широку
юрисдикцію якого підпадало не тільки духовенство, а й миряни. Така система
була необхідна для того, щоб “підтримувати цілісність кожного державного
утворення, провести реформування кожного з них і зберегти рівновагу між усіма
ними” [10, с. 269].
Отже, Клюнійська реформація, безперечно, мала колосальне значення як
для самої Католицької Церкви, так і для Європи загалом. Особливо слід
відзначити її вагомий вплив на розвиток церковного та канонічного права, який
подекуди практично визначав ідеологічні та політико-правові засади як самої
Церкви, так і європейських держав доби Середньовіччя. Тому можна говорити
про появу унікального за своєю суттю клюнійського права.

– 163 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Список літератури:
1. Арсеньев Н. Православная Церковь и западное Христианство. – Варшава,
1924.
2. Берман, Дж. Гарольд. Вера и закон: применение права и религии / Берман,
Дж. Гарольд [пер. с англ.]. – М. : Московская шк. полит. исслед., 2008. – 464 с.
3. Волконский А. Католичество и священное Предание Востока. – СПб., 1923.
4. Всесвітня історія: навч. посібник/ Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Запоріжжя: Прем’єр, 1998. – 416 с.
5. Всемирная история: Уч. для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.:
Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с.
6. Гергей Енс. История папства. – М., 1996.
7. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999.
8. Забзалюк Д.Є. Клюнійські реформи Х–ХІ століття та їх вплив на формування
політико-правової доктрини католицької церкви // Науковий вісник Національної
академії внутрішніх справ, № 4, 2013 – С. 229-236.
9. Заборов М. А. Крестовые походы / Заборов М. А. – М. : Издательство
Академии Наук СССР, 1956. – 277 с.
10. Заборов М. А. Папство и крестовые походы / Заборов М. А. – М. :
Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 262 с.
11. Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986.
12. Огицкий Д. П. Православие и западное христианство. – М., 1999.
13. Петровъ М. Н. Лекціи по всемірной исторіи. Томъ ІІ. История среднихъ
въековъ. Часть ІІ-ая. / Петровъ М. Н. – СПб., 1908. – 148 с.
14. Порівняльне богослів’я. / КПБА УПЦ КП; упор. Лозинський К., прот. – К.: Вид.
відділ УПЦ КП, 2013.
15. Римській Папа и папы православной восточной церкви. – Фрейбургъ въ
Бризавъ. – У книготорговца Б. Гердера, 1899. – 138 с.
16. Рожков В., прот. Очерки по истории Римско-католической церкви. – М., 1998.
17. Трубецкой Евгений. Религіозно-общественный идеалъ Западного христіанства
в ХІ-мъ въкъ. Идея божескаго царства въ творенияхъ Григорія VІІ-го и публицистовъ –
его современниковъ. Выпускъ І / Трубецкой Евгений. – Киевъ : Тип. С. В. Кульженко,
1897. – 511 с.
18. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. пособие. — М.: Подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. — 847 с.
19. Шейнман М. М. Папство / Шейнман М. М. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. –
216 с.



– 164 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
протоієрей Назарій БЕЛЕЙКО,
випускник РДС
ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕМАТИКА ПІДГОТОВЧИХ НЕДІЛЬ
ДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ ЯК ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ШКОЛА ХРИСТИЯН
“Від Отцевої слави Твоєї я відділився безумно, в безчесті розтративши
багатство, яке Ти передав мені. Тим-то голосом блудного взиваю до Тебе:
згрішив я перед Тобою, Отче Щедрий, прийми мене в покаянні і вчини мене
одним із найманців Твоїх”.
(кондак, глас 3, неділя Блудного сина) [2, с. 112]

Задовго до початку Посту Церква звіщає нам про нього і кличе розпочати
приготування. До кожної з важливих подій церковного річного кола, до основних
свят, Посту, Церква готує нас — передсвяттями або підготовчими тижнями: це
характерна особливість православної літургійної традиції. Чому? Тому що
Церква має глибоке психологічне прозріння людської природи. Знаючи
недостатню зосередженість і жахливу “світськість” нашого життя, Церква відає і
нашу нездатність швидко змінитися, перейти від одного духовного переживання
до іншого. Тому задовго до початку справжнього подвигу Посту Церква звертає
увагу на його важливість і закликає до розмірковування про його значення. До
початку реального подвигу Посту нам пояснюється його значення. Приготування
триває впродовж п’яти тижнів, що передують Постові, і кожне з недільних
євангельських читань присвячене одній із головних умов покаяння [10, с. 49].
Перше провіщення Посту чуємо ми в недільному Євангелії про Закхея
(Лк. 19,1-10). Це історія чоловіка, що був надто малого зросту, аби побачити
Ісуса, але таке велике мав він бажання побачити Його, що заліз заради цього на
дерево. Ісус відповів на його бажання і зайшов у дім чоловіка. Така перша тема,
що говорить про бажання. Людина йде за своїм бажанням. Можна навіть
ствердити, що людина сама є бажанням, і ця головна психологічна правда про
людську природу визнається в Євангелії: “Де скарб ваш, — мовить Христос, —
там буде й серце ваше!” (Лк. 12,34). Сильне бажання перемагає природну
обмеженість людини. Коли вона пристрасно чого-небудь хоче, то звершує таке,
на що “нормально” вона нездатна. Будучи “малим на зріст”, Закхей сам себе
перевищив. Тому питання лише в тому, чи вірне бажання людини, спрямоване
воно до доброї мети чи, за словами екзистенціаліста атеїста Жана Поля Сартра,
людина — “даремна пристрасть”.
Бажання Закхея — вірне, добре, він хоче побачити Христа, наблизитися до
Нього. У Закхеї ми знаходимо перший символ розкаяння, адже покаяння
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починається з того, що людина знову усвідомлює глибину будь-якого бажання:
спрага, бажання Бога, Його справедливості, бажання справжнього життя.
Закхей — “малий’, нікчемний, грішний і обмежений; і ось його бажання
перевершує і перемагає все це. Він зусиллям привертає увагу Христа, приводить
Його у свій дім.
Оце і є перший заклик Церкви: ми повинні бажати того справжнього,
закладеного в самій глибині нашої душі, визнати спрагу Абсолютного, що
присутнє в нас, усвідомлюємо ми це чи ні, і воно, коли ми відвертаємось і
відриваємо своє бажання від Нього, перетворює нас і справді в “даремну
пристрасть”. Та якщо достеменно глибоко, достатньо сильно бажаємо, Христос
нам відповість [9, с. 72].
Друга неділя про митаря і фарисея. В євангельській притчі (Лк. 18,10-14)
показано людину, цілком задоволену собою, яка гадає, що вона виконує “весь
закон”, всі вимоги релігії. Цей чоловік самовпевнений і пишається собою. Хоча
насправді він викривлює і не розуміє сенсу вимог релігії. Він дозирає в них лише
виконання зовнішніх обрядів і оцінює своє благочестя залежно від суми грошей,
які він жертвує на храм. Митар, навпаки, принижує себе, і його смиренність
виправдовує його перед Богом. Якщо ж існує насправді моральна якість, на котру
нині зовсім не зважають і навіть заперечують, то це саме смиренність. Культура,
цивілізація, в середовищі, в якому ми постійно перебуваємо, пробуджує в нас
почуття гордості, зарозумілості, самовиправдання. Вона побудована на тому, що,
мовляв, людина здатна досягти всього самотужки, і навіть вбачає у Богові Того,
хто винагороджує, якби платить людині за її досягнення і добрі справи.
Смиренність, покора — як властивість особиста чи спільна, етнічна чи національна — числиться ознакою слабкості, не гідною справжньої людини [3, с. 543].
Та навіть у церквах наших хіба не видно того ж фарисейського духу? Хіба не
хочеться нам, щоб усяка наша пожертва, всяка “добра справа”, все, що ми
робимо “для Церкви”, було визнано, поціновано, стало відомим?
Добре розмірковувати про смирення і про гордість, коли це стосується
когось, а не нас. А якщо мова піде про нас самих, ми станемо ніби безпорадними
і немічними. Ох, як тяжко смирити себе! Тому-то Господь і похвалив митареве
смирення, що той переміг сам себе.
То що ж таке смиренність? Відповідь на це запитання може видатися
парадоксом, оскільки заснована на дивному твердженні: Господь Сам
смиренний! Проте кожен, хто знає Бога, хто споглядає Його у Його творінні і в
Його спасенних діяннях, розуміє, що смиренність — воістину божественна
властивість, сама суть і сяйво тієї Слави, що нею, як співаємо за Божественною
літургією, сповнені небо і земля. В нашому людському розумінні ми схильні
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протиставляти славу і смиренність, вбачати в останньому якийсь ґандж, недолік
чи слабкість. За людськими поняттями, лише наше невігластво чи брак знань
можуть викликати в людині почуття покори.
Сучасній людині, вихованій на суспільній гласності, самовпевненості,
нескінченному самозвеличанні, майже неможливо пояснити і втлумачити, що
насправді правдиво досконале, істинне, прекрасне і хороше є водночас природно
смиренне, оскільки завдяки своїй довершеності воно не потребує публічності,
зовнішньої слави, якоїсь пропаганди. Бог смиренний тому, що Він досконалий;
Його покора і є Його славою і джерелом усього достеменно прекрасного,
високого, джерелом добра і досконалості, і кожен, хто наближується до Бога і
впізнає Його, відразу прилучається до божественної покори і її краси. Саме через
свою покору Діва Марія, Мати Божа, стала радістю цілого світу, найвищим
об’явленням краси на землі; те ж можна сказати і про всіх святих і про кожну
людину в рідкісні хвилини її спіткання з Богом [9, с. 56].
Як стати смиренним? Для християнина — відповідь проста: споглядати
Христа, Втілену Божественну Смиренність, Того, що в Ньому Бог явив раз і
назавжди всю славу Свою у покорі і всю покору Свою у славі. Христос сказав у
ніч Своєї найвищої покори: “Тепер ось прославився Син Людський, і в Ньому
прославився Бог” (Iн. 13,31). Смиренню навчаєшся, споглядаючи Христа, Котрий
сказав: “Навчіться від мене, бо Я тихий і серцем покірливий” (Мф. 11,29).
Врешті-решт смиренню вчишся, розмірюючи і порівнюючи кожне своє слово,
кожен вчинок, все своє життя з Христом. Тому що без Нього справжня
смиренність неможлива, тоді як у фарисея навіть віра стає гордістю; у своєму
фарисейському шанолюбстві він вихваляється власне людськими, зовнішніми
досягненнями.
Приготування до Посту розпочинається прощенням, молитвою про
отримання смиренності, оскільки смиренність — це початок правдивого
покаяння. Смиренність — насамперед і найбільше є відновленням, поверненням
до істинного стану речей, до вірних понять. Покаяння отримує поживу від
покори, і покоpa, висока божественна смиренність — це його плід і вершина.
“Тікаймо від фарисейської зарозумілості (пишномовного багатослів’я) —
говориться в кондаку цього дня, — і навчімося митаревої величі слів
смиренних...” [3, с. 113]. Ми біля дверей покаяння, і в найурочистішу мить
недільної Всеношної, після того як проголошено Воскресіння і явлення Христа,
“Воскресіння Христове бачивши”, вперше співаються тропарі, що будуть
супроводжувати нас протягом усього Великого посту: “Покаяння відчини мені
двері, Життєдавче, зранку-бо лине дух мій до храму святого Твого, храм бо мій
тілесний весь осквернений, але, як Щедрий, очисти благоутробною Твоєю

– 167 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
милістю. На стежки спасіння настав мене, Богородице, бо плотськими гріхами
осквернив душу мою і в лінощах все життя моє прожив, але Твоїми молитвами
очисти мене від всякої скверни... Множество заподіяних мною гріхів лютих
згадуючи, окаянний, жахаюся страшного дня судного, але, сподіваючись на
милість милосердя Твого, як Давид, взиваю до Тебе помилуй мене, Боже, з
великої Твоєї милости” [3, с. 114].
Великий грішник може швидше покаятися, ніж гордовита людина. Нам
треба боятися гордості, як вогню, бо вона може на віки погубити наші душі.
Найвищого ангела – Денницю – згубила гордість і зробила з нього диявола. Він
був найближчим до Бога, а опинився на землі. Ісус Христос сказав: “я бачив
сатану, що як блискавка, впав з неба” (Лк. 10,18). Притча про митаря і фарисея
вчить нас смирення: “Всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує
себе, піднесеться” (Лк. 18,14).
У третю неділю, що готує нас до Великого Посту, ми слухаємо читання
притчі про блудного сина (Лк. 15,11-32). У притчі і стихирах цього дня йдеться
про покаяння людини, що повертається із самочинного вигнання. Нам
оповідають про блудного (морально заблукалого) чоловіка, що пішов у "далеку
країну” і там розтратив усе, що мав. Далека країна! Це єдине визначення стану
людини, яке маємо сприйняти і осягнути, коли наближаємося до Бога. Людина,
котра цього ніколи на зазнала, бодай малою мірою, котра ніколи не відчула себе
вигнаною від Бога, від справжнього життя, не збагне, в чому правда
християнської віри. Людині, яка почувається вповні “удома” в цьому світі й
жодного разу не пережила нестерпної туги за іншою Правдою, годі зрозуміти, що
таке розкаяння.
Каяття нерідко перемінюється в тривіальне, байдуже об’єктивне
перечислення гріхів як визнання своєї вини перед законним звинувачувальним
актом. Сповідь і розрішення гріхів розглядаються як щось юридично законне.
Однак не береться до уваги те істотне, без чого ні сповідь, ні розрішення гріхів
не мають правдивого значення і сили. Це “щось” саме і є почуття віддалення від
Бога, від радості спілкування з ним, від істинного життя, створеного і даного нам
Богом. Ясна річ, не тяжко зізнатись на сповіді, що не дотримувався постів,
проминав ранкові і вечірні молитви, гнівався. Та зовсім інше — раптом
усвідомити, що я заплямував і розгубив свою духовну красу, що забрів далеко від
свого правдивого життя, і щось найкоштовніше, чисте і прекрасне остаточно
зламано в самій моїй життєвій сутності. І, попри все, тільки таке усвідомлення і є
справжнім покаянням і разом з тим палким бажанням повернутися назад, знову
віднайти загублений “дім”.
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Я отримав від Бога багаті дари: передусім — життя і можливість втішатися
ним, наповнювати його значенням, любов’ю, знанням; а згодом — у Хрещенні —
Нове Життя Самого Христа, дар Святого Духа, мир і радість Царства Небесного.
Я отримав знання Бога і в ньому — знання всього сущого, силу і можливість
стати одним із синів Божих. І все це я розгубив і продовжую далі губити не
тільки у всіляких гріхах і заблудах, але й у найбільшому з-поміж усіх гріхів —
втраті моєї любові до Бога, віддавши перевагу “країні далекій” перед найкращим
домом Отця.
І коли я все пригадую, я знаходжу в собі і бажання, і силу для вороття: “...я
повернуся до Щедрого Отця, зі сльозами волаючи: прийми мене, як одного із
найманців Твоїх...”.
Життя блудних синів і дочок не завжди закінчується так щасливо, як у
притчі господній про блудного сина. Нерідко ми бачимо зовсім інший кінець –
повну загибель і нерозкаяність.
Але релігійне піднесення серед частини населення свідчить про те, що не
все загинуло. Не будемо забувати, що Бог створив нас не для загибелі, і Син
Божий прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких і ми. Ніхто не повинен
впадати у відчай, бо, доки живе людина на світі, залишається надія на спасіння.
Отець Небесний завжди готовий прийняти у Свої обійми грішну людину, яка
визнає свої гріхи і кається в них. Чи не великою грішницею була преподобна
Марія Єгипетська, але щиросердне покаяння і подвиг благочинний піднесли її до
рівноангельської чистоти.
Господь не згадає і наші гріхи і поспішить нам назустріч, як вийшов
люблячий євангельський батько назустріч своєму блудному сину, якщо
усвідомимо свої провини і твердо вирішимо змінити своє життя.
Наступна неділя зветься м`ясопусна, оскільки протягом тижня після неї
Церква приписує частковий піст, утримання від м`яса. Цей припис належить
розглядати, беручи до уваги все сказане вище про значення приготування.
Церква тепер вже завершує приготування до того подвигу, що його вона очікує
від нас. Вона поступово вводить нас в початок цього подвигу, знаючи нашу
нестійкість, передбачаючи нашу духовну слабкість [12, с. 79].
Напередодні цього дня, у Суботу м`ясопусну, Церква творить загальне
поминання померлих з надією воскресіння і життя вічного. Це, безперечно,
винятково важливий день церковної молитви за тих вірних Церкви, що відійшли.
Щоб зрозуміти значення і зв’язок посту й молитви за померлих, потрібно
найперше пригадати, що християнство є релігією любові. Христос передав Своїм
апостолам учення не про особисте, індивідуальне спасіння, але дав їм нову
заповідь — “любіть один одного”. І додав: “По тому пізнають усі, що ви учні
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Мої, як будете мати любов між собою”. Отже, любов є підвалиною, самим
життям Церкви, котра, за словом Ігнатія Антіохійського, є “союзом віри й
любові”, гріх же, навпаки, завжди є відсутністю любові, розділенням,
роз’єднаністю, війною всіх проти всіх [13, с. 103].
Нове життя, дане Христом і передане нам Церквою, — це передусім
життя-примирення, злучення воєдино розсіяних, відновлення любові,
зруйнованої гріхом. Та чи під силу нам хоча б покласти початок поверненню до
Бога, примиренню з Ним, якщо ми не навернемося до єдиної нової заповіді
любові? В молитві за померлих Церква насамперед висловлює свою любов. Ми
просимо Бога пам’ятати тих, кого поминаємо, а ми їх пам’ятаємо, бо любимо їх.
Молячись за них, ми зустрічаємося з ними у Христі, Котрий — сама Любов і
Котрий переміг смерть, цей найвищий ступень роз’єднання, розлуки. У Христі
зникає різниця між живими і померлими, бо в Ньому усі живі. Він Сам є Життя, і
це “Життя є світло людей” (Iн. 1,4). Люблячи Христа, ми любимо всіх, хто в
Ньому; люблячи тих, хто в Ньому, ми любимо Христа; це – закон Церкви і
прозоре пояснення її молитов за померлих. Завдяки нашій любові до Христа і
вони живі “у Христі”; отож помиляються, і гірко помиляються ті західні
християни, котрі або тлумачать молитви за померлих як законні “заслуги” або
“нагороди”, або взагалі відкидають їх, вважаючи даремними. Заупокійна служба
у М’ясопусну суботу (парастас) слугує за взірець для усіх інших служб поминань
померлих і твориться також у другу, третю і четверту суботи Великого Посту.
Тема М’ясопусної неділі — знов-таки любов. Євангельське читання цього
дня присвячене притчі Спасителя про Страшний Суд (Мф. 23,31-46). За яким
законом буде Христос нас судити, коли настане цей день? Притча відповідає: за
законом Любові, не лише з гуманітарної турботи про абстрактну справедливість
щодо анонімних “бідних”, але й конкретної, особистої любові до людини, будьякої, котра з волі Божої зустрінеться на нашому життєвому шляху. Це
розрізнення дуже важливе, бо нині християни дедалі частіше схильні
ототожнювати християнську любов з політичною, економічною і соціальною
турботою про людей; інакше кажучи, вони підмінюють піклування про
конкретну людину турботою про анонімних осіб, що належать, приміром, до
такого-то класу, націй і т. ін.
Ми не кажемо, що подібна турбота не потрібна. Зрозуміло, що християни,
які беруть на себе відповідальність громадянську чи професійну, повинні
турбуватися, в міру своїх можливостей і розуміння, про соціальне, громадянське
життя, робити його більш справедливим, рівноправним і в основі людяним.
Безперечно, всі ці уявлення мають християнське коріння і, вірогідно, спонукані
християнством. Проте християнська любов як така — це все ж інше, і цю
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відмінність слід розуміти й обстоювати, якщо Церква мусить виконувати свою
особливу, невід’ємну місію і не перемінюватися на якесь суспільне агентство, що
ним вона ніколи не стане.
Християнська любов — це “неможлива можливість” розгледіти Христа в
іншій людині, хто б то не був; в людині, котру Бог за своїм вічним і
незбагненним промислом вирішив ввести в моє життя, бодай на кілька
миттєвостей, не лише як привід для “доброго діла” або філантропічної вправи,
але як початок вічного спілкування з Самим Богом. Насправді любов якраз і є
тією таємничою силою, яка крізь все зовнішнє, випадкове в іншій людині — її
вигляд, соціальне становище, етнічне походження, інтелектуальні здібності —
досягає душі, єдиного особистого кореня людської істоти, частини Бога у ній.
Бог любить кожну людину, оскільки Він один знає неоціненний і абсолютний
скарб, душу, людську особистість, яку Він дарував кожній людині. Таким чином,
християнська любов стає участю у цьому божественному віданні й даром
божественної любові. Любов не буває безособовою, оскільки вона є якраз
чудесним одкровенням особистості в окремій людині, особистого і єдиного
посеред спільного, звичайного. Це одкровення того, що в ній гідне любові, що
дане їй Богом [16, с. 185].
В цьому сенсі християнська любов подеколи — протилежна суспільній
діяльності, що з нею нерідко в наш час самі християни її ототожнюють. Для
суспільного діяча об’єкт його любові не особа, а назагал людина, абстрагована
одиниця, взята з не менш абстрагованого людства. Тоді як християнин любить
людину, знаходячи в ній особистість. Там особа сприймається як людина, а тут
— людина розглядається саме як особистість. Суспільного діяча не цікавить
особа, він зазвичай жертвує нею заради “суспільного блага”. Може видатися, і не
без підстави, що християнство вельми скептично ставиться до безособового
“людства”, однак воно зраджує себе і чинить смертельний гріх кожного разу,
коли нехтує піклуванням про окрему особистість і позбавляє її любові. Бачення
суспільного активіста завжди футуристичне; він діє в ім’я справедливості,
порядку, досягнення щасливого майбутнього. Християнство мало переймається
картинами майбутнього, але всю силу свою спрямовує на теперішню мить, коли
потрібно виявити любов. Обидва ці підходи не заперечують один одного, але їх
не можна змішувати. Безсумнівно, християни є відповідальні за земне життя, і
вони не можуть зректися цього. Діяльність суспільного активіста належить
всеціло земному життю. Але мета християнської любові — поза межами земного
існування. Вона сама собою — промінь, що виходить з Царства Божого; вона
проникає і пересягає всі обмеження й умовності земного світу, адже її рушійна
сила, як і мета, і завершення — в Богові. І ми відаємо, що єдина справжня,
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преображаюча перемога у цьому світі, котрий “у злі лежить”, – це перемога
любові. Правдива і вірна місія Церкви — нагадати людині про цю особисту
любов і про покликання наповнювати грішний світ любов’ю.
Притча про Страшний Суд мовить про християнську любов. Не кожен з
нас покликаний працювати для людства, але кожен отримав дар і благодать
любові Христової. Ми знаємо, що всі люди потребують цієї особистої любові,
визнання їхньої власно єдиної неповторної душі, в якій все творіння Боже
відображається неповторно унікально. Нам також відомо, що у світі є хворі,
голодні, яким було відмовлено в такій особистій любові. І врешті-решт ми
знаємо, що яким би вузьким та обмеженим не було наше власне існування, на
кожного з нас покладено відповідальність за якусь крихітну часточку Царства
Небесного, саме завдяки тому, що ми маємо цей дар любові Христової. Таким
чином, ми будемо судимі за те, чи взяли ми на себе цю відповідальність, виявили
милосердну таку любов чи відмовили в ній. Бо “що тільки вчинили ви одному з
найменших братів Моїх цих, — те Мені ви вчинили” (Мф. 25,40). На Страшному
Суді Божому зустрінуться милість і істина, правда і мир поцілуються. Любов
Божа виявляється в тім, що Бог прощає гріхи через Ісуса Христа кожній людині,
яка кається у своїх провинах. Він хоче, щоб кожна людина спаслась. Господь
сказав: “Того, хто приходить до Мене, Я не вижену геть” (Ін. 6,37). Він закликає
у Своє Царство кожну людину без винятку.
Якщо хтось не вірить у Страшний Суд і думає, що його не буде, він
глибоко помиляється. Суд Божий відбудеться незалежно від того, вірять у нього
люди чи не вірять. Як незнання закону в земному житті не звільняє злочинця від
покарання, так і невіра у Суд Божий не означає, що ця невіруюча людина не
отримає за своїми злими вчинками. Перед всесвітнім потопом люди теж не
вірили Ною, що буде потоп. Але потоп прийшов у свій час, і гріховне людство
загинуло. Так само було і з містами Содомом і Гоморрою.
Тепер всього кілька днів лишилося до початку Посту. Нарешті настає
останній день, що його зазвичай називають Прощеною неділею, однак ми не
повинні забувати його другу літургійну назву: Вигнання Адама із раю. Ця назва
властиво підводить підсумок всьому приготуванню до Посту. Тепер ми знаємо,
що людина була створена для життя в раю, для того, щоб пізнати Бога і
спілкуватися з Ним. Гріх позбавив її цього блаженного життя, і існування
людини на землі зробилось вигнанням. Христос, Спаситель світу, відчиняє двері
раю кожному, хто йде за Ним, і Церква, показуючи нам красу Його Царства,
перетворює наше життя у прощу до небесної вітчизни. Отже, на початку Посту
ми уподоблюємося до Адама.
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Вигнаний був Адам з раю через споживу заборонену, тому й ридав, сидячи
навпроти нього, стогнав жалібним голосом і промовляв... О, як постраждав я,
окаянний: єдину заповідь владики порушив і позбувся всіх благ. Раю найсвятіший,
що ради мене насаджений був і через Єву зачинений, моли Творця свого і мого
Сотворителя, щоб сподобитися мені втішатись квітами твоїми, бо ж і Спаситель
говорив: не хочу, щоб створіння Моє загинуло, але хочу, щоб воно спаслося і до
пізнання істини дійшло, бо хто приходить до Мене, Я не вижену геть.
Піст визволяє нас від уярмлення гріхом, від полону цього світу. Однак в
євангельському читанні останньої неділі йдеться про умови цього визволення
(Мф. 6,14-21). Перша умова — піст: відмовитися від вимог і примх нашої
зіпсутої природи як чогось нормального; зробити зусилля для вивільнення духу
від диктату плоті, матерії. Для того, щоб піст наш був правдивим, достеменним,
він не повинен бути показним, лицемірним. Відтак мусимо пам’ятати: “щоб ти
посту свого не виявив людям, а Отцеві своєму, що в тайні” (Мф. 6,18). Друга
умова посту — прощення; “Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і
вам ваш Небесний Отець” (Мф. 6,15). Перемога гріха, головна ознака його
панування у світі — це сварки, незгоди, відчуження, ненависть. Тому перший
пролом у фортеці гріха — це прощення: повернення до єдності, згоди і любові.
Променисте всепрощення Самого Бога просіяє між мною і моїм ворогом, коли я
йому пробачу. Простити — це значить відкинути всі порахунки і розрахунки,
віддавши їх Христові. Прощення — дійсне вторгнення Царства Небесного в
грішний і спокривлений світ [16, с. 17].
У Великому пості всі ми повинні очистити свої душі від накопичених
гріхів. А для цього нам потрібно зі смиренням каятися, щиро молитися і просити
Господа простити нам гріхи наші. Молитва не може бути почутою Богом, якщо в
душі палають ненависть і злоба. Тому Христос Спаситель попереджає таких
богомольців. Він говорить: “Коли ти принесеш дар твій до жертовника і там
згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед
жертовником і піди перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар
твій” (Мф. 5,23-24) [15, с. 165].
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Олександр ГРИЦЕНЯ,
випускник РДС
ОСВІТНЯ МЕРЕЖА ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НА ВОЛИНІ У ХVІII – ПЕРШІЙ ПОЛ. ХІХ ст.
Виникнення і діяльність Волинської Духовної семінарії
Досить потужним осередком у навчальному плані виявилась Волинь. На
початку ХІХ ст. духовна освіта на Волині яка мала і до того глибоке коріння, що
сягала ХІ ст., збагатилась новими духовно-православними закладами, і хоч
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духовна освіта в училищах мала русифікаційний характер, одначе вона
збагачувала духовно їхніх вихованців і готувала майбутніх кандидатів до вступу
в семінарію. Існувала хоча і не досить незначна, але важлива мережа юнацьких,
дівочих духовних училищ. Це були православні та інших станів, здобуваючи
початкову духовну освіту для вступу в семінарії1.
Комісія Духовного училища 5 травня 1833 року повідомила семінарське
правління про заснування повітового і парафіяльного Духовного училища при
Дерманському Свято-Троїцькому монастирі. Одночасно і Милецьке Духовне
училище з уніатського переведено 23 березня 1833 року в православне. Ще існувало духовне училище в с. Білосток Луцького повіту при Свято-Михайлівському
монастирі2.
Одним з найперших осередків, де відкрився вищий православний духовний
навчальний заклад в даний період, був Острог. Наприкінці XVIII і в першій половині
XIX ст. в житті міста відбувалися важливі зміни соціально-економічного
характеру, зумовлені розкладом кріпосницьких порядків і поширенням ринкових
відносин. У цей час спостерігається зміцнення економіки і зростання чисельності
населення. На 1798 р. в Острозі проживало 26 осіб католицького та 91 особа (65
чоловіків і 26 жінок) православного духовенства3. Значна чисельна перевага
православного кліру зумовлена тим, що в перші роки перебування міста в
Російської імперії українське населення масово перейшло з унії, примусово
насаджуваної в попередні століття, у православ’я4. Аналогічна ситуація була тоді
на всій Правобережній Україні: як відзначає А. Зінченко, 1795 р. “перейшли у
православ’я 2328 церков без будь-яких заворушень соціального характеру, чого
так страшився урядовий Петербург. Цей перехід завершився в 1797 р.
утвердженням на Київщині, Поділлі й Волині державного православ’я”5.
З перетворенням міста в один з адміністративних центрів Російської
імперії релігійне життя православних тут трохи пожвавилося. 1795 р. на Волині
з’явився перший православний єпископ (Варлаам Шишацький), який титулувався
1

Карліна О. Чисельність міст і міського населення Волинської губернії
наприкінці XVIII – у середині XIX ст. // Науковий вісник Волинського університету
ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – № 10. – С. 90.
2
Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст. Історикокраєзнавчий нарис / В. Рожко. – Луцьк: Медіа, 2002. – С. 140.
3
Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси / М. Ковальський. – Острог,
1998. – С. 75.
4
Манько М. Дев’ятсотлітній Острог: історико-краєзнавчий нарис / М. Манько. –
Острог: 2000. – С. 20.
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житомирським, але кафедру мав в Острозі, а при архієреєві почала діяти духовна
консисторія. 14 травня 1796 р. в Острозькому Преображенському монастирі, який
зайняв споруди колишнього єзуїтського колегіуму, відкрили Волинську духовну
семінарію1. 1821 р. чергова пожежа завдала монастирю великої шкоди, тому 1825 р.
церковні інституції перенесли в розташоване в Острозькому повіті містечко
Аннополь2.
До заснування Волинської Духовної семінарії 1796 року в м. Острозі
преподобним Варлаамом Шишацьким, як ми вже згадували вище, православне
духовенство Волині, якого було зовсім небагато, в своїй більшості мало
домашню освіту. Уніатське духовенство, яке було в переважаючій більшості,
здобувало свою освіту у єпархіальних семінаріях в Жидичині, Почаєві, Холмі.
Ще до розподілів Польщі після пожежі у Василіанському монастирі Збаразьке
повітове училище було переведено до монастиря у с. Малі Загайці того ж
Крем’янецького повіту і стало називатися Загаєцьке.3 Було воно відкрите як
православний духовний освітній заклад 2 лютого 1819 року. Того ж року закриті
уніатські училища, Ковельське відкрите як православне 9 лютого, а Клинецьке –
17 січня. Станом на 1819 рік ці православні духовні училища мали таку кількість
учнів: Загаєцьке – 18 Ковельське – 15 Клинецьке – 17. Це були православні
парафіяльні духовні училища, в яких навчались діти духовенства, здобуваючи
початкову духовну освіту для вступу в семінарії.
В Бердичеві парафіяльне училище при храмі Св. Миколая було відкрите
9 вересня 1819 року. До нього були приписані діти священичих родин і
церковнослужбовців Житомирського і Новоград-Волинського повітів.
В кожному такому парафіяльному училищі було по 2 класи по 2 роки
навчання в кожному. Встигаючі учні перебували по одному році в класі. З
другого класу парафіяльного училища переводили в нижче відділення
Острозького повітового училища, а тоді з 1825 року Ганнопільського, а з 1835
року – Крем’янецького Духовного училища.
Станом на 1833 рік в зазначених нижче юнацьких училищах була така
кількість учнів: Бердичівське – 19, Загаєцьке – 22, Ковельське – 15, Клинецьке –
29, Острозьке – 273 (з них в 1 класі – 143, в 2 класі – 130).
1
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На утримання парафіяльних училищ в тому році затрачено 730 руб., на
утримання Острозького Духовного училища 12850 руб.1
5 травня 1833 року Комісія Духовних училищ повідомила семінарське
правління № 1190 про заснування у вересні того ж року повітового і
парафіяльного Духовного училища при Дерманському Свято-Троїцькому
монастирі. Його офіційне відкриття відбулося 17 вересня 1833 року.
Одночасно і Милецьке Духовне училище з уніатського переведено 23
березня 1833 року в православне. До того було воно василіанське, входило до
складу Литовської єпархії Руської уніатської церкви, залежало від Литовської
уніатської семінарії.
В Кобрині на Берестейщині тоді ж було закрито уніатське василіанське
училище московською окупаційною владою й імперською церквою. Потому
закрито було Бердичівське, Клинецьке, Загаєцьке, Білостоцьке.
В с. Білосток Луцького повіту при василіанському Свято-Михайлівському монастирі існувало Духовне училище. Із закриттям цього монастиря довго
відбувався ремонт і лише в січні 1843 року відбулось формальне відкриття
Білостоцького повітового і парафіяльного училища.2
Як ми вже зазначили вище, в духовних училищах в переважаючій
більшості навчались діти священників, дияконів, псаломщиків, але серед них
були й обдаровані діти міщан, селян. Всі освітні заклади того часу мали суто
духовний характер, і щоб здобути початкову освіту, потрібно було закінчити
духовне училище, світські освітні заклади були укомплектовані дітьми дворян,
селянським і священицьким дітям місця в них не було. Лише пізніше, в другій
половині XIX ст., становище змінилось на краще.
Милецьке Духовне училище
Милецьке Духовне училище знаходилось в містечку Мильці
Ковельського повіту на лівому березі річки. В цьому містечку литовський
архієпископ Йосип Семашко заснував Духовне училище для дітей уніатського
духовенства. Через рік 12 липня архієпископ Йосип Семашко, перебуваючи в
Жидичині, звернувсь до Берестейського єпископа Антонія Зубка з проханням при
Милецькому повітовому училищі заснувати й парафіяльне: “Для Милецького
1

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов
Волынской епархии. – Почаев, 1889. – Т. 2: Уезды Ровенский, Острожский,
Дубенский / Н. И. Теодорович. – Почаев, 1889. – С. 657.
2
Держархів Волинської області. – Ф. 35. – Оп. 5. – Спр. 304. – Арк. 3-7 //
Державний архів Волинської області: Анотований реєстр описів: Фонди періоду до
1939 року. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 392 c.
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повітового училища, – писав уніатський владика Йосип, – необхідне і училище
парафіяльне, для відповідного духовного приготування юнацтва, що поступає
сюди без знань, необхідних вихованцям повітового училища. Я дав про це
необхідні вказівки як настоятелю Милецького монастиря, так і доглядачу
училища, а Вашому преосвященству доручено розпорядитись в правлінні
семінарії про призначення в Мильці вчителів для парафіяльного училища із
вихованців, що скінчили курс наук в єпархіальній семінарії”.1
З ліквідацією царським урядом Руської уніатської церкви у краї
Милецьке Духовне училище з 1842 року стає основним початковим духовним
закладом для дітей православного духовенства Луцького, Ковельського,
Володимирського повітів.
Духовне училище було розташоване в семи монастирських одноповерхових будівлях. У двох мурованих розміщувались класи, в інших були: їдальня,
лікарня, аптека, жили доглядачі, як тоді іменували вихователів. Щороку навчалось тут 140-160 учнів. Жили в дев’яти приватних квартирах, позбавлених будьяких зручностей, у великій тісноті.
Навчання в Милецькому початковому Духовному чотирикласному
училищі відбувалось за загальною програмою для всіх духовних училищ імперії.
Поруч з богословськими предметами вивчали арифметику, історію, географію,
чистописання, грецьку, латинську, російську мови. Остання була засобом
русифікації дітей місцевих українців і, як видно з класних журналів, давалась
нелегко.2 Але й не дивно, бо нею хотіли замінити рідну мову. Через відсутність
домової церкви учні щонеділі і по святах приймали участь в Богослужіннях у
переповненому Свято-Миколаївському монастирському й парафіяльному храмі
для кількох навколишніх сіл, співали в церковному хорі.
За програмою навчання викладанню співів надавалось великого
значення. У звіті зазначено про це так: “Навчання співу по програмах, виданих
учительським комітетом при Св. Синоді, викладання співу охоплювало все коло
церковних Богослужінь – недільних, святкових, великопісних, страсної седмиці
Св. Пасхи й інші служби церковні як молебень, панахида. Особливо звернено
увагу на вивчення осьмогласія і співу по квадратній ноті. Вивчення осьмогласія
розпочалось з підготовчого класу. В підготовчому класі при двох тижневих
уроках було співано “Господи, возвись”, “Всякі діяння”, молитви, літургія
1

Хотовицький А. А. До історії Милецького духовного училища / А. А. Хотовицький // ВЄВ. – 1894. – Ч. 28. – С. 809.
2
Рожко В. Є. Духовні училища на Волині в XIX – поч. ХХ ст. / В. Є. Рожко //
Рожко В. Є. Духовні православні освітні заклади Волині X-XX ст. – Луцьк: Медіа,
2002. – С. 106.
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Св. Івана Златоустого, піснеспіви вечірні і ранішні, двунадесять празників і
великі Св. канони, стихари Св. Пасхи. Співу навчали учнів з голосу”.1
За програмою навчань латинська мова вивчалась за підручником
М. Михайлівського “Латинська граматика для духовних училищ”. Географія
давала учням знання як загальні по предмету, так і конкретні. Навчальним
посібником служив підручник П.І. Іванова “Початковий курс географії”.2
Викладачами Духовного училища, імена яких збереглися від початку
його заснування, були: ієромонах Сільвестер Білецький, ієромонах Яків
Шихновський, Іван Носкович, Іван Клірик, Степан Боболович. Доглядачами
училища – ієромонах Маркіян з 29 серпня 1839 року, ієромонах Пимен Траєпольський з 16 березня 1844 року, ієромонах Гимносій з 30 вересня 1850 року.
Під час української влади знаємо тут вчителів: співу – Микола Квасницький,
доглядач – Леонід Крюковський.
Милецька Духовна школа вписала яскраві сторінки в історію
православної духовної освіти на Волині. Вона серед інших духовних шкіл, що
були на історичній Волині поруч з Крем’янецькою, давала високі початкові
знання своїм учням, підготувала сотні вступників до Волинської Духовної
семінарії, виховала багато високоморальних дітей, які, опріч богословських
знань, незважаючи на тотальну русифікацію навчального і виховного процесу,
зуміли набути велику любов до Бога і України, свого уярмленого Москвою
народу, його церкви, її випускники були першими серед тих, хто в майбутніх
двох відродженнях православ’я стояли в перших рядах серед її будівничих.
Крем’янецьке Духовне училище
Діяльність даного навчального закладі співвідноситься з іменем
преподобного Варлаама, який заснував Волинську Духовну семінарію в 1796
році в Острозі, оскільки на початках тісно семінарія була з’єднана з Духовним
училищем. Структура навчального процесу, у співвіднесенні з семінарським,
виглядала наступним чином: останні три класи – богословський, філософський,
риторичний відповідали нижчим шести класам семінарії, а чотири перших –
піїтики, вищий, середній, нижчий граматичні – чотирьом класам Духовного
училища. Так було в семінарії до 1817 року, а тоді від семінарії їх виділено в
окреме Острозьке Духовне училище. З Острога було воно переведене 1825 року

1

Рожко В. Є. Духовні училища на Волині в XIX – поч. ХХ ст. / В. Є. Рожко //
Рожко В. Є. Духовні православні освітні заклади Волині X-XX ст. – Луцьк: Медіа,
2002. – С. 107.
2
Там само. – С. 107.
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разом з семінарією до Ганнополя, а 1836 року до Крем’янця і одержало
остаточну назву Кременецьке Духовне училище.
Того ж року до училища було приєднано клас інформатори, в якому учні
підготовлялись в нижчий граматичний клас, що відповідав пізнішому
підготовчому, заснованому при семінарії 1814 року.
В Крем’янці Духовне училище знаходилось в приміщенні колишньої
братської школи, заснованій в Богоявленськім монастирі 1636 року Данилом
Малинським і Лаврентієм Древинським.1 В кожному класі було по два
паралельні відділення, але всі учні забезпечувались гуртожитком. Його учні мали
постійний щоденний контакт з вихованцями семінарії, а це сприяло розширенню
їхнього світогляду, зокрема, на своє майбутнє продовження богословської освіти
в цьому духовному навчальному закладі.
Навчання відбувалось за програмами всіх духовних училищ імперії, які
зводили весь процес до русифікації молоді, омосковлення церкви, одначе
навколишнє українське оточення з безцінною історичною, архітектурномистецькою спадщиною міста Крем’янця зводило ці злочинні плани московських
церковних імперіалістів нанівець. Переважаюча більшість вихованців училища
залишалась вірними своїй мові, культурі, традиціям. Оглядаючи діяльність
даного навчального закладу, з впевненістю можна сказати, що воно відіграло
важливе значення для освітньої мережі та просвітницької діяльності населення.
Клеванське (Дерманське) Духовне училище
Іншим культурно-освітнім осередком на Правобережній Україні було
Клеванське Духовне училище. На самих початках свого розвитку воно
називалося Дерманським аж до 1877 р., тому доцільніше, напевне, його називати
саме так, оскільки наше дослідження окреслюється певними історичними
рамками (до першої половини XIX ст.). Даний духовний заклад освіти був
заснований 1833 року за розпорядженням єпископа Волинської єпархії. Відкрите
17 вересня 1833 р. в Свято-Троїцькому Монастирі, побудованому ще князем
Острозьким.2
Одночасно з повітовим училищем засноване і парафіяльне. Повітове
Дерманське училище мало два класи нижчого і вищого відділення. Учні цього
училища були переведені з Ганнопільського училища. В січні 1854 р. повітове і
1

Волинські Єпархіальні Відомості. – 1878. – Ч. 22. – С. 848. – Режим доступу:
https://vivaldi.nlr.ru/bv000020644/view
2
Рожко В. Є. Духовні училища на Волині в XIX – поч. ХХ ст. / В. Є. Рожко //
Рожко В. Є. Духовні православні світні заклади Волині X-XX ст. – Луцьк: Медіа,
2002. – С. 117.
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парафіяльне училище були об’єднані і за визначенням Синоду називалося
Дерманське Духовне повітове училище. З архівних відомостей ми дізнаємось, що
при даному училищі було три класи: нижчий, середній і вищий. Аналогічно як і в
інших навчальних закладах, навчально-виховний процес передбачав виконання
тих програм, які подавав імперський уряд, що і передбачала русифікацію
населення.
Житомирське Духовне училище
До початку 60-х років XIX ст. на Волині існувало 4 православні духовні
училища: Милецьке, Дерманське, Крем’янецьке (про які ми вже згадували) та
Білостоцьке. Але всі училища були розташовані на Західній Волині в той час, як
східні повіти не мали жодного духовного освітнього закладу. В середині 60-х
років постало питання про переведення до Житомира Волинської Духовної
семінарії, але брак відповідних приміщень і фінансових засобів на їхню побудову
та наявність таких приміщень в Крем’янці переносило його позитивне розв’язання на пізніший час.
Тому вирішено було заснувати в Житомирі Духовне училище, а так як їх
в єпархії вже було чотири, п’ятого відкривати не було потреби, тому постало
питання про переведення Білостоцького Духовного училища, приміщення якого
перебували в аварійному стані, до губернського центру.
Білостоцьке православне Духовне училище формально постало 1833
року по закритті Свято-Михайлівського монастиря, яким володіли василіани.
Практично його відкрито після довгих років ремонтних робіт 1854 року.1
Духовний собор Почаївської Лаври уступив частку своєї землі під
побудову приміщень Житомирського Духовного училища на вулиці Миловській
за 19784 руб. 77 коп., а перед тим 7 жовтня 1869 року Синод постановив про
переведення Білостоцького Духовного училища до Житомира з приєднанням до
нього причетничеського класу Дерманського Духовного училища і перейменування його в Житомирське.
23 жовтня того року єпископ Антоній видав указ, в якому зазначалось:
“Білостоцьке духовне училище залишити на попередньому місці лише до 1 січня
1864 року, аз січня це училище закрити і замість нього відкрити училище в
Житомирі, куди й перемістити причетничеський клас Дерманського училища з
навчальними посібниками цього класу; округ Житомирського духовного
училища створити з повітів Житомирського, Овруцького, Новоград-Волинського
1

Рожко В. Є. Духовні училища на Волині в XIX – поч. ХХ ст. / В. Є. Рожко //
Рожко В. Є. Духовні православні світні заклади Волині X-XX ст. – Луцьк: Медіа,
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повіти Староконстантинівський, Заславський, Крем’янецький до Крем’янецького
духовного училища, повіти Дубенський, Рівненський, Острозький до Дерманського, а Луцький, Володимирський, Ковельський до Милецького духовного
училища. Однак же ті, що по місцевих зручностях і інших поважних причинах
побажають виховуватися і не в тім училищі, в окрузі якого знаходиться їх місце
проживання, дозволено”.1
17 січня 1864 року в день ангела правлячого єпископа волинського
Антонія було відкрито Житомирське Духовне училище
Слід наголосити, що Житомирське Духовне училище за станом
викладання і успішності учнів стояло вище від усіх інших училищ. Це училище
проіснувало до 1918 р., а тоді було закрито московськими більшовиками. Воно
зробило вагомий внесок в підготовку душпастирів Волині, які патріотично
боролися за Україну і віддавали навіть найголовніше – своє життя.


протоієрей Тарасій ГОРДІЙЧУК,
магістр богослов’я, випускник РДС
СОТЕРІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОГОВТІЛЕННЯ
“Багаторазово й багатьма способами Бог говорив колись
до батьків наших через пророків. За останніх же цих днів
Він говорив до нас через Сина Свого”. (Євр. 1, 1-2)

Першостворений Адам не зумів виконати поставленого перед ним
завдання – шляхом духовно-морального вдосконалення досягнути обожнення і
привести до Бога видимий світ. Після гріхопадіння через порушення першої
заповіді і відпадіння від раю шлях до обоження став для нього закритим. Але все
те, що не зуміла виконати перша людина, виконав замість неї втілений Бог-Слово
– Господь Ісус Христос. “Він Сам пройшов той шлях до людини, по якому
людина повинна були йти до Нього. І якщо для людини це був шлях сходження,
то для Бога – шлях смиренного приниження, зубожіння і виснаження”.2 Так, в
центрі всієї людської історії лежить тайна втілення Сина Божого.
1

Дев’ятсотліття православ’я на Волині. – Житомир, 1892. – С. 134.
Иларион (Алфеев), игум. Таинство Веры. Введение в православное догматическое богословие. – Клин: Фонд “Христианская жизнь”, 2000. – С. 103.
2

– 182 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
Ап. Павло називає Христа другим Адамом, протиставляючи Його першому
Адаму: “Перший чоловік – із землі, перстний, другий Чоловік – Господь з неба ”
(1Кор. 15, 47). Це протиставлення розвинуте Святими Отцями, які підкреслюють,
що Адам був прообразом Христа: “Адам є образ Христа… – говорить свт. Іоанн
Золотоуст. – Як той для тих, хто від нього походить, хоча вони і не їли від дерева,
став причиною смерті, що була введена через споживання, так і Христос для тих,
хто від Нього народився, хоча вони і не зробили добро, став подателем
праведності, яку дарував усім нам через хрест”.1
Син втілюється для того, щоб відновити можливість єднання людини з
Богом, яке не тільки розірване злом, але без участі самої людини і не може бути
відновленим. Перша перешкода до цього полягає в розділенні двох природ,
людської і Божественної – подолано самим фактом Боговтілення. Залишаються дві
інших перешкоди, що пов’язані з впалою людиною: гріх та смерть.
В.М. Лосський пояснює спасительну дію Христа Бога по відношенню до гріха і
смерті так: “Діло Христа – перемогти гріх і смерть. Вигнати із земного космосу їх
необхідність: але не безумовно їх знищити – це було б насильством над свободою,
що їх породила, – але підкоренням Самого Бога смерті й пеклу знешкодити смерть
і створити можливість лікування гріха. Так смерть Христова знищує перешкоду,
яку воздвигнув сам гріх між Людиною і Богом, а Його воскресіння вириває в
смерті її жало”.2 Бог сходить в безодню темряви, що розкрилась у звершенні гріха
Адамом, щоби людина могла розходити до Божества. “Бог став людиною. Щоб
людина могла стати Богом”, – тричі ми знаходимо цю думку у Св. Іринея
Ліонського. Цей же вислів знову бачимо у св.. Афанасія Великого, і, нарешті, вона
стає головною тезою для богословів усіх епох. Ап. Петро першим написав: “Ми
повинні стати причасниками Божого єства” (2Петр. 1, 4). Глибокий зміст втілення
прихований в тому фізичному і метафізичному баченні благодатно преображеної
природи, в цьому віднині досягнутому відновленні людської природи, в цьому
просвічені, які ведуть до обоження.
“Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам – то дух
оживляючий… Перша людина – з землі, земна, друга Людина – із неба, Господь.
Який земний, такі й земні, і Який небесний, такі й небесні. І, як носили ми образ
земного, так і образ небесного будемо носити” (1Кор.15, 45; 47-49). Отже,
Христос є Новим Адамом, Який зійшов з небес. Чи не представляє цей Новий
Адам, Нова Людина на землі якусь нову іншу небесну і вищу людськість? Але в
1

Сокровищница Духовной мудрости. – Т.2. – М.: Изд-ие МДА и Введенской
Оптиной пустыни, 2002. – С.103.
2
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. – М., 1991. – С. 262.
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чому тоді полягало би втілення? Адже Христос пройшов би через Свою Матір,
нічого від неї не прийнявши. Тайна ж втілення – це тайна Боголюдини, Який
істинно з’єднав в Собі обидві природи і сприйняв від Пречистої Діви її людську
природу. Чудо смирення: Слово приймає від власного Свого творіння, Бог у
вирішальний момент благовіщення питає в Марії начало Свого людства, власну
Свою людську природу. “У Своїй випромінювальній любові Бог єднається зі
Своїм творінням у найтіснішому з усіх можливих союзів, Сам ставши тим, кого
Він створив. Бог як людина виконує посередницьке завдання, відкинутою
людиною при гріхопадінні. Ісус – наш Спаситель – перекриває безодню між
Богом і людиною, бо Він є одночасно і Бог, і людина”.1 Ось оспівує одна із
святкових стихир на стиховні на Святвечір цю таємницю: “Небо і земля сьогодні
з’єдналися, бо Христос народився; сьогодні Бог на землю прийшов, і людина
піднялася до неба; сьогодні Невидимий за природою стає видимим плоттю,
заради спасіння людей. Ради цього і ми, прославляючи Його, взиваємо: слава в
вишніх Богу, і на землі мир, бо все це дарувало нам пришестя твоє, Спасе наш,
слава Тобі”.2
Церква сповідує, що Господь наш “втілився від Духа Святого і Марії
Діви…” і це відповідає тому, про що детально говорить Євангеліє (Мф. 1, 18-25;
Лк. 1, 26-25). Згадування Пречистої Діви Марії підкреслює всю реальність
людини в Спасителі, Месії з роду Давидового, про Якого провіщали пророки.
Втілення звершилося не тільки по споконвічній раді Пресвятої Тройці (1Петр. 1,
17-20), але також і за згодою Пресвятої Діви (Лк. 1,38). В цьому довірливому
послуху слову Божому церковне передання бачить відповідь на непослух
старозавітної Єви. Св. Юстин Мученик в 1-ій половині ІІ ст. пише: “Ми
розуміємо, що Христос став людиною через Діву, щоби непослух через спокусу
змія закінчився тим самим шляхом, яким і почався. Справді, Єва, дівственна і
непорочна, послухавшись слів змія, породила непослух і смерть; Діва Марія,
пізнав віру і радість, коли в благовіщенні їй архангела Гавриїла взнала, що Дух
Господній зійде на неї і сила Всевишнього осінить її, так що Народжене від неї
Святе наречеться Сином Божим, відповіла: нехай буде мені за словом твоїм.
Отже, Він народився від неї, Той, про Кого стільки говорить Писання… Через
Нього Бог знищує державу змія і тих ангелів чи людей, які йому уподібнились, і
визволяє від смерті тих, хто кається в своїх гріхах і вірує в Нього”.3 Через
1

Калліст (Уер), єп. Православний шлях. – К.: Дух і Літера, 2003. – С. 73.
Святкова Мінея. Частина І. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. –
С. 598-599.
3
Настольная книга священнослужителя / в 8 т.: Т.VІІ. – Свято-Успенская
Почаевская Лавра, 2003. – С. 546.
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втілення Христос стає по Своїй природі у всьому подібним нам, окрім гріха:
“Але Він умалив Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і
подобою ставши, як людина” (Флп. 2, 7). Ось як мальовничо і піднесено передає
цю думку автор святкових стихир на “Господи я звав…”, висловлюючи
космічний масштаб події Різдва Христового: “Що Тобі принесемо, Христе, бо
явився Ти на землі як людина заради нас? Кожне творіння, що від Тебе походить,
подяку Тобі приносить: ангели – спів; небеса – зірку; волхви – дари; пастирі –
чудо; земля – вертеп; пустеля – ясла; ми ж – Матір Діву. Ти, що раніше віків,
Боже, помилуй нас”.1
Народження Месії, як людини мало особливий спосіб – наш Господь має
предвічного Отця на небі, але не має батька на землі. Він народжений поза часом,
від Отця, без матері, і Він народжений у часі, від Своєї Матері, без батька. Проте
ця віра в народження від Діви ні в якому разі не применшує повноти Христової
людськості. Хоча Мати й була Дівою, однак мало місце справжнє людське
народження справжньої людської дитини. Єп. Калліст (Уер), роздумуючи про
тайну народження Бога від Діви, висловлює три аспекти цього: “По-перше, той
факт, що Христос не має земного батька, означає, що поза Своїм положенням у
просторі й часі Він завжди вказує на Своє небесне й предвічне походження… Він
– повною мірою довершена людина, і також Бог. По-друге, той факт, що Мати
Христа була Дівою. Вказує, що Його народження слід приписувати виключно
божественній ініціативі. Хоча Він і є повністю людиною, Його народження не
було результатом статевих зносин між чоловіком і жінкою, а було, в особливий
спосіб, безпосереднім чином Бога. По-третє,… засвідчує, що воплочення не
передбачало появи на світ нової особи… Але особа волоченого Христа є ніким
іншим як другою іпостассю Святої Тройці… Отже, народження від Діви
відображає передвічне існування Христа”.2 На цей рахунок можна знайти таку
думку В.М. Лосського: “В цьому безсімейному зачатті Саме Слово є Сіменем.
Дух же аж ніяк не являється Женихом Марії, Він звершує очищення її утроби,
роблячи її цілком дівственною, і таким чином, подає Діві Марії самим
звершенням чистоту сили до сприйняття і народження Слова. Вседосконале
дівство. Що подароване Духом, як чистота єства. Співпадає із Богоматеринством”.3, яка ще раз підтверджує істину, що у Христі є дві природи: Божественна
і людська, але одна особистість – Лице Божественне.
1

Святкова Мінея. Частина І. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. –
С. 572.
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Калліст (Уер), єп. Православний шлях. – К.: Дух і Літера, 2003. – С. 80.
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Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. – М., 1991. – С. 263-264.
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На основі усього вище сказаного можна перейти до розуміння Православною Церквою спасіння, звершеного Христом Богом. Отже, християнське
розуміння спасіння найкраще можна виразити в термінах спільної участі,
солідарності й уподібнення. Поняття спільної участі є ключем і до догмата про
Тройцю, і до догмата про втілення. Догмат про Тройцю стверджує, що так само,
як людина є справжньою особистістю лише тоді, коли співпереживає з іншими,
так і Бог – це не одна особа, обмежена власним буттям, а три іпостасі, які
розділяють життя одна одної в досконалій любові. Втілення однаковою мірою є
вченням про спільну причетність або участь. Христос сповна розділяє нашу
участь і цим дає нам можливість розділити Свою участь, Своє Божественне
життя і славу. Він став тим, ким є ми, щоб зробити нас такими, як Він є Сам.
Св. ап. Павло виражає це метафорично у термінах багатства і бідності: “Ви ж
знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, будучи
багатим, щоб ви його убогістю розбагатіли” (2Кор. 8, 9). Багатства Христа – це
Його вічна слава; убогість Христа – Його повне само ототожнення з нашим
грішним людським станом. Ось що говориться у православному Різдвяному
піснеспіві: “Повністю розділивши нашу вбогість, Ти зробив божественною нашу
земну природу через єднання з нею і участь у ній”.1 Христос розділяє нашу
смерть, а ми розділяємо Його життя; Він понизив Себе, а ми стали повищенні
(Флп. 2, 5-9). Пониження Бога уможливлює піднесення людини. Св. Максим
Сповідник пише: “Нескінченне невимовно обмежує себе, в той час як скінченне
розширюється до межі нескінченного”.2
Христос засвідчив під час Таємної вечері: “І славу, що Ти дав Мені, Я дав
їм, щоб вони були єдині так само, як і Ми єдині. Я – в них. І Ти – в Мені, – щоб
вони були звершені в єдності” (Ін. 17, 22-23). Він дає нам можливість розділити
Божественну славу Отця. Він – зв'язок і точка перетину: як людина – Він єдиний
з нами; як Бог – він єдиний з Отцем. Отже, через Нього і в Ньому ми єдині з
Богом, і слава Отця стає нашою славою. Втілення Бога відкриває шлях до
обоження людини. Бути обоженим означає бути “уподібненим Христу”:
Божественна подоба, якої ми покликані досягти, – це подоба Христа. Саме через
Ісуса, Боголюдину, ми, люди, обожені, залучені “бути причасниками Божого
єства ” (2 Петр. 1,4). Приймаючи нашу людську природу, Христос, Який є Сином
Божим за природою, створив нас синами Божими за благодаттю. В Ньому ми
усиновлені Богом Отцем, ставши синами у Сині.
Розуміння спасіння як спільної участі містить дві речі. Зокрема, стосовно
втілення. По-перше, воно передбачає, що Христос взяв не лише людське тіло,
1

Святкова Мінея. Частина І. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. – С.580.
Верховской С.С. Бог и человек: пути Богообщения и Богоискания. – М.:
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – М., 2004. – С. 212.
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подібне до нашого, а й людський дух, розум і душу. “Гріх, як бачимо, походить
не знизу, а згори; він не фізичний за своєю природою, а духовний. Отже, тим
аспектом людини, що вимагає спасіння, є не тіло, а насамперед її воля і
моральний вибір. Якби Христос не мав людського розуму, то цим неминуче був
би порушений другий принцип спасіння, який стверджує, що божественне
спасіння має досягти серцевини людської потреби”.1 Важливість цього принципу
була підтверджена в другій половині ІV ст., коли Аполлінарій висунув теорію, за
яку його невдовзі засудили як єретика, що при втіленні Христос узяв тільки
людське тіло, а не людський інтелект чи раціональну душу. На це св. Григорій
богослов відповів: “Не прийняте є незціленим”.2 Тобто Христос спасає нашу
зруйновану людськість. Беручи її на Себе як Свою власну, проникаючи в наш
людський досвід і пізнаючи Його зсередини, бо Він Сам – один із нас. Якби Його
участь у нашій людськості була неповною, то й людське спасіння було б також
неповним. Якщо ми віримо, що Христос приніс нам цілковите спасіння, то це
означає, що Він взяв на Себе все.
По-друге, розуміння спасіння як спільної участі передбачає, – хоч багато
хто й не хоче говорити про це відкрито, – що Христос перейняв не просто
негрішну, але грішну людську природу. Як стверджується в Посланні до євреїв:
“Бо ми маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам: він же
ж зазнав усього. Подібно як ми. Окрім гріха” (Євр. 4, 15). Христос проживає
Своє життя на землі в умовах гріхопадіння. Сам Він не є грішним, але у Своїй
солідарності з грішними людьми Він повністю переймає наслідки Адамового
гріха. Він переймає не лише фізичні наслідки (втому, тілесний біль,
відокремлення душі від тіла після смерті). Він також переймає і моральні
наслідки – самотність, відчуження, внутрішній конфлікт. Може видатися надто
сміливим приписувати все це Живому Богові. Але послідовний догмат про
втілення вимагає цього. Якби Христос просто перейняв негрішну людську
природу, проживши Своє земне життя так, як Адам у раю, то Його б не
зворушило відчуття наших немочей і не зазнав би Він спокуси в усьому нарівні з
нами. І в такому разі Він не був би нашим Спасителем.
Таким чином, таємниця спасіння, звершеного Христом, полягає в тому, що
Христос у Різдві від Пречистої Діви прийняв на себе нашу природу, добровільно
піддав Себе наслідкам гріха, залишаючись вільним від гріха. Взяв на Себе
відповідальність за нашу провину. Для того, щоб вирішити трагедію людської
1
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свободи, подолати розрив між Богом і людьми. Так, Христос зціляє все, що
властиве людям. І перш за все, волю. Що стала джерелом гріха. “В Своєму
невимовному кенозисі, – стверджує В.М. Лосський, – Боголюдина включає Себе
в розтлінну реальність, виснажуючи її, очищуючи її зсередини Своєю
нерозтлінною волею. Це добровільне включення Себе в умови впалого людства
повинно привести до смерті на хресті, до сходження в пекло”.1 Таким чином, вся
реальність впалої природи, включаючи саму смерть, що стала наслідком гріха і
як така мала характер скорботи, покарання, прокляття, були перетворені хрестом
Христовим в умови спасіння. Так, місце страждань Божественного Агнця, стає
новим раєм для оновленого людства. Недарма св. Максим Сповідник вчить, що
діло спасіння включає три ступені, які Христос послідовно відновлює в природі:
буття, благобуття і буття вічне. “Перше досягнуте втіленням, друге –
непошкодженістю земної волі, що привела до хреста, третє – непошкодженість
природи, що розкрилось у воскресінні”2. Св. ап. Павло робить висновок: “Того,
хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом. Щоб ми стали Божою праведністю в
ньому” (2Кор. 5,21). При цьому не треба мислити винятково в юридичних
термінах, ніби безгрішному Христу грубо приписали нашу провину ззовні. Тут є
набагато більше. Христос спасає нас, відчуваючи зсередини, як один із нас, усе
те, що ми внутрішньо переживаємо внаслідок буття у гріховному світі. Тому
втілення Христа вже є актом спасіння. Приймаючи на Себе нашу людську
природу, Христос відновлює її і, як говориться в Різдвяній стихирі “підіймає
занепалий образ…”.3
Отже, спасіння, звершене Христом, відноситься до нашої природи, яка не
відокремлена від Бога гріхом. Нова природа, обновлене творіння з’являється у
світі, нове тіло, чисте від всілякого доторкання гріха, від будь-якої зовнішньої
необхідності, освячене животворчою Кров’ю Божественного Агнця в Його Святе
і Пречисте Тіло – Церкву, Христову Невісту.
Сином Божим. Тому Діва Марія носила в Своїй утробі і пізніше породила
Боголюдину. Обидві природи – Божественна і людська – в момент зачаття
поєднались в особі Ісуса Христа і з тих пір не зливаються в Ньому і не
змінюються в своїй сущності”.4

1

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. – С. 116.
2
Там само, – С. 117.
3
Святкова Мінея. Частина І. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. – С. 612.
4
Поснов М.Э. История христианской Церкви. – Брюссель: Жизнь с Богом,
1994. – С. 234.
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“У древніх християн свято називалось по-різному: “Зачаття Христа”,
“Благовіщення про Христа”, “Початок викуплення”, “Благовіщеня Ангела Марії”
і тільки в VII столітті отримало сучасну назву”1.
Подекуди, наприклад, в Малій Азії, християни святкували Благовіщення не
25 березня, а 5 січня, тобто напередодні Різдва Христового та Богоявлення. Коли
святкування Різдва Христового було перенесено на 25 грудня, то й свято
Благовіщення стало святкуватись 25 березня. За поясненням древніх християнських письменників в основі звичаю святкувати Благовіщеня 25 березня – старий
стиль (7 квітня – новий стиль) лежить передання Церкви про те. що саме в цей
день здійснилось втілення Ісуса Христа, передуючи 9 місяців Різдво Христове,
яке відзначається відповідно – 25 грудня – ст.ст., 7 січня – н.ст. за церковним
календарем.
Про древність святкування Благовіщення свідчить свт. Афанасій Великий
(293-373), коли в бесіді на свято говорить, що воно є першим в ряду інших свят і
особливо вшановується, бо є початком спасіння2.


Володимир ІВАНІВ,
випускник РДС
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВЛЕННЯ
СВЯТА БЛАГОВІЩЕННЯ
“Відкрию уста мої і, духом натхненний, промовлю слово
Цариці Матері, і весело буду святкувати, й прославляти
Її чудеса”3
(ірмос, пісня, гол. 4)

Свято Благовіщення присвячене євангельській події, що розповідає про
чудесну зустріч Пречистої Діви Марії з архангелом Божим Гавриїлом, який
прийшов до Марії з величною звісткою про непорочне зачаття і народження від
неї Сина Божого. Про цю довгоочікувану для всього людства подію розповідає
1

Гринів Б., о. Літургіка. Конспект для ІІІ-го курсу. – Луцьк: Ініціал, 1998. – С. 46.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Слова, поучения, проповеди. –
Издательство Московской Патриархии, 1999. – С. 7.
3
Святкова Мінея. Частина ІІ. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. – С. 75.
2
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лише євангеліст Лука (Лк.1,26-38). Тому коротко оглянемо деталі цієї події з
наведенням коротких пояснень.
Отже, в шостий місяць після зачаття Єлисаветою Іоанна Хрестителя
архангел Гавриїл був посланий у невеличке містечко в Галілеї Назарет до Діви
Марії, яка була заручена із чоловіком на ім’я Йосиф. Дослідники стверджують,
що Діва Марія була дружиною похилого літами Йосифа лише формально задля
виконання закону, який визначав кожній єврейській дівчині при досягненні
повноліття одружуватись із чоловіком. Події, що молитовно оспівуються у таких
богородичних святах як Різдво Богородиці та Введення до Єрусалимського
Храму Діви Марії, дають нам зрозуміти такий стан речей. “Древнє передання
пояснює, чому так сталось. Ще до народження Марії, Її батьки, тоді бездітні,
Йоаким та Анна, дали обіцянку Богові, що коли у них народиться дитина, то
присвятять її на служіння Богові. На старість Бог послав їм дочку, яку вони
назвали Марією.
Коли дівчинці минуло три роки, батьки віддали її на виховання при
Єрусалимському храмі. Живучи тут десять років в атмосфері молитви і
богомислення, юна Марія так полюбила Бога, що вже за власним бажанням
вирішила цілком присвятити себе Йому і дала обіцянку не одружуватись. Коли
Марії виповнилось 14 років, вона вже не могла надалі залишатись при храмі, але
повинна була або повернутись до батьків або вийти заміж. Однак її батьки вже
померли за кілька років до цього. Тому первосвященник, знаючи про її обітницю
і бажаючи підтримати її в цьому, формально заручив Марію з її родичем
похилого віку Йосифом. В той час Йосиф був вдівцем і мав велику сім’ю, жив у
Назареті, працював теслею (Мф.13,55-56)”.1 Так, благочестивий старець
погодився прийняти свою родичку, прислужившись великій справі Божественного домобудівництва спасіння всього людства.
Повертаючись до євангельської події, що розкриває нам суть цього свята,
зупинимось на словах ангельського привітання, яке почула Діва Марія: “Радуйся,
Благодатна, Господь з Тобою!” (Лк.1,28). Слово “Благодатна” в даному випадку
означає ту, Яка здобула особливу любов і благовоління Боже. Явлення ангела і
його незвичні слова здивували Марію, і Вона почала роздумувати про їхнє
значення. Тому заспокоюючи Її, ангел передрікає народження від Неї Сина, Який
буде великим і назветься Сином Всевишнього: “Не бійся Маріє, – бо в Бога
благодать ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ім’я
Ісус. Він же буде Великий, і Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть Йому

1

Тайна, яку звершуємо: Серія “Світло життя”, кн. 2/ Пер. з англ. Ю. Вовкогон. – Л.: Свічадо, 2003. – С. 49.
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престол Його батька Давида. І повік буде царювати Він у домі Якова, і царству
Його не буде кінця” (Лк.1,30-33).
“Древнє царство Давида, в якому Бог ставив царів, яке керувалось за
законами Божими і всі форми громадського життя якого були проникнуті ідеєю
служіння Богу, являлось образом майбутнього Царства Божого. Головна
особливість царства Давида, – говорить прот. Д. Садов’як, – полягала не в його
громадському ладі, але в його духовному ідеалі – як спільноти, яка прагне жити
за волею Божою”.1 Після того, як царство Давида перестало існувати внаслідок
нашестя завоювання Навуходоносора за 600 р. до Р.Х., його ідеал надихав
віруючих євреїв, які очікували пришестя месії-спасителя. До таких праведників
належали Діва Марія, Її праведні Батьки – Йоаким і Анна, старець Йосиф, батьки
Іоанна Хрестителя – Захарія та Єлисавета, старець Симеон Богоприїмець,
пророчиця Анна, віфлеємські пастухи і чимало інших простих євреїв. Пророки
передвіщали, що з пришестям Месії царство Давида буде відновлене і
перетвориться у Месіанське Царство. В нього увійде велика кількість вірних із
багатьох народів і воно триватиме вічно (див.: Іс.42,1-12; 54,12-14; Дан.2,44; 7,13;
Зах.9,9-11).
Свята Діва у незнанні запитує ангела: “Як це станеться, коли я мужа не
знаю?” (Лк.1,34). Ангел, заспокоюючи Її, пояснює, що Її обітниця Богові про
дівство не буде порушена, так як Вона народить Сина надприродним чином, без
участі чоловіка. Тут мається на увазі безсіменне зачаття в утробі Діви Марії Сина
Божого: “Дух Святий зійде на Тебе, і сила всевишнього огорне Тебе, через те то
й Святе народиться, буде Син Божий.” (Лк.1,35). Митрополит Іоанн (Вендланд) у
своїй промові на свято Благовіщення говорить: “Силою Духа Святого Сам Син
Божий зійшов в утробу діви Марії. В цьому можна віднайти образне порівняння в
церковній пісні, Дух Святий, на подобі таємничої хмари, що осінила старозавітну
скинію, в момент зачаття спустився на Діву (Вих.40,34; Чис.9,15)”2. Пресвята
Діва не вимагала від ангела Божого певного підтвердження, як це зробив Захарія,
батько Іоанна Предтечі, але сам Гавриїл, на підтвердження істинності своїх слів,
вказав Їй на Єлисавету, Маріїну родичку, яка в старості зачала пророка Іоанна, за
Божим велінням. Адже для Бога немає нічого не можливого. Діва Марія, бачачи
у всьому цьому волю Божу, смиренно відповіла: “Я, раба Господня, нехай буде
мені за словом твоїм!” (Лк.1,38).
1

Садовяк Д., прот. Апологія християнства. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги,
2002. – С. 64.
2
Благовещение Пресвятой Богородицы. Слова, поучения, проповеди. –
Издательство Московской Патриархии, 1999. – С. 72.
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Добровільна згода Діви Марії стати Матір’ю Месії лежить в основі
християнського розуміння звершення спасіння людини Вселюблячим Богом і
було необхідною умовою для втілення Сина Божого, тому що Бог завжди
зберігає дар свобідної волі людини, якою наділив її при створенні. Так, свобідна
воля є необхідною умовою спасіння кожної людини. “Моральна свобода – це
найцінніша ознака, яка возвишає нас над бездушною природою і над тваринним
світом. Без неї ми були б чимось подібні на зразок запрограмованих роботів,
нездатних морально вдосконалюватися. Будучи ж морально вільними, ми
можемо духовно рости, вдосконалюватися і, таким чином, уподібнюватись
нашому Творцю. (На противагу Богу, диявол прагне позбавити людину
богоподібної ознаки свободи; але намагається поневолити людину – спочатку
морально, а потім і фізично).
Таким чином, після добровільної згоди Діви Марії Дух Святий осінив Її, і
звершилась в цей момент найвеличніша таємниця, недосяжна, фактично, навіть
ангелам: Невмістимий, неприступний і вічний Господь зійшов у дівочу утробу і,
не попаливши її, прийняв від неї людську природу, що складалась із тіла і
розумної душі”.1 В літургійно-богословському відношенні цю думку розвиває
прот. О.Шмєман: “за милістю Божою. Недосяжне чудо втілення Сина Божого
ніби повторюється на кожній літургії, коли Дух Святий сходить на хліб і вино,
що лежать на престолі, і перетворює їх на Тіло і Кров Христові. Так, у таїнстві
Євхаристії Господь Ісус Христос причащає нас Своїй Божественній природі”.2
Так, з’ясувавши історичні відомості про саму подію, що відображена в
євангельських розповідях, необхідно перейти і до розгляду історії становлення
цього свята в християнській свідомості. Благовіщеня Пресвятої Богородиці – це
друге свято на честь Божої Матері (крім Стрітення), що має підстави для
святкування в Євангелії (Лк. 1, 26-38). Пресвята Діва смиренно прийняла звістку
від архангела Гавриїла про народження від Неї Сина Божого, бо, як говорять отці
Церкви, Вона знала про наближення часу пришестя Месії не тільки з пророцтв,
але й через безпосереднє одкровення від Бога.
Вшанування свята почалось рано. Про це свідчать святителі Григорій
Неокесарійський, Афанасій Олександрійський, Іоанн Золотоустий, блаж.
Єроним, блаж. Августин та інші. В V та VI століттях по причині єресей, що
принижували достоїнство Богоматері та спотворювали догмат про втілення Ісуса
Христа, з’явились особливі мотиви для Церкви возвеличити торжество свята.
1

Шпидлик Т. Путь Духа. – Полоцк-Брест: Сафія, 1999. – С. 77.
Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. – Брюссель:
YMCA PRESS, 1996. – С. 129.
2
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“У V-VІ ст., на противагу несторіанській єресі, що знищувала Діву Марію, значно
збільшилась урочистість цього свята. (Несторій неправильно вчив, що Пресвята
Діва породила простого чоловіка, з яким Божество поєдналось після його
народження). Найменування “Богородиця” по відношенню до Діви Марії означає,
що Ісус Христос в момент Свого зачаття в Її утробі Діви був істинним Прокла,
патріарха Константинопольського (+446). Він пише: “Нинішнє зібрання наше на
честь Пресвятої Діви спонукає мене, браття, сказати Їй слово похвали, корисне і
для тих, хто прийшов на це торжество. Вона складає хвалу жінок, славу їх, яку
принесла йому Та, що в один і той же час є і Мати, і Діва. Той, хто народився від
Жони, є і Бог, і Чоловік. Він зробив жінку, причину гріха, дверми до раю”1.
«У древніх християн свято називалось по-різному: «Зачаття Христа»,
«Благовіщення про Христа», «Початок викуплення», «Благовіщення Ангела
Марії» і тільки в VII столітті отримало сучасну назву»2.
Подекуди, наприклад, в Малій Азії, християни святкували Благовіщення не
25 березня, а 5 січня, тобто напередодні Різдва Христового та Богоявлення. Коли
святкування Різдва Христового було перенесено на 25 грудня, то й свято Благовіщення стало святкуватись 25 березня. За поясненням древніх християнських
письменників в основі звичаю святкувати Благовіщеня 25 березня – старий стиль
(7 квітня – новий стиль) лежить передання Церкви про те. що саме в цей день
здійснилось втілення Ісуса Христа, передуючи 9 місяців Різдво Христове, яке
відзначається відповідно – 25 грудня – ст.ст., 7 січня – н.ст. за церковним
календарем.
Про древність святкування Благовіщення свідчить свт. Афанасій Великий
(293-373), коли в бесіді на свято говорить, що воно є першим в ряду інших свят і
особливо вшановується, бо є початком спасіння3.
Збереглась бесіда на свято святителя Прокла, патріарха Константинопольського (+446). Він пише: «Нинішнє зібрання наше на честь Пресвятої Діви
спонукає мене, браття, сказати Їй слово похвали, корисне і для тих, хто прийшов
на це торжество. Вона складає хвалу жінок, славу їх, яку принесла йому Та, що в
один і той же час є і Мати, і Діва. Той, хто народився від Жони, є і Бог, і Чоловік.
Він зробив жінку, причину гріха, дверми до раю»4.
1

Київський І., прот. Курс лекцій з літургіки для ІІІ-го курсу/на правах
рукопису – КДА, 2002. – С. 56.
2
Гринів Б., о. Літургіка. Конспект для ІІІ-го курсу. – Луцьк: Ініціал, 1998. – С. 46.
3
Благовещение Пресвятой Богородицы. Слова, поучения, проповеди. – Издательство Московской Патриархии, 1999. – С. 7.
4
Київський І., прот. Курс лекцій з літургуки для ІІІ-го курсу/на правах
рукопису – КДА, 2002. – С. 56.
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VI Вселенський собор (Трульський, 691 р.) 52-м правилом постановив,
щоб на свято Благовіщення, в який би день Великого посту воно не припало,
літургія Ранішосвячених Дарів не звершувалась, а тільки Іоанна Золотоустого чи
Василія Великого (в залежності від дня)1. Цим собор підтвердив значимість
свята. Свято Благовіщеня вказане в святковому Євангелії, подарованому
Синайському монастирю імператором Феодосієм III (715-717).
За час відстоювання православного вчення про Боговтілення, особу Ісуса
Христа і шанування Діви Марії Богородиці, богослужбовий чин цього свята
особливо збагатився численними стихирами, тропарями і величними духовними
піснями. Піснеспіви на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці склали
свт. Анатолій, патріарх Константинопольський (V ст.), свт. Андрій Критський
(VII ст.), свт. Іоанн Дамаскін (VIII ст.) та святитель Феофан, митр. Нікейський
(VIII ст.), які склали святковий канон на ранній, що виконується і до сьогодні.
Таким чином, історичний екскурс процесу становлення свята Благовіщення і розвиток літургійно-богослужбового чину допоміг нам зрозуміти, що
він чітко відображає прагнення християнської духовності силою віри сприйняти і
засвоїти таємницю Боговтілення заради нашого спасіння, а тому і відображає
процес становлення і розвитку та історії Церкви Христової і християнського
віровчення.


Іван МОЛОЧІЙ,
магістр богослов’я, випускник РДС
СИМЕОН НОВИЙ БОГОСЛОВ І ТРАДИЦІЯ
СТУДІЙСЬКОГО МОНАСТИРЯ
У системі містичного вчення преп. Симеона Нового Богослова важливе
місце займає аскетичне вчення, яке вповні відображає особливості традиції
подвижництва і аскези Студійського монастиря. А тому не дивно, що в житті
Симеона надзвичайно важливе місце займає його духовний отець і наставник –
Симеон Студит (Благоговійний). Про визначний вплив останнього на свого
духовного ученика говорить ієром. Іларіон (Алфєєв): “Найвеличнішою
внутрішньою подією, що перевернула все життя Симеона, – перше містичне
1

Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних соборів і святих
отців. – К., 2008. – С. 168.
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видіння Божественного світла – він також зобов’язаний Симеону Студиту. Через
останнього Симеон Новий Богослов став причасним до монаршого життя і,
зокрема, до студійської монашої традиції. За життя старця Симеон молодший
шанував його за святого і після кончини відразу встановив щоденне урочисте
святкування його пам’яті” [4, с. 155]. Усі ці факти спонукають нас звернути
особливу увагу на особистість і на вчення Симеона Студита, який в свою чергу
був причетним до студійської монашої традиції через своїх духовних
наставників, які нажаль залишились невідомими нам.
Отже, звернемо увагу на короткий огляд історії Студійського монастиря,
який відігравав виняткову роль в житті Східної Церкви. Відомо, що Студійський
монастир був заснований в середині V ст., але лише в іконоборчу епоху став одним
із самих значних центрів візантійського монашества. Монастир на чолі з ігуменом
Феодором (799-826) відіграв вирішальну роль у боротьбі проти іконоборчої єресі, і
після остаточної перемоги іконо шанувальників у 843 р. його авторитет був
надзвичайно високим. Цей монастир представляв собою новий, міський тип
монашества: за своїм укладом він помітно відрізнявся від ранньохристиянських
монастирів, або спільножитнього або скитського типу. Доповнює дану картину про
стан східнохристиянського монашества проф. М. Е. Поснов такою думкою:
“У післяіконоборський період завершилось перетворення східного монашества зі
спонтанного руху ревнителів духовного подвигу в окремий стан всередині Церкви;
з тих пір і до цього дня воно відіграє в православній Церкві провідну роль” [6,
с. 113].
Унікальна історія Студійського монастиря, його місцезнаходження в
центрі візантійської столиці, його значення в справі захисту іконо шанування,
його літургічна та гімнографічна діяльність, його роль в духовному керівництві
мирян, його вплив на візантійську політичну еліту, його багатство і велич, і,
безумовно, масштаб особистості Феодора та інших студійських ігуменів і старців – усі ці фактори сприяли тому, що протягом декількох віків монастир займав
центральне місце у візантійському монашестві. Проте в силу окресленості теми
даного параграфа ми змушені оминути всі вище названі аспекти духовної місії
Студійського монастиря і особливу увагу звернути на просвітительській
діяльності останнього. Ця діяльність є важливою для нас тому, що і Симеон
Новий Богослов, і його духовний отець Симеон Благоговійний були безпосередньо втягнуті в неї: обидва вони були духівниками і церковними письменниками; Симеон Новий Богослов, до того ж, був переписувачем і творцем
бібліотеки.
Спектр просвітницької діяльності Студійського монастиря та інших
обителей, що належала до його кругу, був досить великим. Ієром. Іларіон
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(Алфєєв), використовуючи думки іноземних дослідників східного монашества,
говорить наступне: “М. Уілсон вважає, що цілком законно провести паралель
між цими обителями і вченими бенедиктинськими монастирями Середньовіччя.
Студійський монастир мав величезну бібліотеку. Звичай переписувати книги
встановився у монастирі при ігумені Платоні, дядькові і попереднику Феодора.
Останній в надгробному слові Платону згадує, що той власноручно переписав
велику кількість книг” [4, с. 159]. Відомо також, що у часи Феодора в монастирі
вже був скрипторій, де цілий штат писців переписував книги: устав Феодора
передбачає покарання для писців (зокрема, якщо ті не стежать за точністю
оригіналу або не дотримуються правила пунктуації).
Мистецтво каліграфії було високорозвиненим у Студійському монастирі.
Саме із Студійською обителлю пов’язане походження мінускульного письма, яке
було запроваджене для келейних занять, а не для читання вголос. Однак не всі
дослідники розділяють таку точку зору, що Студійський монастир був “малою
академією чи університетом” по суті. Вони стверджують, що в монастирі була
лише невелика школа, де ученики осягали грамоту, читання, знайомились зі
Священним Писанням, іноді вивчали письмо; однак ця школа ніколи не
перетворилась в університет.
Однак відійдемо від дискусії, погодившись на тій думці, що Феодор,
даючи вказівку відносно читання книг і утримування бібліотеки, слідував
традиції раннього монашество. В єгипетських монастирях Пахомія Великого усі
монахи знали грамоту і заучували напам’ять хоча б частину Священного
Писання – в усякому випадку, Новий Завіт і Псалтир. В нас немає точних
свідчень про те, щоби заучування Священного Писання напам’ять входило в
коло обов’язків студійських монахів, але, очевидно, читання книг всіляко
заохочувалось. До того, студити жили серед світу, і від них світ вимагав
визначеної освіченості та начитаності в духовній літературі.
Іншим аспектом студійської традиції є діяльність студитів у духовному
керівництві монахів та мирян. В межах монастиря духовним отцем монахів
зазвичай був сам ігумен. Студійський Іпотіпосіс передбачає щоденне
“одкровення думок”, тобто сповідь перед ігуменом. У Великий піст таке
одкровення думок відбувалось під час ранньої й звершувалось наступним чином:
на початку четвертої пісні канону ігумен залишав своє місце у храмі й сідав у
кутку, куди до нього один за одним підходили монахи. Щоденна сповідь перед
ігуменом була обов’язковою складовою монашого життя [4, с. 86]. Якщо
щоденне одкровення думок існувало як у ранньому монашестві, так і пізніше, то
практика монаршого керівництва мирянами особливо характерна для іконоборчої
епохи, у всякому випадку, тоді вона отримала широке розповсюдження.
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Виникнення інституту старців, до завдання яких входила сповідь мирян, також
відноситься до цієї епохи. Звичайно, старці, що керували мирянами, існували і
раніше від іконоборства, але їхнє суспільне значення і вплив надзвичайно зросли
в цей період.
Щоб зрозуміти природу старчества, що існує в Православній Церкві до
сьогодні, слід взяти до уваги історичні обставини, що привели до його розвитку в
іконоборчий період. Як вказує єп. Калліст (Уер), в житті Церкви існує дві форми
апостольського преємства: “По-перше, існує видима пере ємність ієрархії –
безперервний ряд єпископів в різних містах… По-друге, поряд з цим, більшою
частиною сокровенно, швидше на “харизматичному” рівні, а ніж на офіційному,
існує в кожному поколінні Церкви апостольське переємство духовних отців і
матерів” [5, с. 74]. Таким чином, обидва типа преємства мирно співіснують і у
багатьох випадках зливаються – а саме, коли єпископи і священики являються
духовними керівниками народу.
Перейдемо від загальної характеристики духовного насліддя Студійської
обителі перейдемо до огляду постаті Симеона Студита, який здійснив неабиякий
вплив на Симеона Нового Богослова. Про життя і творчість Симеона
Благоговійного ми дізнаємось із творів самого його учня Нового Богослова, який
знав його безпосередньо і найбільше прислужився до канонізації його як святого,
і Никити Стифата, який сам очевидно не знав його.
Симеон Студит, який зробив такий винятковий вплив на Симеона Нового
Богослова, був одним із представників інституту “старців”. На жаль, про його
життя відомо дуже мало. Із доступних нам відомостей ми дізнаємось, що Симеон
вступив до Студійської обителі у 917 р. Хоч він не перебував у священичому сані,
проте мав велику кількість духовних чад і вважався старцем. Відомо, що йому
було дозволено залишати стіни монастиря і щоденно відвідувати своїх духовних
дітей, очевидно, це свідчить, що навіть монастирське начальство ставилось до
нього із повагою. “Симеон (Новий Богослов. – Авт.) наводить цікаве свідчення про
аскетичні погляди Студита і його методи духовного керівництва. Після повернення
у келію після важкого дня юний Симеон відмовлявся від їжі, боячись, що не зможе
стати на молитву. Але старець наказував йому їсти без будь-якого збентеження…
Ученик здивувався почутому і, поклонившись до землі, попросив благословення і
молитов старця. Відпускаючи його, старець заповідав йому прочитати на ніч лише
Трисвяте і лягти. Після чого, коли Симеон повернувся до себе і став читати
трисвяте, відбулось містичне освітлення, він побачив Божественне світло і в ньому – свого старця” [4, с. 168].
Звідси ми дізнаємось, що Студит не був ригористом у питанні аскетичного
діяння: і він сам, і його ученики наїлись; він дозволив ученику перед сном
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замість звичайного досить тривалого молитовного правила прочитати лише
коротке трисвяте. Безумовно, така легкість, з якою Студит інколи дозволяв
ученику послабити подвижницьке правило, не означає, звичайно, що він сам не
був подвижником і молитвеником; це лише вказує на те, що він не ставив
“тілесний труд” на перше місце, а підкреслював необхідність смирення і чистоти
серця на шляху до досягнення містичного досвіду. Симеон учень говорить про
глибоке містичне життя свого вчителя Студита і свідчить, що у нього бували
видіння Божественного світла.
У 5-му Моральному Слові Симеон переказує бесіду зі Студитом після
першого видіння світла: “І якщо існує той, хто раніше пояснював йому такі речі
як той, хто раніше пізнав Бога, він йде до нього і говорить: Я бачив! А той
говорить: Що ти бачив, чадо? – Світло, о отче солодке-солодке, але щоб сказати
тобі, яке воно, розум мій безсилий… Явилось мені, отче це світло. Приміщення
келії моєї зникло, і світ минув, втікнувши, як думаю, від лиця Його, я ж
залишився один, перебуваючи зі світлом… Радість же була у мене невимовна,
так що потоки сліз полились у мене… отже, відповідаючи, (старець) говорить
йому: Це Він, чадо!” [7, с. 294-310].
Звідси очевидно, що глибина містичного досвіду, яким володів Студит, і
привернула до нього Симеона; можна припустити, що багато інших духовних
дітей були привернуті до Студита саме цим, також як і даром зцілення, яким
володів Студит. Також Симеон говорить про свого вчителя як людину, яка не
знала граматики. Проте це не означає, що він знав святоотцівську літературу,
можна припустити, що згадка про “неграмотність” є лише традиційним “кліше”,
яке часто використовується при написанні житійної літератури. На підтвердження цієї думки слід згадати про те, що Студит давав Симеону книгу преп.
Марка Подвижника для духовного просвічення. Окрім того, авторству Студита
належить одна писемна праця (“Слово аскетичне”); це показує, що він був цілком
здатним і сам висловлюватись письмово.
Никита Стифат свідчить, що Симеон Студит провів 45 літ у монашестві й
мав дар зцілення і чудотворіння. Точний рік його смерті за різними дослідниками
можна визначити 986 або 987 р.
Перейдемо до характеристики богословського вчення Симеона Студита,
яке однозначно мало великий вплив на розвиток богословських і містичних
поглядів Симеона Нового Богослова.
Аналізуючи “Слово аскетичне”, єдиний твір, який дійшов до нас, преп.
отця видно, що твір є не послідовним викладенням аскетичної доктрини, а
підбіркою різних глав, які адресовані монахам, насельникам спільножитнього
монастиря. Таку детальну характеристику згаданого твору дає ієром. Іларіон
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(Алфєєв): “В Слові Студита ми знаходимо декілька тем, які стануть
характерними для Симеона: в цьому смислі твір Студита представляє для нас
особливий інтерес… Огляд основних тем слова показує, що Студит здійснив
вплив на Симеона не тільки як його безпосередній духовний керівник, але й як
аскетичний письменник, у своїй творчості, що перейняв багато що із того, що
потім поглибив і розвинув його великий ученик” [4, с. 178].
Тема сліз – лейтмотив всього “Слова аскетичного”: автор радить плакати
за богослужінням у храмі і не причащатись Святих Тайн без сліз. Плакати слід не
тільки за себе, але й за інших; через плач людина очищається від страстей;
молитва зі сльозами навчає інока усім добродійствам; у свою чергу, самі
добродійства і аскетичні подвиги сприяють здобути сльози і смиренність – все це
головні положення його аскетичного вчення [2, с. 122]. Для Студита плач
напряму пов’язаний з тим, що він називає “Божественним осяянням” (έλλαμψις
θεία), ςобто містичним досвідом. Також для Студита характерний для всього
східного монашества традиційний ідеал безперестанної молитви.
Слід окремо звернути увагу на те, що Студит створив своє власне
молитовне правило, якого і навчав своїх учнів і послідовників – чин дванадцяти
псалмів, канон, Пс. 118 (“непорочні”) і одну молитву з суботньої полуночниці,
що приписується св. Євстратію. В згаданій структурі молитовного правила чітко
виділяються складові частини: читання (άναγνωσις) ³ особиста молитва (εύχή). “Β
аскетичних тестах, – зазначає ієром. Іларіон (Алфєєв), – перший термін зазвичай
означає читання псалмів або, рідше, інших частин Священного Писання. Другий
термін в даному контексті може означати як молитву за посередництвом
повторення короткої формули (νοερά ποσευχή – σмна молитва), так і молитву
своїми власними словами” [4, с. 183]. Як бачимо, Студит надавав велике
значення особистій молитві.
Також особливістю духовного досвіду Симеона Студита є тема духовного
керівництва і сповіді. Як вже говорилось вище, в студійській традиції нормою
вважалась сповідь в ігумена. Оглянувши тексти Студита видно, що він пропонує
дві можливості для сповіді: в ігумена або будь-кого із братії, віддаючи перевагу
першій. Він також підкреслює, що монах повинен зберігати абсолютний послух і
довіру до свого духовного отця. Щоденно йому необхідно відкривати свої
помисли, а сказане духовним отцем потрібно приймати з повною довірою, “наче з
уст Божих”. Усі ці поради Студита відображають “ …традиційне для східного
монашества розуміння духовного отцівства. Подібні рекомендації ми знаходимо в
Іоана Ліствичника, авви Дорофея та інших вчителів монашого життя” [3, с. 148].
Таким чином, на основі Симеона Студита ми можемо мати чітке уявлення
про той духовний досвід, яким жила і якому навчала Студійська обитель, а від
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так і чому міг навчитись преп. Симеон Новий Богослов. “Симеон унаслідував від
свого наставника, – а через нього від студійської традиції, – розуміння духовного
отцівства як такого відношення між наставником і учеником, яке засноване на
абсолютній довірі з обох сторін і абсолютному послуху зі сторони ученика” [4,
с. 197]. Власне, все це і склало ту основу, яка стане рушійною точкою для
здобуття власного подвижницького досвіду і формування аскетичного вчення
преп. Симеона Нового Богослова.
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священник Роман ХЛІБОЙКО,
магістр богослов’я, випускник РДС
ЛЮДИНА – МІКРОКОСМ І ПОСЕРЕДНИК,
В АНТРОПОЛОГІЇ преп. МАКСИМА СПОВІДНИКА
Преп. Максима Сповідника подібно іншим Отцям, і бачить одну з рис
богообразності людини в пануванні над світом, в цілому образ Божий пов’язується ним з душею та її вищими властивостями, а не з тілом. Але чи не
загрожує в такому випадку антропології преподобного небезпека якого-небудь
спіритуалізму і зневажання тілом, як таким, що не має частини у вищому призначенні людини? Відповідь, безумовно, повинна бути негативна. Якщо
преп. Максим і пов’язує образ Божий з одною душею, то тільки з тієї причини,
що саме душа, а не тіло, володіє здатністю для досягнення людиною
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Божественної подоби. Однак тіло не виключається з процесу Богоуподібнення,
оскільки важливою складовою цього путі є не одне тільки Богопізнання, але
також і добродійство, що звершується за посередництвом тіла. В житті
“майбутнього віку” вся людина, а не одна тільки душа, стане причасною повноті
благодаті, що подається в обоженні, і в цьому стані відбудеться преображення
тіла, а не його знищення.
Проте, на наш погляд, у преп. Максима були й інші ґрунтовні причини не
відносити тіло до образу Божого. Вони пов’язані з розрізненням двох
взаємозв’язаних завдань, поставлених перед людиною. Обидва ці завдання
можуть бути описані в категоріях певної потенції, закладеної в природу людини,
і її вільної з боку людини реалізації. Перша з них пов’язана зі ставленням людини
до Бога і виражається у вченні про образ і подобу. Людина, будучи образом
Божим, відбиває властивості Бога, які дані їй як потенції, – для подальшого
здійснення їх у Богоуподібненні. Друге завдання пов’язане зі ставленням людини
до світу. Людина поставлена в центр творіння, і в самому своєму влаштуванні
вона відбиває весь світ. Людина є малий світ, мікрокосм. І ця властивість людини
не є тільки пасивною особливістю її природи. Воно також потребує активної
реалізації, яка отримує у преп. Максима назву “посередництва”. Людина, будучи
за природою образом Божим і виконуючи завдання Богоуподібнення, здійснює
також і свою природну властивість мікрокосмічності, виступаючи по відношенню до світу як посередник. Тіло людини відіграє свою роль саме тут, у другій
задачі, що стоїть перед людиною, але необхідно і відрізняти від неї.
Ідея людини як “малого світу” була успадкована Отцями з античної
філософії . У святоотцівському богослов’ї ця ідея була скорегована у світлі
Одкровення і наповнена новим, християнським змістом. “В древньогрецькій
філософії обґрунтування про “мікрокосмічність” людини були закладені ще
досократиками, Анаксименом і Демокритом. На християнських письменників,
звичайно, вплинув розвиток цієї ідеї більш пізніми філософами: Платоном,
Аристотелем, стоїками і Філоном. В них мікрокосмічність людини розуміється
головним чином як пасивне відображення в людській природі гармонії
світотворення. Для святоотцівського богослов’я відіграло вирішальну роль
використання ідеї мікрокосму каппадокійськими Отцями (всіма трьома, хоча, як
відомо, свт. Григорій Нісський дозволяв собі інколи над нею іронізувати, а
свт. Григорій Богослов парадоксальним чином вчив про те, що людина – не
мікрокосм, а макрокосм, великий світ в малому…). Однак вагомий внесок був
здійснений іншим письменником – Немезієм Емесським. “Ідея людини як
мікрокосма в Немезія відноситься перш за все не до розуміння вселенної як
гармонійного цілого, а до божественної задачі людини об’єднати в самому собі
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протилежності світі. Людина покликана виконати функцію, діяти як
мікрокосм”… Таке “активне” розуміння ідеї мікрокосму й було успадковане
преп. Максимом” [14, с. 199].
У творах преп. Максима можна виділити принаймні чотири тексти, в яких
є (іноді без використання самого терміну) присутньою ідея мікрокосмічності
людини. Ми зупинимося на останньому з них, який спеціально був присвячений
преп. Максимом цій темі і має заголовок: “Як і яким чином світ називається
людиною, а людина – світом” . Преподобний пише (із звичайним посиланням на
анонімного старця). “[Старець] уподібнював весь світ, що складається з видимих
і невидимих [істот], людині, а людину, що складається з тіла і душі, називав
світом. За його словами, умодосяжні [сущності] мають внутрішню відповідність
з душею, а душа – внутрішньою відповідністю з умоподосяжними [сущностями];
[речі] ж чуттєві мають образ тіла, а тіло – образ чуттєвих [речей]. Умодосяжні
[сущності] є душа [речей] чуттєвих, а останні, у свою чергу, є тіло умодосяжних
[сущностей]. Світ умодосяжний знаходиться в чуттєвому, як душа в тілі, а
чуттєвий світ сполучений з умодосяжним, як тіло сполучено з душею. І єдиний
світ, що складається з них обох, як одна людина, що складається з душі і тіла” [7,
с. 138].
Таким чином, ідея мікрокосмічності людини отримує у преп. Максима
декілька підстав. По-перше, людина є мікрокосмом з тієї причини, що своєю
двоскладовістю вона відображає або, точніше, є причетною загальному
розділенню творіння на сущності умодосяжні та чуттєві. По-друге, і душа, і тіло
людини мають певний і особливий зв’язок з тими світами, до яких належать. У
першому випадку цей зв’язок позначається словом “логос”, а в другому –
“тропос”.
“Ці поняття контрастують один з одним, як деяка “розумна структурність”,
невидима плотськими очима, контрастує з деякою тілесною оформленою…” [8,
с. 30], – зазначає з цього приводу Сідоров . Проте, незважаючи на таку відмінність
термінів, думка в обох випадках однакова: душа і умодосяжний світ є як би
відображеннями один одного – на ноуменальному рівні, також як на рівні
феноменальному взаємними відображеннями являються тіло і світ чуттєвий. Потретє, мікрокосмічність людини, на думку преп. Максима, визначається тим (якщо
судити за подальшим текстом 7 глави Містагогії), що незважаючи на “природну
іншість”, існуючу між тілом і душею, або між двома світами – чуттєвим і
умодосяжним, в обох випадках ці частини однаково сполучені один з одним – за
допомогою даної їм “дружньої спорідненості” і “єдинообразуючому зв’язку”.
Основою для такої єдності або, як пише преп. Максим, “тотожності по
іпостасі”, що не порушує в той же час і відмінності частин, служить “логос

– 202 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
єдинообразуючої сили”, який представляє собою присутність Божу і в двох
світах, і в двоскладовій людині [6, с. 68]. В обох випадках він робить частини
“незмішаними і нероздільними як в самих собі, так і один відносно одного,
показуючи, що ці сущі, згідно з єдинообразуючимо зв’язком, належать швидше
один одному, ніж самим собі” [6, с. 70].
Нарешті, по-четверте, аналогія між світом і людиною підтверджується тим,
що їх есхатологічна доля відносно чуттєво-умодосяжна двоскладова обох
однакова. Оскільки зв’язок між двома світами, або між душею і тілом в людині,
залежить від Бога, вона існуватиме у своєму нинішньому модусі (збереження
єдності і відмінності) тільки до тих пір, поки не благоугодно буде Тому, Хто
зв’язав їх воєдино, розірвати цей зв’язок, заради вищого і більш таємничого
Домобудівництва, в годину загального звершення, що сподівається нами [віків].
Тоді і світ, подібно до людини, помре у своїй явленності й знову вмить постане
юним з того, що зістаріло, при тому, що сподівається [нами] воскресіння. Тоді і
людина, як частина з цілим і як мале з великим, совоскресне зі світом,
отримавши назад силу нескороминущого нетління. Тоді, по благоліпності і славі,
тіло уподібниться душі і чуттєве – умодосяжному, завдяки ясній і діяльній
присутності в усьому і кожному божественної сили, що пропорційно
проявляється, яка за допомогою самої себе дотримуватиме нерозривні узи
єдності довіку” [6, с. 72].
Ідея мікрокосму, як вона представлена в сьомій главі Містагогії, все ж
скоріше говорить про пасивний зв’язок між світом і людиною, і показана тут
преп. Максимом в аспекті своєї статичності. В усій повноті ця ідея розкриває
себе тільки в аспекті тієї активної функції посередництва, яка має на увазі
мікрокосмічність людини як свою основу. Подібно до того, як відносно Бога
людина є Його образом і має завдання активного Богоуподібнения, так само
відносно світу людина виступає його осереддям, центром тварного буття, і має
завдання діяльно об’єднати в самій собі усі протилежності та відмінності, які Бог
заклав у світ при творінні. Обидва ці процеси, Богоуподібнення і посередництво,
по суті, є одним процесом, але що розглядається з двох різних сторін.
Послідовне виконання завдання посередництва, покладеного на людину,
повинне було явитися одночасно сходженням до Бога, до благодаті обоження
(чому завадило гріхопадіння), а через це сходження обоженню став би
причасним весь світ, об’єднаний в людині. Розглянемо більш детально вчення
преп. Максима про цю особливу місію людини у світотворенні.
Основним текстом, в якому преп. Максим детально викладає вчення про
посередницьку функцію людини, є 41 Амбігва. Більш стисло це вчення
повторюється в 48 питаннявідповідях до Фалассія. В обох текстах преподобний
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говорить про п’ять розділень, які повинна була послідовно здолати людина при
своєму сходженні до Бога. Якщо перераховувати їх в порядку, зворотному по
відношенню до місії людини, тобто зверху вниз, то ці розділення наступні:
1. між Природою нетварною (Богом) і сукупністю природи тварної
(світом);
2. в самій тварній природі – між умодосяжним і чуттєвим;
3. у природі чуттєвій – між небом і землею;
4. на землі – між раєм і “всесвітом”;
5. нарешті, в людині – між “чоловічим” і “жіночим”.
Вчення про п’ять розділень органічно вписується у богословську систему
преп. Максима і не є якою-небудь штучною схоластичною схематизацією. З його
допомогою преп. Максим описує ті стадії або східці духовного сходження, які
повинна була крок за кроком пройти людина.
Жодне з розділень не вимагало до гріхопадіння постійної й напруженої
боротьби людини з самою собою для їхнього подолання. Людина, перебуваючи в
центрі усіх розділень (окрім першого), за допомогою властивостей своєї природи
має відношення до кожної з відокремлених одна від одної частин, “природно
маючи здатність до [їх] з’єднання”. Крім того, основою для кожного з об’єднань
(“посередництв”) служить той загальний логос, який об’єднує логоси розділених
частин і який має бути явлений через діяльність людини в якості посередника.
Важливо відзначити цей зв’язок розділень з ієрархією логосів. Це означає, що
кожне суще за допомогою свого логосу бере участь у більш високій реальності і
створене Богом для єдності з нею. Ні в одному з посередництв об’єднувані
елементи не піддаються знищенню, але, навпаки, нижчі здобувають в єдності з
вищими свій істинний зміст [5, с. 243].
Внаслідок гріхопадіння перші люди не змогли здійснити посередницьке
завдання, поставлене перед ними Богом. Більше того, їхній гріх перетворив
розділення в розкол творіння, ввів у світ елемент протиборства частин один
проти одного. Заради спасіння світу завдання посередництва було виконано
Христом-Боголюдиною, Новим Адамом, Який Своїм людським Народженням,
життям на землі, Хресною смертю, Воскресінням і Вознесенням до Бога-Отця
зцілив творіння, здійснивши усі п’ять посередництв замість Адама, наново
відкрив цей шлях для кожного християнина.
Таким чином, своєю антропологією, що базується на вченні про Христа
Спасителя, преп. Максим зумів по-новому пояснити сутність людини і її місію у
цьому світі, як істоти, що носить незнищенний образ Божий і має уподібнити
Богу увесь тварний світ духовно-розумною працею, має стати провідником
обожуючої благодаті на цей світ.
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Олег ГОЛУБЮК,
випускник РДС
ПАПСТВО В ПЕРІОД АВІНЬЙОНСЬКОГО ПОЛОНУ (1309–1377 рр.)
На початку XIV ст. невелике французьке місто Авіньйон несподівано
набуло не меншої популярності, ніж найбільші міста Європи – Рим, Париж чи
Лондон. Причиною цьому стало переміщення резиденції глави Римськокатолицької Церкви з Риму в Авіньйон, що згодом спричинило будівництво
величезного замку в готичному стилі з неприступними зубчастими стінами,
високими вежами, стрілчастими арками і бійницями.
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Вищезгадана подія була зумовлена наступними змінами соціальнополітичного становища країн Західної Європи: “… в той час в західноєвропейських країнах, в тому числі у Франції, почалася централізація держав. У
централізованих державах все населення підпорядковувалося монарху, який був
в більш сильному положенні, ніж в період феодальної роздробленості” [9, с. 104].
Найбільш стабільною державою Європи була Папська область – середня
Італія, що перейшла у VIII ст. під безпосереднє правління римських пап (і яка
існувала до XIX ст.). Саме для обґрунтування права на владу в цій державі було
створено легенду про “Костянтиновий дар”: ніби римський імператор Костянтин,
переносячи столицю до Візантії, своїм наступником в Римі залишив папу.
Політичний вплив папства розповсюджувався на всю Європу. Дуже довго
тільки папа призначав єпископів до всіх країн. Церква широко використала
систему покарань (в тому числі проти правителів): “відлучення”, що ставило
людину поза церквою, “анафему” – урочисте публічне накладення прокляття,
“інтердикт” – заборону відправляти культ на цілій території та ін. Обрання папи з
XI ст. стало відбуватися на особливих зборах кардиналів (конклав), без
найменшої можливості втручання світської влади. “Приблизно третина всіх
орних земель в Європі належала Церкві, всі держави виплачували “десятину”
(десяту частину податків, що збираються) на її користь. У католицькій Церкві до
Х ст. встановлюється звичай безшлюбності (целібату) духовенства. Цей звичай
тісно пов'язав стани феодалів і духовенства: в сім'ях феодалів старший син
звичайно успадковував земельну власність, а другий ставав священиком” [6,
с. 184].
Століття розпочалося з конфлікту між папою римським Боніфацієм VIII та
європейськими монархами, зокрема з королем Франції Філіпом Красивим. 1302
р. папа видав буллу “Unam sanctam”, що проголошувала абсолютний пріоритет
церковної влади над світською. Французький король у відповідь послав
військовий загін на чолі з Гійомом Ногаре, який заарештував папу, і, за деякими
свідченнями, жорстоко побив його так, що Боніфацій VIII помер того ж року.
Новим папою було обрано Бенедикта XI, а після його короткого понтифікату
папську тіару отримав профранцузький кандидат Климент V. 1308 р. він переніс
папську резиденцію до Авіньйона, який належав тоді королю Неаполя.
Розпочався період, який затягнувся до 1377 р.
Отже, (1309-1377 рр.) поширена назва періоду в історії папства, що
походить від Петрарки, що, очевидно, запозичена ним зі Священного Писання:
“метафора “вавилонського полону” спочатку висловлювала невдоволення
патріотично налаштованих італійців перебуванням папи у Франції, засиллям
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французів в Римській курії, а в пізнішій історіографії – негативну оцінку цього
періоду в цілому, нині переглянуто” [9, с. 94].
Ініційоване французьким королем Філіпом IV зміщення папи Боніфація
VIII в 1303 р. відкрило нову епоху в історії Римо-католицької Церкви, що
характеризується поступовим обмеженням папської влади над національними
Церквами і розширенням влади європейських монархів. Проте переїзд пап в
м. Авіньйон (Півд. Франція) не можна розцінювати однозначно як капітуляцію
перед французьким королем. Орієнтація на Францію намітилася ще близько сер.
XIII ст. в ході боротьби папства з Римсько-Німецькою імперією, коли папа Урбан
IV передав корону Сицилійського (Неаполітанського) королівства (до того
належав Штауфенам) Карлу Анжуйскому, брату французького короля. У XIII ст.
у Франції навчалося багато куріалів і кардиналів, в т. ч. майбутні папи. Більшість
пап-неіталійців походили саме з Франції, звідки з XIII ст. надходила і значна
частина папських доходів. У сфері французького впливу, в Ліоні, відбулися два з
трьох “вселенських” Соборів католицької Церкви XIII ст.. Обраний папою в
1305 р. архієпископ Бордо (папа Климент V) не наважився їхати в Рим з
міркувань безпеки і без будь-якого примусу з боку короля залишився у Франції,
з 1309 р. перебуваючи в Авіньйоні. При ньому кардинали-італійці склали вже
меншість в Римській курії.
Нова папська столиця, що з 1274 р. належала графству Венесс і
володіннями дружній папі Анжуйській династії, Авіньйон мав низку переваг
перед Римом: в ньому були відсутні впливові клани знаті й багаті, юридично
самостійні і згуртовані в громаду городяни, які могли б втручатися в політику
папи, тепер знаходився на безпечній відстані також від німецьких імператорів.
Якщо раніше, починаючи з другої пол. XI ст., папи з огляду на зовнішні і
внутрішні загрози нерідко залишали Рим і це ускладнювало роботу курії, не
давало можливості створити ефективний адміністративний і фінансовий апарат,
то в Авіньйоні, при тривалому перебуванні в ньому, папи зуміли зміцнити
централізацію Церкви, зосередити в своїх руках значні фінансові ресурси.
В силу політичної кон'юнктури, що спричинила переїзд пап в Авіньйон,
однак не було позитивно вирішене принципове питання про оголошення папи
Боніфація VIII єретиком, на чому наполягав Філіп IV. Натомість папа Климент V
погодився скасувати буллу Боніфація VIII “Clericis laicos”, канонізувати Целестина
V, відправленого Боніфацієм до в'язниці і, нарешті, санкціонувати на В’єннському
соборі розпуск ордену тамплієрів. “Не була однозначно профранцузькою і
поведінку авіньйонських пап в ході Столітньої війни між Англією і Францією.
Хоча вже починаючи з Климента VI папи надавали французьким королям зібрану
у Франції на потреби хрестового походу десятину, проте звинувачення, висунуті
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англійцями проти Авіньйона, в тому, що гроші, які надходять з Англійської
Церкви, дістаються французькій короні, не знаходять підтвердження в джерелах.
Скоріше за все, англійський король використовував ці звинувачення як привід,
щоб зміцнити свою владу над національною Церквою, істотно обмеживши право
папи розпоряджатися вакантними бенефіціями і відмовивши (1351 р., 1353 р.) в
отриманні з Англії відповідних доходів” [3, с. 114].
Після смерті Бенедикта ХІ (1303–1304 р. р.) у Перуджі, туди, за традицією,
зібралися кардинали, однак у продовж 11 місяців не змогли досягти згоди, а
потім дійшли компромісу. Французи вибрали архієпископа Бордо, Бертрана де
Го, який прийняв ім’я Климента V (1305–1314 рр.), але був відсутнім на конклаві.
У 1309 р. він переїхав до Авіньйону. Однак його становище було складним з
огляду на тиск, який чинився на нього з боку короля. Тому він скасував буллу
“Unam Sanctam”, давши зрозуміти, що не втручається у світські справи. Однак
французький король Філіп Гарний вимагав формального процесу, який оголосив
би Боніфація VІІІ незаконним папою, а також скасувати орден тамплієрів. Тим
часом Климент V зробив Авіньйон своєю резиденцією. За ним в Авіньйон
переїхала курія, яка налічувала тоді понад 4000 чиновників. Авіньйон служив
папству як столиця західного християнства впродовж 70 років. Папи добровільно
залишили Рим, який не підкорявся їм, однак, як і раніше, і далі вважали себе
наступниками св. Петра. Між Авіньйоном та Римом підтримувалися вільні
контакти.
У політичних справах Климент V потурав королям Франції. Він спочатку
скасував буллу Боніфація VII “Unam sanctam”, а потім скликав у В’єнні на Роні
Вселенський собор (1311 – 1312 р.), програма якого була зосереджена на трьох
проблемах: розгляд справи ордену тамплієрів, підготовка нового хрестового
походу та засудження тези “християнської бідності”, що її пропагували
францисканські спіритуали. З правлячих монархів був присутнім лише король
Франції. Філіп Гарний вже давно вів боротьбу з орденом тамплієрів процес,
звинувачуючи їх у віровідступництві, контактах з нечистою силою, моральній
розбещеності тощо. Звинувачені підлягали церковному судові, тому собор у
В’єнні затвердив королівський вирок. Соборні отці засудили також учення
ідеолога спіритуалів П’єра Оліві і схвалили в принципі намір папи організувати
новий хрестовий похід, не приймаючи з цього питання конкретного рішення.
А взагалі діяльність Климента V і його наступників була спрямована на
підкорення усього Західного єпископату владі римської курії. Дедалі більше
обмежувалась автономія кафедральних капітулів, дедалі частіше на церковні
посади призначення проводилося безпосередньо папством. Йшов швидкий
розвиток куріальної бюрократії: були реорганізовані папські трибунали, римська
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рота та апостольська сигнатура, розширені апостольські Камера і Пенітенціарій.
З метою покрити величезні розходи, папа розширив податкову систему, яка
охопила всю християнську Європу і дозволила в короткий термін зібрати простотаки неймовірні засоби. Після смерті Климента V Римська кафедра залишалась
вакантною більше двох років. Насамкінець у 1316 р. був обраний в Ліоні
кардинал Жак Дюзе, єпископ Авіньйонський, який прийняв ім’я Іоанна ХХІІ. Це
був, найбільш впливовий папа ХІV ст. Іоанн ХХІІ почав принципову боротьбу з
“рухом бідних“, чи з крайнім крилом францисканських спіритуалів. Він видав
проти них ряд документів, які засуджували ідеологію християнської бідності. У
політиці ж папа Іоанн ХХІІ був недалекоглядним, а тому заподіяв багато шкоди,
особливо в Німеччині. Конфлікт з Людвігом Баварським дійшов до того, що усі
противники папи поставили під сумнів усе вчення, яке стосувалося примату
Римського Першосвященника. Це був перший виступ проти папства, який
здійснювався широким фронтом в галузі богослов’я і церковного права. При
своїй коронації на трон імператора в Римі Людвіг Баварський проголосив
детронізацію Іоанна ХХІІ і на його місце призначив францисканця-спіритуаліста,
який прийняв ім’я Миколай V. Вигнаний через два роки з Риму населенням міста
він здався на милість Іоанна ХХІІ, який відіслав його в монастир. В
доктринальних питаннях Іоанн ХХІІ висував твердження, які викликали протест
з боку багатьох теологів (наприклад, ідея про перебування після смерті
спасенних християн sub altare – під місячним небесним вівтарем).
Наступником Іоанна ХХІІ був Бенедикт ХІІ (1334–1342 рр.), а після нього
папою був Климент VІ (1342–1352 рр.), котрий таки вплинув на німців і вони
обрали королем Карла І V. А при виборах наступного папи Інокентія VІ (1352–
1362 рр.) кардинали встановили перший в історії капітул виборщиків, після чого
вони стали розглядати папу як одного з рівних собі. Його наступник Урбан V
(1362–1370 рр.) вперше здійснив подорож у Рим. Однак становище в Римі
виявилося гіршим, аніж він очікував, тому він скоро повернувся до Авіньйону.
Григорій ХІ (1370–1378 рр.) з допомогою Катерини Бенінкази у 1376 р. назавжди
покинув Авіньйон і повернувся до Риму – це сталося у січні 1377 р. Йому вдалося
знайти шлях для примирення з Флоренцією. Але ще до укладення миру Григорій
ХІ помер, і римський народ став вимагати папу італійського походження. На
престол було обрано архієпископа міста Барі Бартоломео Пріньяно, який взяв ім’я
Урбана VІ. Однак невдовзі конфлікти між ним та кардиналами призвели до того,
що останні, користуючись підтримкою короля Франції, обрали папою кардинала
Роберта Женевського під ім’ям Климента VІІ (антипапа).
Так було покладено початок Великого розколу Західної Церкви, який
тривав тридцять дев’ять років. Климент VІІ зробив резиденцією Авіньйон.
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Спроби ж збройно узяти Рим виявилися невдалими. Однак грубощі і неврівноваженість Урбана VІ набувала дедалі гостріших форм. Він почав боротьбу з
королевою Іоанною Неаполітанською, яку оголосив ворогом апостольської
столиці. Змова ж куріальних сановників і кардиналів проти Урбана VІ закінчилась для них трагічно. За наказом папи були вбиті п’ятеро кардиналів-італійців.
Урбан VІ помер, оточений загальною ненавистю.
Щодо країн і королів, то на боці Урбана VІ були імператор Карл ІV, його
наступник Венчислав. На боці папи були також Італія (крім Неаполя), Англія,
Угорщина та Скандинавія. Климента ж V ІІ підтримували Франція, Іспанія,
Сіцілія, Неаполь, Савойя, Шотландія, Португалія і деякі території Німеччини.
Але послух не був стабільним. Часто навіть окремі єпархії розділялися і те ж
саме відбувалося з чернечими орденами. До всього цього, зрозуміло, додавалися
політичні суперечності, такі як, наприклад, ворожнеча між Францією та Англією.
Звичайно, таким стан речей був дуже сумним і, безумовно, шкодив Церкві.
Наступник Урбана VІ Боніфацій ІХ (1389–1404 рр.) не тільки не усунув
розколу, але й ще більше поглибив його. Адже в Авіньйоні у цей час після
Климента VІІ (1394–1423 рр.), якого підтримували королівські двори Франції,
Неаполя, Шотландія, частково Німеччина. Папу ж у Римі визнавали Англія,
Португалія та Угорщина. Інші країни зберігали нейтралітет. Боніфацію так і не
вдалось подолати розкол. За його часів процвітали непотизм, торгівля
відпущенням гріхів та куріальний бюрократизм. Нічого не змінив у становищі
Церкви і дворічний понтифікат Інокентія VІІ (1404–1406 рр.).
Тим часом скрізь, особливо в Паризькому університеті, розроблявся план
за планом з метою подолати розкол. Однією з можливостей могло стати зречення
Бенедикта ХІІІ чи Григорія ХІІ (1406–1415 рр.) – чи навіть обох – від папського
престолу. Однак узгоджена між обома сторонами зустріч в останню хвилину не
відбулася, що викликало невдоволення багатьох королівських дворів. Тоді
ініціативу взяла у свої руки кардинальська колегія, яка у 1409 р. скликала в місті
Піза собор. Туди приїхали 24 кардинали, багато єпископів, а також представники
королівських дворів та університетів. Ані Григорій ХІІ, ані Бенедикт ХІІІ на
соборі не були присутні. Після обговорень обидва відсутні папи були
проголошені схизматиками і був обраний новий папа – кардинал Петро Філарг,
францисканець, який прийняв ім’я Олександр V (1409–1410 рр. – антипапа). Він
вирішив заснувати власну резиденцію в Болонії і був визнаний більшістю
держав. На боці Бенедикта ХІІІ залишилися Іспанія, Португалія та Шотландія, на
боці Григорія ХІІ – німецький король Роберт, Ладислав Неаполітанський,
частина Італії. Коли Олександр V через рік помер, його наступником став
антипапа Іоанн ХХІІІ (1410–1415 рр.).
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Таким чином, замість двох тепер троє людей стали називати себе папою, і
виявилось ще важче вирішити, хто з них є законним главою Римської Церкви. І
згодом у Римі не одважувалися розглядати двох пізанських пап як антипап. Тому
коли пізніше папа взяв собі ім’я Климент, то до нього була додана цифра VІІ
(Климент VІІ, 1523–1534 рр.), тобто Климент VІІ – антипапа викреслювався з
числа наступників Апостольського Престолу, в той час як наступний законний
папа з ім’ям Олександр (1492–1503 рр.) став числитися шостим після пізанського
папи Олександра V. Із списків папського щорічного довідника їхні імена були
викреслені лише у 1947 р.
На епоху “Авіньйонського полону пап” припадає останній етап боротьби
папства та Німецької імперії. Спочатку Климент V підтримував імператора
Альберта I Габсбурга і Генріха VII, бачачи в них противагу французькому
королю. Однак в міру того як Генріх VII став у 1312 р. загрожувати інтересам
Анжуйської династії в Півд. Італії, папство переходить в опозицію імператорам.
Боротьба за Італію незабаром переросла в ідейну полеміку, особливо гостру в
період протистояння папи Іоанна XXII і римсько-німецького імператора
Людовика IV Баварського. “Не тільки домагання папства на універсальну владу
отримали розвиток, але також в творах прихильників імперії (Данте, Марселій
Падуанський) прерогативи імператора стали трактуватися істотно інакше, ніж в
попередній період. Навколо Людовика Баварського згуртувалася широка коаліція
незадоволених політикою папства, які виступали в т. ч. за реформу Церкви,
встановлення верховенства Собору над папою (т. зв. Соборний рух).
Особливо численними в стані імператора були францисканці, обурені
твердженням Іоанна XXII про те, що важлива для францисканців теза про
бідність Христа і апостолів є єретичною. На тлі все більш активної фіскальної
політики папства погляди Іоанна XXII начебто підтверджували найбільш
радикальні звинувачення церковної ієрархії в служінні не Богу, а мамоні. Хвилю
обурення викликала і інша догматична новація Іоанна XXII про “благо споглядання”, яка спонукала більшість теологів звинуватити папу в єресі” [9, с. 115].
Атмосфера широкого невдоволення політикою папства і станом Церкви стала в
кінцевому результаті живильним середовищем для поширення передреформаційних ідей, які висловлювались насамперед Дж. Уікліфом та Я. Гусом.
Лише у 1376 р. папа Григорій XI прийняв рішення покинути Авіньйон, і
після п'яти місяців подорожі прибув у супроводі 15 кардиналів в Рим, ставши
першим папою, який оселився не в Латеранському палаці, а у Ватикані. Так
завершилася історія майже сімдесятирічного перебування понтифіків в
Авіньйоні, яке отримало в істориків назву “Авіньйонський полон пап”. Під час
Папського розколу в 1378–1417 рр. палац в Авіньйоні ненадовго повертав собі
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роль резиденції антипап Климента VII і Бенедикта XIII, яких не визнавали
законними прихильники римської лінії.
Неправильно, однак, зовсім відкидати чи заперечувати авіньйонських пап
в прагненні до реформи. Так, Бенедикт XII спробував обмежити фінансові
зловживання в курії, підвищити освітній рівень духовенства, провів важливі
реформи орденського життя. Авіньйонські папи прагнули відновити хрестоносний рух, активно розвивали місіонерську роботу на Сході від Чорного моря і
до Китаю, інтенсифікували (особливо починаючи з понтифікату Урбана V)
переговори про унію з Православною Церквою. У 1369 р. вперше за 700 років,
візантійський імператор Іоанн V відвідав Рим.
Незважаючи на перебування по іншу сторону Альп, авіньйонські папи
прагнули зміцнити своє становище в церковній державі, підтримувати постійний
зв'язок з Римом було складно в силу геополітичного положення: подорож до
Риму морським шляхом тривала тоді не менше тижня. Підготовка до повернення
в Рим почалася за Інокентія VI, якому за допомогою кардинала Альборноса
вдалося відновити владу на більшій частині папської держави в Центральній
Італії. У 1365-1370 рр. Урбан V вперше зробив спробу особисто закріпитися в
Римі, але змушений був під тиском правителя Мілана з роду Вісконті повернутися в Авіньйон. Григорій XI, ледь зумівши подолати опір Вісконті, помер в
Римі ще до завершення мирних переговорів. Невизначеність становища папи в
місті, протиріччя в колегії кардиналів між італійцями та французами підготували
початок Схизми в Католицькій Церкві на рубежі XIV-XV ст.
Зрештою “… у 1433 р. Папський палац в Авіньйоні було повернуто у
власність римських понтифіків, після чого тут протягом кількох століть мешкали
легати – представники папи римського, яких направляли з дорученнями в різні
країни. У роки Французької революції Папський палац зазнав значних збитків від
рук повстанців, які грабували і знищували ненависні їм житла знаті і
духівництва. У 1791 році одна з веж Папського палацу стала місцем масової
страти супротивників революції і просто заможних громадян.
У роки правління Наполеона на території палацу розмістилися казарми,
військові склади і в'язниця. У другій половині ХІХ століття, коли у Франції
посилилися політичні хвилювання і гоніння церкви, Папський палац знову став
жертвою вандалів, які розбирали дерев'яні елементи старовинних будівель,
влаштовували в численних приміщеннях стайні та інші господарські споруди. У
цей період було втрачено чимало середньовічних фресок, які через антицерковний настрій просто замазувалися фарбою.
У 1906 році Папський палац в Авіньйоні був узятий під охорону
французькою владою, прекрасна будова піддалася реставрації, після чого була

– 212 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
відкрита як національний музей. У наші дні старовинний палац є однією з
найбільш відвідуваних визначних пам'яток Франції, а також включений в список
міжнародної спадщини ЮНЕСКО” [7].
Таким чином, всі події та знакові процеси, що передували Авіньйонському
полону пап у XIV ст., засвідчили, що гостра криза закралася у середовищі Римокатолицької Церкви, яка вимагала негайних заходів з боку папської курії щодо її
подолання. Однак суть папської влади формувалася віками, а з часом шукали
різні форми і формулювання для свого захисту та реалізації, тому такі проблеми
вилилися у наступному XVI ст. у події, що відомі під назвою Реформація.
Суть подій, які позначені в історії під назвою “Авіньйонський полон пап”,
свідчить, що вони були вмотивовані не лише церковним середовищем та
інтересами Римо-католицької Церкви, але й спричинені інтересами зміцнення і
централізації влади французьких королів, які хотіли скористатися авторитетом
Римських пап для зміцнення своїх позицій.
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мистецтвознавець, педагог, бібліограф, заслужений працівник культури України
(1988), лауреат премії ім. Павла Чубинського (1993), відмінник культосвітньої
роботи СРСР (1984), відмінник освіти України (1998), вузівської премії ім.
Миколи Костомарова (1999), дипломант ВДНГ України (1986). Нагороджений
Почесними грамотами та пам’ятним знаком Рівненської обласної ради (2008),
“Орденом Христа Спасителя” за відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви (2009) та інші.
Закінчив Дубенське державне училище культури (1965), Рівненський
державний педагогічний інститут (1969), учитель української мови та літератури,
завуч Білятицької НСШ (1969-1970), методист, завідувач відділу фольклору,
етнографії Рівненського обласного Будинку народної творчості, Рівненського
обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи (1970-1989),
завідувач кафедри фольклору та народного співу Рівненського державного
інституту культури (1989-1991), проректор з наукової та творчої роботи
Рівненського державного інституту культури (1991-1999), директор Інституту
мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету (з 1999), доцент,
завідувач кафедри українознавства (1999-2010), доцент кафедри образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва (з 2010).
Досліджує проблеми українознавства, слов’янознавства, волинєзнавства,
поліссєзнавства, наукову та художню спадщину фольклористів, етнографів,
митців, письменників, організатор та учасник фольклорно-етнологічних експедицій “Чумацькими шляхами”, “Дорогами Зоріана Доленги-Ходаковського”, “За
студіями Городоцького регіонального музею Волині”, експедицій з вивчення
пам’яток матеріальної та духовної культури територій, потерпілих від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
Член редакційних колегій журналу “Берегиня”, науково-краєзнавчого
альманаху “Волинські дзвони”, наукових збірників “Українська культура в
іменах та дослідженнях”, “Етнокультура Волинського Полісся та Чорнобильська
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трагедія”, “Слово молодим дослідникам”, “Поліссєзнавство: наукові фольклорноетнологічні та мистецтвознавчі студії”, “Рівне–720: від давнини до сучасності” та
ін. Кандидат філологічних наук (1991). Тема кандидатської дисертації виконувалася в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, із захистом дисертації “Розвиток фольклористики в північнозахідних областях України” (1980-1987) відкривалася спеціалізована рада
Д.0681821 із захисту докторських дисертацій із фольклористики та теорії літератури при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Учасник
багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій,
організатор виставок декоративно-прикладного мистецтва Рівненщини на
ВВДНГ СРСР (Москва), ВДНГ України, Музеї народної архітектури та побуту
України (Київ), Могильові, Мінську (Білорусь), Рівному, Дубно, Острозі.
Неодноразово був членом журі міжнародних фольклорних фестивалів
“Берегиня” (Луцьк), головою журі Всеукраїнського фестивалю “Лесині джерела”
(Новоград-Волинський Житомирської області), Міжнародного фестивалю
дитячої творчості “Котилася торба” (м. Дубно Рівненської області). Співпрацює у
галузі науково-творчої діяльності з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, кафедрою фольклористики
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Центром народної
творчості Литви, митцями Словенії, США та ін. Нині виконує педагогічне навантаження від кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Інституту мистецтв РДГУ, читає курси “Етнологія та фольклор України”,
“Краєзнавство”, “Мистецька виставкова діяльність”. Керує комплексною науковою темою кафедри “Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська
трагедія”, є науковим консультантом лабораторії Поліссєзнавства Інституту
мистецтв РДГУ. Під керівництвом С.І. Шевчука досягли наукових здобутків у
свій час студенти, а нині вже науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Г.В. Істоміна-Новосідлюк, аспірантка цього науково-дослідного центру
О.В.Купчинська, успіхи засвідчили у міжнародній конференції “Освіта, наука,
суспільство очима молодих” Юлія Поліщук, Ольга Довмат та ін.
Ще 1972 року очолював напрям розвитку народної творчості від
Рівненського обласного Будинку народної творчості (пізніше перейменованого в
обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи), налагодив в
області облік місцевих майстрів традиційного мистецтва (вишивальниць, ткаль,
різьбярів по дереву, кістці, рогу), організовував для них консультації, семінари,
конференції, утверджуючи думку, що для самобутньої творчості вкрай необхідне
нагромадження традиційного досвіду, успадкування його оригінальної
варіантності, з якими прийде сучасне художнє відкриття. Підтримку в науковій
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діяльності спершу отримав в особі директора Будинку народної творчості
С.А. Кітової (нині професора, доктора філологічних наук Черкаського
державного університету), а згодом і фахівців зі Львова: докторів мистецтвознавства Р.В. Захарчук-Чугай, Ю.П. Лащука, доктора філологічних наук,
професора Р.Ф. Кирчіва. Вони часто залучалися до обговорення виставок,
вироблення перспективного напряму розвитку мистецтва.
Діяльність С.І. Шевчука доброзичливо аналізували етнографи, мистецтвознавці Києва: А.К. Жук, Л.Г. Орел, В.Т. Скуратівський та ін. Їх аналітична думка
спонукала до наукових орієнтацій розвитку як традиційного фольклору, так і
декоративного мистецтва у неоднозначний період домінування ідеології
соціалістичного реалізму. Специфічність, оригінальність мистецтва Рівненщини
визнавали працівники Всесоюзного центру народної творчості і культурноосвітньої роботи у Москві, які схвалювали напрям розвитку традиційного мистецтва області, закріпивши Рівненський обласний центр народної творчості
базовою лабораторією Союзу. Це давало новий імпульс до утвердження визнаного
напряму, а разом з тим і визнання серед місцевих партійно-директивних органів,
що дозволяло представляти творчість Рівненщини у Москві, Ленінграді, Києві,
Львові, Луцьку. Великим здобутком було представлення мистецтва Рівненщини у
виставках США, а саме вишиття (Марії Шевчук), ткання (Ганни Леончук, Уляни
Кот), різьби по дереву (Василя Позніка). Пісенне озвучення до вернісажів
виконувала відома співачка з Крупового Дубровицького району У.П. Кот. Традиційне мистецтво Рівненщини не раз презентував на ВВДНГ РРФСР (Москва),
ВДНГ України (Київ), Музеї народної архітектури і побуту, Інституті мистецтвознавства, фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ).
У 1988 році достойно представляв мистецтво Волинського Полісся у
популярній науковій телепередачі “Клуб мандрівників” в Останкіно та Першому
міжнародному фестивалі фольклору у Москві.
На посаді проректора з наукової та творчої роботи в Рівненському державному інституті культури, а згодом завідувача кафедри, директора Інституту
мистецтв РДГУ розвивав ініціативу, подану ректорами щодо утвердження нового
напряму підготовки кадрів 0202 “Мистецтво” за рівнем бакалавра та спеціаліста.
Щоб кафедра українознавства, з 2010 року – образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, працювала в новій якості, добирав кадри і сформував
педагогічний колектив, у складі якого нині успішно працюють кандидат мистецтвознавства Л.В. Крайлюк, доцент, кандидат педагогічних наук Я.С. Вернюк,
старші викладачі, члени Національної спілки художників України М.М. Йориш,
В.А. Чернієнко, І.М. Локшук, викладачі В.Р. Павлунь, О.П. Власюк,
Н.М. Антонюк-Коберська та ін. До аспірантури направляв Н.А. Ковальчук,
Т.А. Полелюк, М.Б. Шатрову, Я.С. Вернюк, О.В. Власюка, які успішно захистили
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кандидатські дисертації і нині є освітянами ВНЗ. У даний час в аспірантурі
Інституту мистецтвознавсява, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
НАН України за направленням навчаються О.В. Купчинська, Т.Г. Сокіл,
Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника – Р.В. Павлунь,
Львівський національній академії мистецтв І.М. Локшук. До наукових студій
залучаються студенти Наталія Бурякова, Ольга Довмат, Юлія Поліщук та ін. Їхні
результати перших досліджень публікувалися у збірниках міжнародних конференцій “Освіта, наука, суспільство очима молодих” (2011, 2012).
Актуальні проблеми народознавства, українознавства, мистецтвознавства
С.І. Шевчуком висвітлюються у його публікаціях [І-ІІ та ін.]. Окремі відгуки про
діяльність дослідника закарбовані друкованим словом його сучасників [6. 13-14].
Ввійшов до редакційної колегії зі створення книги, присвяченої 70-річчю
Рівненського державного гуманітарного університету, і написанню історії
кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, що виокремилася з кафедри українознавства [12. 258-262].
Джерельні приписи:
1. Відображення голодомору у народній пам’яті // Культура України: проблеми,
перспективи. – Рівне, 1992. – С. 65-72.
2. Волинь у народознавчих зацікавленнях Павла Чубинського // Поліссєзнавство у
фольклорно-етнографічних і літературно-мистецьких дослідженнях. – Рівне, 2009. –
С. 15-25.
3. Волинь у фольклорно-етнографічних писаннях Миколи Костомарова. – Рівне:
Волинські обереги, 2007.
4. Жертовність для утвердження України. – Рівне, 2002.
5. З історії фольклористично-краєзнавчих пошуків на Поліссі // Полісся: мова,
культура, історія. – К., 1996. – С. 373-378.
6. Кирчів Р.Ф. Змістовна, потрібна робота // НТЕ – 1989. – № 4. – С. 90.
7. Народна драма на Волинському Поліссі // Волинські дзвони. – 1998. – Вип. 2. –
С. 18-26.
8. Наукові обрії // Творчістю окрилені: Рівненському державному інституту
культури – 20 років. – Рівне, 1999. – С. 242-295.
9. Наша дума, наша пісня на волинських шляхах Тараса. – Рівне, 1996. – 49 с.
10. Неопалимий дохристиянський Куст // Етнокультура Волинського Полісся і
Чорнобильська трагедія. – Рівне, 1996. – Ч. І. – С. 99-111.
11. Поліські плисаки та їх пісні // НТЕ. – 1986. – № 6. – С. 18-26.
12. Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940-2010 рр.)
/ За ред. професора Р.М. Постоловського. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 316 с.
13. Столярчук Б.Й. Митці Рівненщини. Енциклопедичний довідник. – Рівне, 2011. –
С. 368.
14. Федас Й. Збирання народних скарбів Рівненщини // НТЕ – 1990. – № 5. – С. 60-63.
15. Червоними і чорними нитками. – Рівне: Волинські обереги, 2008.
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СПОГАДИ ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ РДС
•

прот. Ігор КУЧЕРУК,
викладач та інспектор РДС

СПОГАД І ДОСВІД
Моє служіння і праця у РДС розпочалися у 2002 році. Будучи молодим,
досить амбіційним священником, служачи в невеличкому селищі, я дуже хотів
ще чимось займатися.
Дізнавшись, що в семінарії організовується хор викладачів і студентів, я
завітав до регента хору, матушки Неоніли Чобич-Швець на прослуховування.
Отримав схвальний відгук і став учасником цього, у свій час, славетного хору. В
партії других тенорів співав разом із ректором семінарії Ігорем Швецем. Якось
попросився в ректора: “Візьміть мене в семінарію, хоч що не-буть робити!”.
Ректор відповів: “Отче, поступайте на навчання в академію і відразу буде
вакансія для вас”. Підбадьорений такою обіцянкою вступив до КПБА і став
одним із викладачів РДС.
Духовно-інтелектуальне виховання – це основна вимога людського
розуму, завдяки якому ми стаємо “учасниками світла Божого ума” та шукаємо
мудрості, що, в свою чергу, відкривається та спрямовується до пізнання та
єдності з Богом. Таке інтелектуальне виховання семінаристів поглиблює і моє
власне розуміння таїнств віри, що веде до успішного священничого служіння.
На початках мені ввірили бути керівником Богослужбової практики,
пізніше викладав “Старий Завіт”, “Катехізис”, “Літургіку”.
Але найбільш цікаво бути інспектором, адже тут поєднуються всі
предмети. Перебуваючи з вихованцями майже цілодобово в семінарії, навчання
триває постійно, не лише на парах: уроки богослов’я, уроки історії, уроки матері,
уроки пам’яті й уроки молитви.
Особливо цікаво знайомитися із новими студентами, такими щирими і
допитливими. За ці 18 років пригадується безліч культурно-просвітницьких
походів і поїздок, паломницьких подорожей.
Щоразу дивлячись на фото випускників, з приємністю пригадую всіх і
кожного зокрема. З багатьма випускниками зав’язались приятельські й навіть
дружні стосунки. З радістю зустрічаємось на спільних богослужіннях і в побуті.
Бути інспектором семінарії – означає знати серце семінариста та вести
його до остаточного вибору священства. Мета духовного виховання – допомогти
людині, щоб кожний момент її життя ставав живою зустріччю із Богом, всіма
можливими способами намагаючись передати дітям усі знання і власний досвід.
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СПИСОК ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ РДС
2000-2020 рр.
•

РЕКТОРИ
протоієрей Ігор ШВЕЦЬ
Особисті дані
Народився 12.04.1959 р., с. Мілієво, Вижницький район, Чернівецька область.
Громадянин України.
Сімейний стан:
Одружений.
Дружина – Чобич-Швець Неоніла Созонтівна, 1964 р.н., регент хору.
Діти:
Син – протоієрей Назарій Швець, 1984 р.н., одружений. Священник.
Син – ієрей Даміан Швець, 1988 р.н., одружений. Священник.
Дочка – Анастасія Тимчишин (Швець), 1990 р.н., заміжня. Художникреставратор.
Син – Ілія Швець, 1999 р.н., студент Університету Париж Нантер.
Освіта
1966-1976 рр. – загальноосвітня середня школа 1, м. Стрий, Львівська область.
1979-1983 рр. – Одеська Духовна семінарія. Закінчив з відзнакою.
1984-1991 рр. – Московська Духовна академія (заочний сектор).
2001 р. – Київська Духовна академія УПЦ КП – кандидатська дисертація на тему:
"Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті". Науковий
ступінь – кандидат богослов’я.
2003 р. – прослухав курс "Теоретичні основи та методика душпастирської
діяльності священика серед військовослужбовців".
Душпастирське служіння
10.04.1983 р. – рукопокладений у сан диякона Митрополитом Одеським і
Херсонським Сергієм.

– 219 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
5.05.1983 р. – рукопокладений у сан священника Митрополитом Одеським і
Херсонським Сергієм.
1983-1988 рр. – настоятель парафії св. ап. Филипа, с. Чуловичі, Городоцьке
благочиння, Львівсько-Тернопільська єпархія.
1988-1995 рр. – настоятель Св.-Введенської парафії с. Мшана і парафії
свт. Василія Великого, с. Бартатів, Городоцьке благочиння, ЛьвівськоТернопільська єпархія.
1991 р. – перехід в Українську Автокефальну Православну Церкву.
1992 р. – перехід в Українську Православну Церкву Київського Патріархату.
На початку 90-х років побудованор два нових храми: у селі Мшана і у селі
Бартатів.
1991-1995 рр. – благочинний Городоцького благочиння.
1995-1996 рр. – клірик Св.Феодосіївського храму, м. Київ.
1996-1998 рр. – настоятель Св.-Воскресенського храму м. Крефельд, Німеччина.
1998-2000 – клірик храму свт. Павла Конюшкевича, м. Самбір.
2000-2008 рр. – клірик Св.-Покровського кафедрального собору, м. Рівне.
2006-2008 рр. – канцлер Рівненської єпархії.
2009 р. – настоятель Св.-Преображенського храму, м. Луцьк.
2010-2014 рр. – настоятель Св.-Феодосіївського храму, м. Луцьк.
2015-2018 рр. – настоятель храму Христа Спасителя в Аньєр-сюр-Сен (передмістя Парижа), Франція, Константинопольський Патріархат.
В даний час настоятель храму свт. Луки Калабрійського у м. Вібо-Валентія,
Італія, Константинопольський Патріархат.
Педагогічна діяльність
1991-1995 рр. – викладач Львівської Духовної семінарії УПЦ КП (Старий Завіт).
1995-1996 рр. – викладач Київської Духовної семінарії і академії УПЦ КП
(Старий Завіт. Історія Української Православної Церкви).
2000-2008 рр. – ректор Рівненської Духовної семінарії УПЦ КП, викладач
Старого Завіту, гомілетики.
2008-2013 рр. – ректор Волинської Православної Богословської академії,
викладач Старого Завіту.
Громадська діяльність
2006-2009 рр. – депутат Рівненської обласної ради. Член управи Рівненського
осередку Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка.
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Священичі нагороди
1983 р. – набедреник.
1988 р. – камилавка.,
1991 р. – сан протоієрея.
1991 р. – хрест з прикрасами.
1993 р. – митра.
Благословенні грамоти, медалі, ордени
Христа Спасителя, Володимира Великого ІІІ ступеня, Святого Юрія.
Публікації
Монографія "Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті",
співавтор книги "Собор Прикарпатських православних святих та подвижників
благочестя", упорядник підручників для 2 і 3 курсів Духовної семінарії з предмета: "Святе Письмо Старого Завіту", автор численних статей богословського
характеру та історичних розвідок у збірниках, журналах і періодичній пресі.

Схиархімандрит ПИМЕН
(в миру — Мензатюк Сергій Іванович), народився 10 березня 1975 року в
с. Підгайчики Коломийського району Івано-Франківської обл. в сім'ї робітників.
У 1982-1992 рр. здобував середню освіту, навчаючись у Підгайчиківській
середній школі.
З 1991 по 1994 рр. служив псаломщиком у храмі Благовіщення Пресвятої
Богородиці с. Підгайчики.
У 1994 році вступив до другого класу Київської Духовної семінарії, яку
успішно закінчив у 1997 році.
З 1997 р. продовжував здобувати вищу духовну освіту в Київській
Духовній академії, яку закінчив у 2002 р., захистивши кандидатську дисертацію
на тему: "Святитель Димитрій (Туптало), митрополит Ростовський, як представник Київської школи проповідництва", здобув науковий ступінь кандидата
богослов'я.
24 листопада 1996 р., у трапезному храмі св. ап. і єв. Іоанна Богослова,
Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря, у 26-ту неділю по П'ятидесятниці, з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета, був рукоположений в сан диякона-целібата. Хіротонію звершив ректор
Київської Духовної академії та семінарії Преосвященнійший єпископ Вишгородський Даниїл (пізніше – митрополит Рівненський і Острозький).
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10 квітня 1997 р., з благословення Святійшого Патріарха Філарета,
Преосвященнійшим Даниїлом, єпископом Вишгородським, ректором КДАіС,
намісником Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря, був пострижений в
ченці з іменем Олексій, на честь прп. Олексія, чоловіка Божого.
20 квітня цього ж року, у Вербну неділю, з благословення Святійшого
Патріарха Філарета, за Божественною Літургією у трапезному храмі Михайлівського Золотоверхого монастиря, Преосвященнійшим єпископом Даниїлом був
рукоположений у сан пресвітера (ієромонаха).
У 1997–2001 рр. – був насельником Києво-Михайлівського Золотоверхого
монастиря.
На свято Пасхи 1998 р., будучи насельником та ієромонахом КиєвоМихайлівського Золотоверхого монастиря, за сумісництвом, був призначений
штатним священником Свято-Успенського Патріаршого кафедрального собору
(Пирогоща) у м. Києві, на Подолі, де прослужив до 2001 року.
26 квітня 2000 р. до дня Святої Пасхи, з благословення Святійшого
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, ним же був нагороджений
наперсним хрестом.
26 листопада 2000 р. Святійшим Патріархом Філаретом був призначений
уставщиком Михайлівського Золотоверхого монастиря.
3 жовтня 2001 р., за власним бажанням, був почислений за штат Київської
єпархії УПЦ КП.
27 листопада цього ж року – введений у штат Рівненської єпархії та
призначений настоятелем Свято-Успенської парафії смт Клевань-1 Рівненського
благочиння.
11 грудня 2001 р. Високопреосвященнійшим архієпископом Рівненським і
Острозьким Даниїлом був призначений благочинним Свято-Андріївського храму
Рівненської Духовної семінарії, головою місійного відділу Рівненської єпархії,
викладачем та помічником інспектора РДС.
2 липня 2002 р. архієпископом Рівненським і Острозьким Даниїлом
призначений намісником Свято-Георгіївського чоловічого монастиря с. Пляшева
(Козацькі Могили).
10 квітня 2003 р., у зв'язку із затвердженням Священним Синодом УПЦ
Київського Патріархату ієромонаха Олексія (Мензатюка) намісником СвятоГеоргіївського чоловічого монастиря в с. Пляшева (Козацькі Могили) його було
возведено в сан ігумена з покладанням хреста з прикрасами.
6 квітня 2004 р., у Великий Вівторок, з благословення Святійшого
Патріарха Філарета, до дня Світлого Христового Воскресіння намісника СвятоГеоргіївського чоловічого монастиря на Козацьких Могилах ігумена Олексія за
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сумлінну і ревну службу Церкві Христовій було возведено в сан архімандрита.
Возведення в сан архімандрита та покладання митри звершив Високопреосвященнійший митрополит Рівненський і Острозький Даниїл під час Літургії
Ранішеосвячених Дарів у Свято-Воскресенському кафедральному соборі
м. Рівного.
13 березня 2005 р., у Сиропусну Неділю, архімандрита Олексія
нагороджено Патріаршою грамотою на знак Патріаршого Благословення за щиру
працю на користь Святої Церкви Христової та у зв’язку із 30-річчям від дня
народження.
У липні 2006 р., за особистий внесок у становлення Української Помісної
Православної Церкви, Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України
Філаретом архімандрит Олексій нагороджений орденом святого Рівноапостольного великого князя Володимира ІІІ ст.
З 1 вересня 2006 р. завідувач кафедри богослов'я Рівненської Духовної
семінарії.
20 липня 2008 р. за вагомий внесок у розвиток духовності в Україні,
багаторічну плідну церковну діяльність та з нагоди 1020-ліття хрещення
Київської Руси архімандрита Олексія Президент України нагородив орденом “За
заслуги” ІІІ ступеня.
28 листопада 2008 р. Священний Синод УПЦ КП ухвалив рішення і
архімандрита Олексія було призначено ректором Рівненської Духовної семінарії.
10 березня 2009 р. за заслуги з відродження духовності в Україні та
утвердження Помісної Української Православної Церкви Святійшим Патріархом
Філаретом був нагороджений орденом Святого Юрія Переможця.
27 березня 2010 р. за щиру та ревну працю на благо Святої Української
Православної Церкви Київського Патріархату, до дня Святої Пасхи, Його
Святістю Патріархом Філаретом нагороджений архімандритським жезлом
(посохом). Вручення жезла звершив Високопреосвященнійший митрополит
Рівненський і Острозький Євсевій за Божественною Літургією у СвятоГеоргіївському чоловічому монастирі на Козацьких Могилах.
26 листопада 2010 р. за заслуги з відродження духовності в Україні та
утвердження Помісної Української Православної Церкви Святійшим Патріархом
Філаретом був нагороджений орденом Христа Спасителя.
За станом здоров'я Священний Синод УПЦ КП 27 липня 2011 року
благословив звільнити його з посади ректора РДС, а 11 вересня цього ж року – й
з посади намісника монастиря на Козацьких Могилах.
2 червня 2012 р. почислений за штат Рівненської єпархії за власним
бажанням.
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5 червня цього ж року прийнятий у штат Івано-Франківської єпархії УАПЦ
та зарахований в число братії Спасо-Преображенського Угорницького чоловічого
монастиря.
2 липня 2012 р. призначений намісником цієї ж Угорницької обителі.
22 лютого 2016 р. звільнений з посади намісника Преображенського
Угорницького монастиря, а 29 лютого цього ж року відрахований з числа братії
цієї обителі та виведений за штат Івано-Франківської єпархії УАПЦ.
З березня 2016 року клірик Коломийської єпархії УПЦ КП.
3 травня 2019 року, в п'ятницю Світлої седмиці, з благословення
керуючого Коломийською єпархією Преосвященного єпископа Коломийського і
Косівського Юліана, у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці села Підгайчики Коломийського благочиння було здійснено чин постригу у велику схиму
архімандрита Олексія (Мензатюка). Під час постригу архімандрит Олексій
отримав нове ім'я на честь Святого Преподобного Пимена Багатохворобливого,
Києво-Печерського.
7 травня 2020 року, на 46-му році життя, відійшов у вічність схиархімандрит
Пимен (Мензатюк). 9 травня 2020 року, в храмі Благовіщення Пресвятої
Богородиці села Підгайчики Коломийського благочиння Преосвященний єпископ
Коломийський і Косівський Юліан звершив Божественну Літургію Cвятителя
Іоанна Золотоустого та чин похорону над новопреставленим схиархімандритом
Пименом (Мензатюком). Схиархімандрита Пимена поховали на церковному
подвір’ї біля храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Підгайчики
Коломийського благочиння.
Нагороди
Державні
20 липня 2008 року — державний орден „За заслуги” ІІІ ступеня.
15 березня 2015 року — грамота Коломийської райдержадміністрації та
Коломийської районної ради.
11 березня 2016 року — медаль Коломийської районної ради “За перемогу
у спартакіаді”.
Церковні
26 квітня 2000 року, до дня Святої Пасхи, нагороджений наперсним
Хрестом.
10 квітня 2003 року возведений в сан ігумена та нагороджений хрестом з
прикрасами;
6 квітня 2004 року, до дня Світлого Христового Воскресіння, возведений в
сан архімандрита з покладанням митри.
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13 березня 2005 р. нагороджений Патріаршою грамотою на знак
Патріаршого благословення за щиру працю на користь Святої Церкви Христової
та у зв’язку із 30-річчям від дня народження.
У липні 2006 року — орден святого Рівноапостольного великого князя
Володимира ІІІ ступеня.
10 березня 2009 — орден Святого великомученика Юрія Переможця.
27 березня 2010 року нагороджений архімандритським жезлом (посохом).
26 листопада 2010 року — орден Христа Спасителя.
14 серпня 2013 року — орден Святого Рівноапостольного великого князя
Володимира УАПЦ.
19 травня 2015 – нагороджений правом носіння другого хреста з оздобами.
Творча діяльність архімандрита Олексія
Переклади з церковнослов'янської мови на українську
Божественна Літургія святителя Іоанна Золотоустого (1992 р.);
Акафіст святителю Димитрію, митрополиту Ростовському (1998 р.);
Акафіст Благовіщенню Пресвятої Богородиці (1998 р.);
Житіє преподобної матері Марії Єгипетської (2002 р.);
Чини чернечих постригів у рясофор, мантію та схиму (2008-2009 рр.);
Житіє преподобного Олексія, чоловіка Божого (2009 р.);
Акафіст прп. Іову, ігумену і чудотворцю Почаївському (2010 р.);
Житіє преподобного Іова, ігумена й чудотворця Почаївського (2012 р.);
Житія преподобних Іова (Княгиницького) та Феодосія, ігуменів
Угорницьких і Манявських (2015 р.);
Житія святителя Григорія (Палами), архієпископа Фесалонікійського та
прп. Іоанна Ліствичника (2016 р.);
Житіє святого апостола і євангеліста Марка (2016 р.);
Житія святих жінок-мироносиць, Йосифа Аримафейського та Никодима
(2016 р.).
Статті
“Святий Архістратиг Божий Михаїл — покровитель міста Києва і
українського козацтва”. 21 листопада 2000 рік;
“Про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці”. Квітень 2002 року;
“Відродження духовного життя на Козацьких Могилах”. Доповідь на
міжрегіональній науково-практичній конференції “Козацькі Могили під Берестечком у духовній та національній свідомості Українців”. 12 червня 2004 року;
“Ідейний зміст та символічне значення Великої Вечірні”. 2005 рік;
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“Ідейний зміст та символічне значення Малого Повечір'я”. 2005 рік;
“Ідейний зміст та символічне значення Полуношниці”. 2005 рік;
“Семінарист XXI століття”. Вересень 2007 року;
“До питання канонізації мучеників за Христа Коринфського митрополита Іоасафа та ієродиякона Павла — греків, що загинули в Україні, у
битві під Берестечком 1651 року”. Травень 2008 року;
“Про походження древа Хреста Господнього”. Вересень 2014 року;
“Життя, труди та болізні святого апостола Фоми”. Травень 2016
року.
Друковані видання
Повнокольоровий 16-сторінковий буклет “Свято-Георгіївський чоловічий
монастир на Козацьких Могилах: історія та сьогодення”. 2003 рік — 1-ше
видання, грудень 2005 року — 2-ге видання;
Ілюстрований історичний нарис “Угорницький монастир — православна
святиня Прикарпаття”. Липень 2013 року;
У липні 2015 року був редактором, дизайнером, співавтором та видавцем
книги ігумена Никона (Гайдая) “Історія Свято-Георгіївського монастиря на
Козацьких Могилах”;
Автор та сценарист відеофільму про історію Спасо-Преображенського
Угорницького чоловічого монастиря під назвою: “Святиня духу та добра —
Новий Фавор”. 2013 рік;
Автор та сценарист другої частини відеофільму про життя братії
Угорницької обителі під назвою: “Несу себе в жертву, Тобі Господи!”. Липень
2015 року;
Автор монографії “Святитель Димитрій (Туптало), митрополит
Ростовський як представник Київської школи проповідництва”.

Протоієрей Віталій Юрійович ЛОТОЦЬКИЙ, кандидат наук з
богослов’я.
Народився 1 червня 1980 р. в м. Сокаль Львівської області у сім’ї
робітників.
У 1987 р. вступив у 1 клас ЗОШ № 1 м. Сокаля, а в 1987 р. перевівся у
3 клас ЗОШ № 4, яку закінчив в 1997 р. із золотою медаллю.
В цьому ж році вступив на 1-й курс богословського відділення Волинської
Духовної семінарії УПЦ Київського Патріархату.
В 1998 р. вступив на 1-й курс заочного відділення історичного факультету
Волинського державного університету імені Лесі Українки. Протягом років
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навчання був членом Наукового товариства імені Полікарпа Сікорського, яке
діяло при ВДС.
У 2001 році закінчив богословське відділення ВДС із дипломом з
відзнакою і вступив на 1-й курс Київської Духовної академії.
В 2002 р. одружився і переведений на заочний сектор КДА.
20 лютого 2003 р. рукоположений в сан диякона Архієпископом
Рівненським і Острозьким Даниїлом.
7 квітня 2003 р. рукоположений в сан пресвітера Митрополитом
Рівненським і Острозьким Даниїлом і призначений настоятелем Свято-ПетроПавлівської парафії с. Шпанів Рівненського благочиння, де здійснює священиче
служіння до сьогодні.
В 2004 р. закінчив історичний факультет ВДУ ім. Лесі Українки і здобув
кваліфікацію історика, викладача історії.
В 2005 р. закінчив КДА і захистив відмінно дипломну роботу на тему:
“Містичне богослів’я преподобного Макарія Єгипетського та Ісаака Сиріна”.
В цьому ж році вступив до аспірантури при КДА, де у 2007 захистив
дисертацію на тему: “Ісихазм: історичний, богословський та соціальнокультурний аспекти”.
Протягом 2005–2009 рр. працював вчителем історії у Рівненському
професійному ліцеї № 5.
В 2006 р. призначений на посаду викладача “історії України та всесвітньої
історії” у Рівненській Духовній семінарії.
З 01.08.2011 р. виконував обов’язки ректора РДС згідно з рішенням
Синоду (Журнал № 26 від 27 липня 2011 р.).
24. 10. 2011 р. призначений ректором РДС за рішенням Синоду (Журнал
№ 35 від 21.10. 2011 р.).
Дружина: Лотоцька Людмила Петрівна, 1981 р.н., працює регентом
парафіяльного хору Свято-Петро-Павлівського храму с. Шпанів Рівненського
благочиння.
Виховує двох дітей: Лотоцький Юрій, 2003 р.н., студент, Лотоцька
Соломія, 2013 р.н., школярка.
Священичі та церковні нагороди
В 2004 р. до дня Святої Пасхи нагороджений кольоровою скуфією і
набедреником Митрополитом Рівненським і Острозьким Даниїлом.
В 2007 р. Митрополитом Рівненським і Острозьким Євсевієм
нагороджений правом носіння наперсного хреста.
В 2011 р. возведений у сан протоієрея Святійшим Патріархом Філаретом.
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В 2013 р. нагороджений правом носіння хреста з прикрасами.
В 2019 р. з благословення Блаженнійшого Епіфанія Митрополита
Київського і всієї України Високопреосвященнійший Іларіон Архієпископ
Рівненський і Острозький нагородив митрою.
27.05.2020 р. Блаженніший митрополит Епіфаній за представленням
Рівненського єпархіального архієрея, архієпископа Іларіона нагородив орденом
святого архістратига Михаїла ІІ ступеня.
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ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ
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Освіта
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Роки
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Київська Духовна
академія
Рівненська
Духовна
семінарія,
Рівненський
державний
гуманітарний
університет
Київська Духовна
семінарія,
Київська Духовна
академія, Ужгородська Українська Богословська
академія ім. свв.
Кирила і Мефодія
Рівненська
Духовна
семінарія,
Київська Духовна
академія

спеціалістмаркетолог,
кандидат наук з
богослов’я

протоієрей
Назарій
Вернюк

єпископ
Гавриїл
(Кризина
Ярослав
Васильович)

протоієрей
Сергій
Лучанін

Магістр філології,
аспірант РДГУ

Доктор
богословських
наук, професор

кандидат наук з
богослов’я
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інспектор,
викладач
катехізису,
церковного
уставу, літургіки,
керівник
богослужбової
групи
інспектор,
викладач
догматичного
богослов’я,
основного
богослов’я,
морального
богослов’я

2002 – …

інспектор,
завідувач
бібліотеки,
викладач
української мови,
історії української
літератури
викладач історії
християнського
мистецтва

2012 – …

викладач
методики
викладання
богословських
дисциплін у
середній школі,
економічні та
правові відносини
парафій

2006–2009,
2019 – …

2010 – …

2019 – …
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протоієрей
Іван Ліщук

протоієрей
Микола
Головченко
протоієрей
Миколай
Капітула

архімандрит
Онуфрій
(Ляда Тарас
Богданович)
протоієрей
Тарасій
Климович
протоієрей
Роман Сєткін

протоієрей
Михайло
Сапанюк

ієрей Андрій
Драпак
Володимир
Трохимович
Борщевич

Чернівецький
національний
університет
ім. Ю. Федьковича, Київська
Духовна академія
Рівненська Духовна семінарія,
Львівська Духовна академія
Рівненська Духовна семінарія,
Національний
університет
“Острозька
академія”,
Київська Православна Богословська академія
Львівська
Духовна академія

спеціалістрелігієзнавець,
юрист, вища
духовна освіта

викладач
пастирського
богослов’я, історії
релігій
(нехристиянських)
викладач
біблійної історії,
економ
(1997-2004)
викладач
літургіки

2001 – …

Магістр
богослов’я

викладач
сектознавства

2015 – …

Волинська Духовна семінарія,
Київська Духовна
академія
Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненська
Духовна семінарія
Рівненська Духовна семінарія,
Київська Православна Богословська академія
Київська Православна Богословська академія
Волинський
державний
університет
ім. Лесі Українки

вища духовна
освіта

капелан, викладач
історії Помісних
Православних
Церков
викладач
англійської мови

2010 – …

викладач,
літургіки,
церковного права

2016 – …

викладач історії
філософії,
філософії
викладач загальноцерковної історії,
історії України,
історії УПЦ

2020 – …

вища духовна
освіта

Магістр
богослов’я,
аспірант КПБА

спеціаліст,
вчитель
англійської мови,
бакалавр
богослов’я
Магістр
богослов’я

Магістр
богослов’я
Доктор
історичних наук
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1997 – …

2008 – …

2012 – …

2003-2006,
2017 – …

_____________________________________________ Андріївський вісник
Андрій
Васильович
Мартинюк

Юрій
Олександрович
Волощук

Наталія
Миколаївна
Іваник

Ірина
Сергіївна
Пасічник

Ольга
Вікторівна
Тимків

Лариса
Григорівна
Оксенчук
Лідія
Володимирівна
Грицак
Людмила
Володимирівна
Чумак
Надія
Михайлівна
Чаюк

Волинська
Православна
Богословська
академія, Східноєвропейський
національний
університет
ім. Лесі Українки
Волинська
Духовна
семінарія,
Київська духовна
академія

бакалавр
соціології, магістр
богослов’я

викладач
педагогіки,
психології,
церковнослов’янс
ької мови

2019 – …

вища духовна
освіта

викладач історії
Української
Православної
Церкви

Новгородське
музичне училище,
Горьківська
державна
консерваторія
ім. М. Глінки
Рівненське
музичне училище,
Рівненський
державний
гуманітарний
університет
Київська державна консерваторія
ім. П. Чайковського

Доцент кафедри
хорового диригування Інституту
мистецтв РДГУ,
заслужений діяч
мистецтв
спеціаліст хорове
диригування

викладач
церковного співу,
сольфеджіо

2000 – …,
2000–2004 –
викладач,
помічник
інспектора,
2005–2010 –
зав. канцелярії
2014 – …

магістр

викладач
регентськохорової практики,
керівник семінарського студентського хору
викладач
церковного
читання, вокалу,
фортепіано

2016 – …

2016 – …

Технічний і обслуговуючий персонал
Бухгалтер

2005 – …

-

Касир

2008 – …

Кухар

1997 – …

Кухар

2010 – …

-

-

-

-
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ВИПУСКНИКИ 2011–2020 рр.
Богословський факультет
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ПІБ
свящ. Белейко Назар Анатолійович
Гулійчук Руслан Ігорович
Іваник Євген Васильович
Кецко Дмитро Богданович
Полетко Василь Олесевич
Сапанюк Михайло Володимирович
Сукач Віталій Миколайович
Тимощук Олександр Миколайович
прот. Василь Терно
свящ. Степан Кутний
свящ. Єлисей Міхненко
свящ. Ігор Ганущак
свящ. Олександр Наголов
Кшнякін Олександр
Калатало Іван Романович
Куштала Павло Павлович
Ромаш Василь Сергійович
Соцький Олександр Вікторович
Шило Богдан Васильович
дияк. Юрчик Роман Юрійович
Гусак Андрій Васильович
Андрощук Олександр Ігорович
Антонюк Павло Олексійович
Циганюк Сергій Анатолійович
Чорний Володимир Богданович
диякон Вернюк Назарій Віталійович
Іваник Володимир Степанович
Кравчук Вадим Ростиславович
Парейко Олександр Вікторович
Сьомченко Ігор Володимирович
Гриценя Олександр Володимирович
Дещинський Юрій Олександрович
Зань Максим Вікторович
Мельник Роман Петрович
Нечипорик Микола Миколайович
Сидорук Тарас Анатолійович

Рік
випуску
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Форма
навчання
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар

Серія і номер
дипломів
№РС00842
№РС00843
№РС00844
№РС00845
№РС00846
№РС00847
№РС00848
№РС00849
№РС00850
№РС00851
№РС00852
№РС00853
№РС00854
№РС00855
РС №01073
РС №01068
РС №01069
РС №01070
РС №01071
РС №01072
РС №01073
№РС01313
№РС01314
№РС01315
№РС01316
№РС01317
№РС01318
№РС01319
№РС01320
№РС01321
№РС01396
№РС01397
№РС01398
№РС01399
№РС01400
№РС01401

_____________________________________________ Андріївський вісник
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Сич Тарас Петрович
Алексейчук Анатолій Антонович
Бартошук Антон Сергійович
свящ. Іван Миколайович Марчук
Дияк. Іван Дмитрович Шеремета
Довганюк Андрій Володимирович
Звіринський Павло Романович
Криєнтий Андрій Валерійович
свящ. Богдан Юрійович Кульчицький
Тарасюк Михайло Віталійович
Свящ. Роман Миколайович Котів
Антонюк Петро Олексійович
Воробей Олександр Миколайович
Деркач Василь Михайлович
Драпалюк Михайло Сергійович
Ковальчук Микола Віталійович
свящ. Ковальчук Роман Леонідович
Ковальчук Сергій Миколайович
Панчук Олександр Леонідович
свящ. Токар Юрій Володимирович
Шевчук Юрій Володимирович
свящ. Андроник Богдан Богданович
свящ. Божук Юрій Анатолійович
Бояр Микола Васильович
Іваницький Михайло Степанович
Свящ. Ільчишин Іван Михайлович
свящ. Карпов Денис Володимирович
свящ. Мазуренко Андрій Петрович
Таргонський Сергій Леонідович
Хомич Валерій Васильович
Белейко Богдан Анатолійович
cвящ. Володимир Юрійович Брошко
Волянюк Олександр Анатолійович
Герасимчук Віктор Петрович
Дьяченко Денис Леонідович
Кошиль Мар’ян Ігорович
Літвінцов Павло Олександрович
Микосянчик Андрій Олександрович
Нагорний Анатолій Володимирович
Сілні Антон Янович
ієромонах Миколай
(Хмарний Михайло Михайлович)
Ващишин Володимир Іванович

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар

№РС01402
№РС01406
№РС01407
№РС01404
№РС01405
№РС01408
№РС01409
№РС01410
№РС01412
№РС01411
№РС01403
№РС01504
№РС01505
№РС01506
№РС01507
№РС01508
№РС01509
№РС01510
№РС01511
№РС01512
№РС01513
№РС01514
№РС01515
№РС01520
№РС015213
№РС01516
№РС01517
№РС01518
№РС01522
№РС01519
№ РС 01588
№ РС 01589
№ РС 01590
№ РС 015918
№ РС 01592
№ РС 01593
№ РС 01594
№ РС 01595
№ РС 01596
№ РС 01597
№ РС 01598

2016

Заочна

№ РС 01599
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

дияк. Головатюк Ігор Віталійович
Довганюк Іван Володимирович
Кравчук Василь Вікторович
Кушнір Юрій Миколайович
дияк. Мосяк Олег Йосипович
свящ. Стецький Михайло Орестович
Микуляк Назар Миколайович
Синюк Сергій Олександрович
Хом’як Артем Васильович
Жук Іван Васильович
Кужель Валентин Вікторович
Леонтюк Микола Олегович
Марчук Юрій Володимирович
Петрушин Євгеній Миколайович
Тимошенко Юрій Сергійович
Фарафонов Назарій Ігорович
Яцута Роман Олександрович
Цикун Олександр Олександрович
Ієроманах Даниїл
(Шишканинець Андрій Михайлович)
Дроздюк В’ячеслав Володимирович
Осадчук Михайло Андрійович
Панчук Андрій Олександрович
свящ. Сєткін Роман Миколайович
свящ. Сорокоум Назар Романович
Римчук Євген Миколайович
свящ. Борисюк Богдан Вікторович
Гетун Павло Васильович
Голобош Олег Ігорович
Давидюк Іван Олександрович
Ніколайчук Назар Євгенійович
Оплаканець Віктор Борисович
Поворозник Василь Петрович
Різничок Микола Миколайович
Чернявський Олександр Ігорович
Баран Назарій Володимирович
Дорош Павло Миколайович
Жовток Петро Ігорович
прот. Котенко Олексій Віталійович
свящ. Нікітенко Дмитро Володимирович
Блаватний Юрій Васильович
Владика Олександр Юрійович

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна

№ РС 01600
№ РС 01601
№ РС 01602
№ РС 01603
№ РС 01604
№ РС 01605
№ РС 001729
№ РС 001731
№ РС 001734
№ РС 001725
№ РС 001726
№ РС 001727
№ РС 001728
№ РС 001730
№ РС 001732
№ РС 001733
№ РС 001744
№ РС 001735
№ РС 001736

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна

№ РС 001738
№ РС 001739
№ РС 001740
№ РС 001742
№ РС 001743
№ РС 001741
№ РС 001898
№ РС 001899
№ РС 001900
№ РС 001901
№ РС 001902
№ РС 001903
№ РС 001904
№ РС 001905
№ РС 001906
№ РС 001907
№ РС 001908
№ РС 001909
№ РС 001910
№ РС 001911

2019
2019

Стаціонар
Стаціонар

РС № 002019
РС № 002020
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Качан Олександр Володимирович
Ієрей Малушин Вадим Михайлович
Омельчук Микола Ігорович
Сухозенет Іван Петрович
Цимбала Степан Михайлович
Берчун Сергій Михайлович
Ієрей Боканов Петро Іванович
Буцяк Іван Михайлович
Ієрей Гадінка Ігор Мірчович
Гогой Павло Олександрович
Дидюк Роман Анатолійович
Жук Михайло Васильович
Диякон Збавдень Андрій Володимирович
Кундюк Андрій Ростиславович
Михайлів Андрій Павлович
Диякон Олійник Богдан Костянтинович
Предко Володимир Миколайович
Хіргій Дмитро Ігорович
Чернега Богдан Васильович
Абрамович Роман Андрійович
Васевич Олександр Олександрович
Голубюк Олег Олександрович
Кожан Владислав Олександрович
Семенчук Роман Вікторович
(Тіт Роман Вікторович)
ієромонах Олексій
Шеменда Іван Ростиславович
Грищук Роман Олександрович
Берчун Олександр Михайлович
Грицак Ігор В’ячеславович
Дегтярьов Андрій Сергійович
Косарєв Олег Андрійович
Кузьмінець Олег Богданович
Лукащук Михайло Володимирович
Ієрей Оцабрік Олександр Анатолійович
Павлюк Василь Васильович
Петришин Василь Петрович
Ієрей Писарчук Микола Олександрович
Протоієрей Расковалов Олег
Созанський Мар’ян Олегович
Стрілецький Петро Володимирович

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна

РС № 002021
РС № 002022
РС № 002023
РС № 002024
РС № 002025
РС № 002026
РС № 002027
РС № 002028
РС № 002029
РС № 002030
РС № 002031
РС № 002032
РС № 002033

2019
2019
2019

Заочна
Заочна
Заочна

РС № 002034
РС № 002035
РС № 002036

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Заочна
Заочна
Заочна
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар
Стаціонар

РС № 002037
РС № 002038
РС № 002019
№ РС 002174
№ РС 002175
№ РС 002176
№ РС 002177
№ РС 002178
№ РС 002179

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Стаціонар
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна
Заочна

№ РС 002180
№ РС 002181
№ РС 002182
№ РС 002183
№ РС 002184
№ РС 002185
№ РС 002186
№ РС 002187
№ РС 002188
№ РС 002189
№ РС 002190
№ РС 002191
№ РС 002192
№ РС 002193
№ РС 002194
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Регентський відділ
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Рік
закінчення

Серія та номер
диплома

1.

Грищук Роман Олександрович

2016

№003РВ

2.

Козачок Юрій Русланович

2016

№004РВ

3.

Капітула Ірина Степанівна

2016

№001РВ

4.

Талдонова-Осницька Оксана Олександрівна

2016

№002РВ

5.

Грициняк Іван Олегович

2018

РС№005РВ

6.

Левицький Андрій Віталійович

2018

РС№006РВ

7.

Петрик Богдан Володимирович

2018

РС№007РВ

8.

Лущик Андрій Миколайович

2019

РС№008РВ

9.

свящ. Приходько Ігор Володимирович

2019

РС№010РВ

10.

Саєнко Дмитро Павлович

2019

РС№009РВ

11.

Мороз Владислав Володимирович

2019

РС№011РВ

12.

Клус Олександр Юрійович

2020

РС№012РВ

13.

Кулик Наталія Анатоліїна

2020

РС№013РВ

14.

Мудрий Віталій Володимирович

2020

РС№014РВ

15.

Ношкалюк Вікторія Олександрівна

2020

РС№015РВ

16.

Сліпецький Василь Миколайович

2020

РС№016РВ

17.

Хміль Олександр Михайлович

2020

РС№017РВ

18.

Ясковець Олександр Вікторович

2020

РС№018РВ

– 239 –

_____________________________________________ Андріївський вісник

ПОЕЗІЯ
•

ІСУС

Віктор ФЕДАШ,
м. Рівне

(2 частина)
ХVІІІ
І ось коли Він із гори спустився,
Великий натовп вслід за Ним пішов,
І прокажений перед Ним спинився,
І до Ісуса тихо підійшов.
Перед Ісусом низько поклонився
І мовив: Господи, Ти можеш неземне,
Лише візьми й до мене доторкнися,
Як схочеш, то очистиш ти мене.
Ісус тоді підняв на нього очі
І руку на плече йому поклав,
І мовив тихо: Очищайся, хочу.
І прокажений знову чистим став.
Обличчя й руки знову стали білі,
І вдячний він вклонивсь Йому до ніг.
І дивувались люди Його силі,
Як легко Він проказу переміг.
Коли ввійшов Він до Капернауму,
Місцевий сотник став Його просить:
Позбав мене мого тяжкого суму,
Бо мій слуга розслаблений лежить.
І тяжко у хворобі тій страждає,.
І відповів Ісус: Я знаю ту біду,
Нехай слуга твій трошки почекає,
І Я до нього зараз підійду.
Та сотник відповів Йому: Мій Милостивий Боже,
Я недостойний, щоб у дім Ти мій ввійшов,
Скажи лиш слово і воно поможе,
І мій слуга здоровим стане знов.
І здивувавсь Ісус такій глибокій вірі,
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І повернувсь до тих, хто йшов услід за Ним,
Бо вразили Його слова глибокі й щирі,
Що в віруванні сотник вимовив своїм.
І Він тоді звернувся до народу:
Такої віри не стрічав Я ще ніде,
По правді вам кажу, що й з заходу, й зі сходу
Багато люду в Царство увійде.
Засядуть у Небеснім Царстві люди,
Де Авраам, і Яків, і Ісак,
Бо той, хто ввірував, то той у Царстві буде,
По правді вам кажу, що буде так.
До сотника Він повернувся і промовив:
Ти ввірував, то хай так буде все,
Іди додому, твій слуга здоровий
І їжу вже на стіл тобі несе.
Коли ж прийшов Він до Петра додому,
Лежала теща там, бо хворою була.
Торкнувся Він руки її, й потому
Гарячка геть від неї відійшла.
І піднялась вона, і стала слугувати,
Коли ж скінчився день і вечір знову став,
То привели до нього біснуватих,
І Він всіх духів з них повиганяв.
А кого неміч мучила безкрая,
То став Він уздоровлювати їх,
Щоб справдилось пророцтво від Ісаї,
Що наші немочі Він взяв від нас усіх.
ХІХ
Коли Він вирішив пливти на берег інший
І стали до човна уже сідать,
То попросив один із учнів Його ближчих
Піти та свого батька поховать.
І відповів Він учню: Йди за Мною,
Лиши для мертвих хоронить своїх мерців.
І сіли учні за Його спиною,
І човен з Ним від берега відплив.
І ось велика буря піднялася,
А Він втомився й трохи задрімав.
Вода від хвиль до човна полилася
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І човен в морі потопати став.
І всі злякалися тій бурі непомірній:
Врятуй нас, Господи, ми гинемо усі,
А Він сказав: Не бійтесь, маловірні,
І заспокоїв бурю, і на лавку сів.
А всі хиталися, як від міцних напоїв,
І дивувались, озираючись кругом,
Хто ж Він такий, що бурю заспокоїв,
Що море й вітер слухають Його?
А Він прибув на берег Гадаринський,
І двоє біснуватих, як з барліг,
З печер могильних на дорогу вийшли,
І там пройти уже ніхто не міг.
Бо дуже люті вже вони були до сказу
Й кричали Йому: Що до нас Тобі,
Якщо нас виженеш, то зажени відразу
Отих свиней, що ходять по горбі.
І Він сказав для них, повз них ідучи:
Ідіть, і кинулись вони в свиней тоді,
А потім кинулися свині в море з кручі
І потонули всі в морській воді.
А пастухи відразу повтікали
До свого міста й все розповіли.
І вийшли люди з міста і благали,
Щоб Він пішов від них і учні щоб пішли.
ХХ
І сів Він до човна й прибув до міста Свого,
І хворого внесли до Нього вдвох.
На ложі він лежав, не міг робить нічого
Та вірив, що врятує його Бог.
Коли Ісус побачив віру ту неспинну,
То він на нього руку положив
І мовив йому: Будь бадьорий, сину,
Бо Я тобі усі гріхи простив.
А книжники подумали про себе:
Він Бога зневажає в цих словах.
Ісус же знав думки їх і сказав від Себе:
Не думайте лукавого в серцях.
Бо Син Людський гріхи прощати може,
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На те Він має владу на землі,
Й розслабленим в біді їх допоможе
І не залишить гинути в імлі.
І Він сказав для хворого по тому:
Устань і ложе підніми своє,
Та йди собі із ложем тим додому,
Бо тіло вже вздоровилось твоє.
І учні говорили: Це Месія,
А Він пішов і їм іти велів,
І стрів в дорозі митника Матвія,
Який тоді на митниці сидів.
Іди за мною, каже Він до нього,
І той устав і вслід за Ним пішов.
Й багато митників прийшло ще часу того,
І грішників багато ще прийшло.
А фарисеї в учнів запитали:
Чому Він мову з грішними веде?
Ісус почув і каже: Щоб ви знали,
Що лікар до здорових не іде.
Я праведних не кличу каятися Богу,
А кличу грішників, щоб каятись ішли,
Щоб і вони в серцях своїх дорогу
Також до Царства Божого знайшли.
Тоді ті, що в Івана вчилися, питають:
Чому і фарисеї постять, постимо і ми,
Твої ж не постять учні, а гуляють,
Їдять усе і п’ють усе з людьми?
І відповів Ісус: Хіба сумують гості,
Коли є з ними на весіллі молодий,
Настануть дні і будуть вони в пості,
Бо буде він із ними не завжди.
ХХІ
І підійшов вже старший чоловік до Нього,
Вклонивсь Йому і став Його просить:
Прийди, мій Боже, до будинку мого,
У ньому дочка мертвою лежить.
Прийди, прошу, торкнись її рукою
І вірю: оживе вона тоді,
А я піду позаду за Тобою
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Дорогу показати у свій дім.
І Він пішов, а також учні Його
Всі повставали і за Ним пішли,
Коли вони прийшли, то біля дому того
Вже й голосильники, і дударі були.
І Він сказав їм, щоб вони збирались
Іти від дому, бо дівча лиш спить,
Але вони із Нього насміхались,
Казали: Вона мертвою лежить.
Ісус ввійшов в кімнату й обернувся
До дівчини, що мертвою була,
І до руки холодної торкнувся,
І дівчина відразу ожила.
І розійшлася звістка ця усюди,
По всій країні стали говорить,
Що творить Він одне за другим чудо,
І навіть мертвих може оживить.
Коли вертався Він назад від того дому,
То два сліпці незрячі підійшли
І на дорозі кланялися Йому,
І жалібно просити почали:
Помилуй нас сліпих, наш Сину Божий,
Відкрий нам очі, щоб прозріли ми.
А Він спитав: Ви вірите, що зможу
Я вас зробити зрячими людьми?
Коли ж відповіли вони: Ми вірим,
То Він торкнувсь рукою їх очей:
Хай станеться все згідно вашій вірі,
Виходьте з безкінечності ночей.
Та тільки не розказуйте нікому
І будьте у словах своїх скупі,
Але вони розголосили краю всьому,
Що в Нього прозрівають і сліпі.
І привели до Нього хворого німого,
Що біснуватим був і жив в недузі тій,
І вигнав Він із нього демона лихого,
І розмовляти з ними став німий.
І дивувались люди всі довкола,
І говорили, що Ізраїль ще не знав
Таких чудес небачених ніколи,
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Які Ісус їм показав.
А Він обходив всі міста і всі оселі,
І славив Царство Боже, і навчав усіх,
І бачив, які люди невеселі
Й засмучені живуть в місцинах тих.
І змучені, і розпорошені повсюди,
Як вівці, що не мають пастуха,
Живуть нужденні і убогі люди
В своїх прадавніх і в нових гріхах.
І змилосерджувався Він тоді над ними,
І немочі усякі лікував,
Навчав любити Бога і між ними
Небесне Царство прославляв.
ХХІІ
І учням говорив, що йде велике жниво,
Та мало є робітників, Він їм казав.
Просіть Господаря цих жнив, бо так важливо,
Щоб Він робітників іще до вас послав.
І учнів Він тоді усіх до Себе скликав,
Й над духами нечистими їм владу дав таку,
Щоб виганяли їх вони, і виганяли лихо,
Й недугу, й неміч всяку нелюдську.
А їх було Дванадцять найдорожчих Йому,
Дванадцять всіх апостолів між учнями всіма.
І всі вони пішли за Ним зі свого дому Пилип і Симон, і Хома,
Матвій, Тадей і Яків, син Алфеїв,
Петро рибалка й брат його Андрій.
Іван пішов із ними Заведеїв
І Яків, брат його, і з ним Варфоломій.
Іскаріотський Юда був також між ними,
Ісус любив їх і усіх навчав,
Ходили всі із Ним дорогами земними,
Та Юда ворогам Його продав.
І Він сказав Дванадцятьом: Ідіть і Бога прославляйте,
І проповідуйте про Царство в Небесах,
Недужих уздоровлюйте і мертвих воскрешайте,
Бо владу маєте робити чудеса.
І виганяйте демонів із хворих,
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І прокажених очищайте від проказ,
І не беріть нічого із комори,
Ні золота, ні срібла про запас.
Ні торби не беріть, ні двох одеж в дорогу,
Ані сандаль, ні палиці до рук,
Ідіть поміж людей, моліться всюди Богу
І скрізь звільняйте їх від мук.
Бо дарма вам дісталась тая сила,
Ви просто так отримали її,
За неї ви і шеляг не сплатили,
Тож дарма дайте ці дари свої.
Як будете у місті чи в селі якому,
То там між всіх достойного знайдіть,
Тоді вітайте його: Мир для цього дому,
І лише після цього в дім ввійдіть.
Коли той дім для вас достойний буде,
То хай на нього мир весь ваш зійде,
Якщо ж там недостойні будуть люди,
То хай ваш мир назад до вас прийде.
А як не схочуть слухати нічого,
То перед тим як вийти за поріг,
Із міста, чи села, чи дому того,
То порох обтрусіть із ваших ніг.
По правді вам кажу, як Судний день настане,
То і Содому, і Гоморрі у той час,
Так тяжко і так страшно в нім не стане,
Як тому місту, що не вислухало вас.
Бо люди різні є – і добрі, й лиходії,
Ви йдете, як овечки між вовки,
Тож будьте мудрими усюди, наче змії,
Й невинні будьте, наче голубки.
На суд вас будуть люди видавати,
Тож будьте обережні поміж них.
По синагогах будуть бичувати
І до правителів водитимуть своїх
На свідчення за Мене для поганів,
Та не журіться тим, що будете робить,
Бо в ту годину буде вам надано
І Дух Отця в вас буде говорить.
На смерть брати братів давати стануть,
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Батьки дітей повидають своїх,
А діти на батьків своїх повстануть
І будуть без жалю вбивати їх.
І за Ім’я Моє вас будуть проклинати,
І ненавидіти, і гнати від лиця,
Та лише той спасіння буде мати,
Хто не впаде і стерпить до кінця.
Коли вас будуть з міста виганяти,
То ви тоді до іншого ідіть,
Не стомлюйтеся Бога прославляти
Й про Царство Його правду говорить.
Не встигнете в Ізраїлі пройти всіма містами,
Всіх сіл ви ще не пройдете його,
Як знову буде Син Людський між вами,
Бо учень менший вчителя свого.
І раб не більший теж від свого пана,
І вже доволі того буде їм,
Як раб урівень з паном своїм стане,
А учень стане з вчителем своїм.
Усе заховане колись відкритим буде,
Таємне все відкриється в словах.
Усе, що потемки, Я вам кажу –
Кажіть при світлі всюди,
А що на вухо чули – мовте на дахах.
І не лякайтеся того, хто убиває тіло,
Душі ж не може вашої убить,
Лякайтеся того, хто вашу душу й тіло
В гієнні може вам занапастить.
ХХІІІ
Хто визнати Мене перед людьми не побоявся,
Того перед Отцем Небесним визнаю і Я,
А хто перед людьми Мене цурався,
То того відцураюся і Я.
Не думайте, що Я прийшов, щоб мир творити.
Не мир творити я прийшов на цій землі,
Прийшов Я сина з батьком порізнити,
І матір з дочкою її.
Хто більш як Мене любить батька свого,
Чи любить більше матір як Мене,
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Чи дочку любить більш, чи сина свого,
То недостойний він Мене.
Хто не візьме свій хрест і не піде за Мною,
То не достойний буде він Мене.
Бо лише той, хто слідує за Мною,
Від себе сумнів віджене.
Хто душу береже свою, то той її погубить,
А хто за Мене згубить – той урятував,
А хто Мене приймає і всім серцем любить,
То він приймає Того, Хто Мене послав.
І хто пророка прийме як пророка,
Пророча нагорода того жде.
Хто ж праведника праведником прийме,
Той нагороду праведну знайде.
А хто напоїть вас хоча б водою,
То нагорода їх не обмине.
І будуть її мати із собою,
І прославлятимуть Мене.
ХХІV
Іван тоді ще у в’язниці був,
Не встигли голову іще йому відтяти,
Він про усі Христові чуда чув
Й послав до Нього учнів запитати.
Чи Той Він, що на Нього світ чекав,
Чи, може, іншого ми маємо чекати?
Ісус для них у відповідь сказав,
Що почали незрячі прозрівати,
З прокази хворі чистими стають,
Криві виходять знову на дороги,
Глухі говорять, вмерлі устають
І Добра Новина звіщається убогим.
І став Він про Івана говорить:
Що його вчення як вода в криниці,
І спраглим правди треба її пить,
А Ірод заховав його в темниці.
Він жив в пустелі й одягу не мав,
Дивився на пустелю як в безодню,
Молився, постив й Голосу чекав.
Щоб виконати місію Господню.
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Скажіть, що бачили ви у пустині тій?
Як за міські ходили вежі,
Чи очерет гойдався там сухий?
Чи чоловік там був у дорогій одежі?
Чи, може, він прислуг багато мав?
Чи був одягнений в м’яких шовкових шатах?
І в розкоші великій потопав,
Як тії царедворці по палатах?
Кого ж ви бачили у тій пустині дикій?
Де не було нікого скільки бачить око,
По правді вам кажу, то був пророк великий,
Ви бачили великого пророка.
І навіть більше як пророка, бо Я знаю,
Що це був той, що сказано про нього.
Я посланця Свого до Тебе посилаю,
І приготує він Тобі Твою дорогу.
По правді вам кажу, з народжених від жінки
Не жив на цій землі від нього більший житель,
Але найменший у Небеснім Царстві
То буде більший, ніж Іван Хреститель.
ХХV
Хто хоче до Отця Мого попасти,
То хай дорогу сам собі готує,
Зусилля докладає, щоб не впасти,
Хто має вуха, той Мене почує.
Бо є такі, що невдоволені всім світом,
Усе для них не так, усе не до вподоби,
Земля для них цвіте не тим, що треба, цвітом
І хліб не так збирають хлібороби.
До кого ж Я цей рід весь прирівняю?
До тих хлоп’ят, що день від дня на ринку
Сидять як в себе вдома і гукають
Всім людям перехожим без зупинку.
І кажуть їм, ми так вам гарно грали,
Старалися для вас, що мали сили,
Та ви чомусь для нас не танцювали,
Ми жалібно співали вам – ви плакать не хотіли.
Бо як прийшов до них Іван Хреститель,
Який не їсть, не п’є, убогих научає,
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Вони говорять, що то за учитель?
Він демона в своєму тілі має.
Прийшов же Син Людський, що їсть і п’є між ними,
Вони говорять: ось ласун, п’яниця,
Він дружить лише з грішними одними
І з митниками ходить веселиться.
І докоряв Ісус містам, де відбулися чуда,
Що не покаялись вони в гріхах своїх великих,
І страшно буде вам, і тяжко дуже буде,
Як Судний день прийде до вас великий.
І легше буде Тиру і Сидону,
Ніж Хорізану й Віфсаїду часу того,
Бо піднеслись ви вище від Закону,
А зійдете аж до пекла самого.
І ти, Капернауме, що піднісся аж до неба,
Також зійдеш аж до самого аду,
І велич та, що так возносить тебе,
Тоді зазнає нищівного спаду.
Якби ці чуда відбулися у Содомі,
То люди каялися б там в волосяниці
І був би він до цього дня між вами,
Не зруйнували б його сірка й блискавиці.
Я прославляю Тебе, Господи землі і неба,
Що від премудрих і розумних це втаїв Ти,
Бо до вподоби так було для Тебе,
Щоб лише для малят усе відкрити.
Отець Мій передав усе для Мене,
Й ніхто не знає Сина, окрім Нього,
Й Отця ніхто не знає, окрім Сина,
Й кому захоче Син відкрити Його.
Прийдіть до Мене змучені бідою,
Прийдіть до Мене струджені журбою,
Прийдіть до Мене, Я вас заспокою
І спокій заберете за собою.
Візьміть ярмо Моє і буде вам утіха,
І спокій знайдете собі в душі своїй,
Бо в серці Я покірливий і тихий,
Ярмо ж те любе і тягар легкий.
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ХХVІ
Коли ішов в суботу Він ланами,
То зголодніли учні і колосся рвали,
І очищали колоски руками,
Й очищене зерно до рота клали.
А фарисеї почали Йому казати:
Що гріх таке робити у суботу,
Що у суботу треба спочивати,
Бо Бог дав свято їм в цей день, а не роботу.
А Він їм відповів: Коли були голодні
Давид і люди, що із ним ходили,
То увійшли вони у храм Господній
І показні хліби у нім спожили.
А ті хліби не можна було брати,
І навіть не торкатися руками,
А можна було тільки споживати
Той хліб лише священникам у храмі.
Хіба ж ви не читали всі Закону,
Про те, що в храмі кожної суботи
Священники обходять заборону,
Але вони не винні для суботи?
А Я по правді вам кажу, що перед вами
Стоїть багато Більший навіть храму,
Тому за те, що рвуть зерно руками,
То не судіть ви цих людей вустами.
Коли б ви знали, Хто це перед вами,
Не виставляли б тут свої пишноти
І не ганьбили б цих людей словами,
Бо Син Людський Господь і для суботи.
ХХVІІ
І звідти Він пішов до синагоги,
А там був хворий, що не міг руки підняти,
І фарисеї запитали Його:
Чи можна у суботу оздоровляти.
Вони хотіли Його звинуватить,
Що нібито Він Бога зневажає,
Але Ісус почав для них казати,
Що Він нужденним завжди помагає.
Скажіть мені, чи є хто поміж вами,
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Що може лиш одну овечку мати
І як в суботу упаде вона до ями,
То він її залишить пропадати.
А чи як плач її він жалісний почує,
Діла полишить і забуде втому,
Піде до ями і її врятує,
І буде задоволений у тому.
А скільки ж за овечку кращі люди,
Щоб проявлять до них свою турботу,
По правді вам кажу: гріха не буде
Добро чинити навіть у суботу.
Й тоді Він каже чоловіку тому:
Цю хвору руку простягни від себе,
Здоровим стань і йди собі додому,
Твоя хвороба відійшла від тебе.
Покинула тебе страшна недуга,
Тепер ти можеш зі всіма радіти,
Рука твоя здорова, як і друга,
І можеш нею геть усе робити.
А фарисеї скликали нараду
І радились, щоб Його погубити,
Але Він знав усе про їхню зраду,
Покинув їх й пішов собі ізвідти.
За Ним услід пішло людей багато,
Їх віра в Нього всіх вела безкрая,
А Він їм наказав Його не виявляти,
Щоб справдилось пророцтво від Ісаї.
Як він пророкував колись між нами:
Ото Мій Отрок, вибираю Його,
Улюблений Він Мною поміж вами,
Душею пригортаюся до Нього.
Моя душа лиш Його полюбила,
Святого Духа дам Йому Я Свого
І буде в Нім Моя велика сила,
Шануйте і вклоняйтеся для Нього.
І буде Він велику славу мати,
І суд поганам проголосить всюди,
Не буде Він змагатись і кричати,
І чути на шляхах Його не буде.
Очеретини навіть не доломить,
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Що надломилася від вітру у пустелі,
Аж поки присуд Свій не допровадить
До міста кожного і кожної оселі.
Надіятися будуть всі погани
На Його Ймення світле і велике,
Та не знайдуть у Нім для себе шани,
Бо плем’я те лукаве і безлике.
ХХVІІІ
І привели тоді Йому сліпця німого,
Який не чув, не бачив, сам не міг ходити.
Він вигнав з нього біса й уздоровив його,
І бачити він став і знову говорити.
І дивувалися всі люди і питали:
Хто ж Він такий, що владу таку має?
А фарисеї це почули і казали:
Він Вельзевулом духів виганяє.
А Він думки їх знав і так до них промовив:
Що царство те, яке супроти себе діє,
Чи місто, а чи дім у місті тому,
То неодмінно зразу ж запустіє.
Якщо якийсь диявол в сатанинській славі
Почне диявола з людини виганяти,
Скажіть тоді для Мене, рід лукавий,
Як зможе його царство устояти?
Не сатаною виганяю Я, а Духом Божим
І владою, що дав Отець для Сина,
Я виганяю демонів негожих
І знов стає здоровою людина.
Ніхто не може дім пограбувати
Господаря, в якому силу чують,
Лиш треба наперед його зв’язати,
Тоді лише будинок пограбують.
Хто не зі Мною йде, то той іде супроти,
І хто зі Мною разом не збирає,
І хто в гріхи впадає без турботи,
То той супроти Мене розкидає.
Тому кажу вам: всякий гріх проститься,
Проститься навіть неповага Бога,
Але ніколи людям не проститься,
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Хто Духа зневажатиме Святого!
Хто скаже щось на Сина на Людського,
То буде прощений він в вчинку тім безпутнім,
А як хто скаже щось на Духа на Святого,
Тому не проститься ні зараз, ні в майбутнім!
Як виростите дерево недобре,
То й плід його усім недобрим стане,
А добре дерево, то родить плодом добрим,
І кожний плід той з дерева дістане.
Зміїний роде, добре говорити
Не можеш ти, бо зло у серці маєш.
І чим наповнене воно, то з тим і будеш жити,
І те в вустах своїх тримаєш.
Із скарбу доброго людина добра має
Для себе добре й іншим має досить,
Ну а лукава скарб лихий шукає
І з того скарбу лиш лихе виносить,
За кожне слово, що пусте було, то люди
Відповідати будуть у суді великім,
І кожен з слів своїх чи виправданий буде,
Чи буде в нім засуджений навіки.
А фарисеї й книжники казали:
Учителю, подай нам знак про Себе,
Щоб ми Тебе Месією вважали,
Ознаку хочемо побачити від Тебе.
І відповів Ісус їм: О лукавий люде,
Навіщо чините для себе перепони?
Ознаки вам ніякої не буде,
Окрім ознаки від пророка Йони,
Який три дні й три ночі перебув в утробі
Кита та віднайшов на волю дверці.
Так Син три дні й три ночі перебуде
В землі самісінькому серці.
Ніневетяни стануть на суді з цим родом,
Осудять рід оцей, бо прийняли Закона,
Покаялись вони на проповідь пророка,
А тут стоїть ось Більший, аніж Йона!
Цариця з півдня рід оцей осудить,
Яка прийшла почути Соломона
І в ній велику мудрість він пробудить,
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А тут стоїть ось Більший Соломона!
Коли Він промовляв так до народу,
То хтось сказав: Брати Твої і мати
Чекають в стороні від Тебе згоду,
Бо хочуть із Тобою розмовляти.
А Він сказав йому і показав рукою
На учнів всіх, які за ним ходили:
Ото і мати, і брати Мої зі Мною,
Що Бога у серця свої впустили.
Бо той, хто чинить волю Батька Мого,
І хоче серцем всім Його сприймати,
І любить Його, вірує у Нього,
То той мені сестра і брат, і мати.
ХХІХ
І розказав Він притчу для народу
Про сіяча одного, що у полі
Він сіяв зерна в сонячну погоду,
Щоб хліба в домі всім було доволі.
І край дороги одні зерна впали,
І налетіли птахи на те поле,
І швидко тії зерна поклювали,
І поле залишилось знову голе.
А другі зерна, що сівач приніс із дому,
То всі на кам’янистий грунт упали,
І тонкий шар землі був в місці тому,
І зерна швидко в нім попроростали.
Та кореня не мало те насіння,
І тільки сонечко над обрієм заграло,
Нагрілося засіяне каміння
І збіжжя геть усе повисихало.
А інші зерна впали просто в терен,
І вигналось гілля високе, і набрало силу,
І не було врожаю із тих зерен,
Бо те гілля врожай весь поглушило.
А інші зерна в добру землю впали
І зародили добрим урожаєм.
Тут учні підійшли до Нього і спитали:
Чому Ти притчами із ними розмовляєш?
А Він сказав для них: Бо вам усім пізнати
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Дано в Небеснім Царстві таємниці,
А їм же треба так розповідати,
Як пити чисту воду із криниці.
Бо дивляться вони, та бачити не вміють,
І слухають усе, але його не чують,
І розумом своїм вони не розуміють
Того, що їм пророки пророкують.
Збувається пророцтво від Ісаї,
Слова якого так багато значать:
Почують вухом та не зрозуміють,
Дивитись будуть, але не побачать.
Бо серце у людей цих загрубіло,
І тяжко вухами вони своїми чують,
І очі в них зажмурені несміло,
І розуму у серці не згрупують.
І серцем їм Мене не зрозуміти,
Щоб навернутися до Мене і спастися,
Щоб душу у гієнні не згубити,
А у Небесне Царство вознестися.
Блаженні ж ваші очі, що вже бачать,
Блаженні ваші вуха, що вже чують,
Бо Царство Боже в Небесах побачать
І спів Небесних Ангелів почують.
По правді вам кажу, щоб добре розуміли,
Багато хто з пророків це відчули,
Бажали бачити як ви, та не зуміли,
Хотіли чути, але не почули.
До кожного, хто слухає про Царство Боже,
Але ніяк його не розуміє,
Прийде лукавий і украсти зможе
Усе, що в серці він своїм посіє.
Це про зерно, що впало край дороги,
Та довго на землі не пролежало
І прорости воно не мало змоги,
Бо птаство все його повибирало.
А те зерно, що впало на каміння,
Це той, хто слово з радістю сприймає,
Але немає в нім глибокого коріння,
Тому й постійним в вірі не буває.
Як тільки утиски за слово він відчує
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Чи переслідування стануться не в міру,
Відразу спокушається й руйнує,
В своєму серці в Царство Боже віру.
А те зерно, що впало у тернину,
Це той, хто слухає і чує слово Боже,
Але збагачуватись хоче він неспинно
І клопоти покинути не може.
Живе у нім збагачення омана
І серцю завдає велику шкоду
Жадоби ненаситної примана,
І слово залишається без плоду.
А те зерно, що впало в грунт родючий,
Це той, хто слухає і розуміє слово,
І має він у серці скарб квітучий,
І плід приносить людям сторазово.
ХХХ
І в іншій притчі розказав Він для народу,
Що схоже Царство в Небесах до чоловіка,
Який у поле вийшов ще до сходу,
Щоб виростити урожай собі великий.
І став з робітниками працювати,
І добрі зерна висіяв по полю,
А ворог, як пішли всі спочивати,
Насіяв між пшеницею куколю.
І гарне збіжжя виросло на полі,
І колос зернами важкими наливався,
І до землі хилився вже поволі,
Тоді і кукіль між колоссям показався.
Робітники тоді в господаря спитали:
Скажи, хіба ж не кожен з нас старався,
Хіба ж не добрим ми насінням засівали,
То звідки ж кукіль тут узявся?
А він сказав для них: Прийшов мій супротивник,
І щоб завдать моєму серцю болю,
Відкрив посеред ночі заготівник
Й насіяв між пшеницею куколю.
Робітники для нього відказали:
Скажи для нас і ми підемо в поле,
Щоб бур’яни хлібам не заважали,
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То ми їх між пшеницею пополем.
А він їм відповів: Не треба їх чіпати,
Хай кукіль разом із пшеницею зростає,
Бо як почнете його виривати,
То і пшениця з того постраждає.
А у жнива скажу женцям, працюйте чисто,
Зберіть найперше кукіль, щоб спалити,
Тоді мою пшеницю колосисту
В снопках до клуні будете возити.
А ще сказав Він притчу їм, що схоже
Небесне Царство до гірчичної зернини,
Його не кожен навіть бачить може,
Таке мале воно між зернами малими.
Але коли посієш його в полі,
То деревом воно з землі зростає,
І птаства назлітається доволі,
І кублитися в ньому починає.
Розказував у притчах Він про Царство,
Без притчі не хотів нічого говорити,
Щоб справдилося сказане пророцтво,
Що в притчах зможе Він вуста Свої відкрити.
І розпустив народ Він, і прийшов додому,
І підступилися до Нього учні з всіх боків,
І почали просить і говорити Йому,
Щоб Він про кукіль притчу пояснив.
І Він їм відповів: Господар поля того,
В яке насіння добре сіяв він з весни,
Це Син Людський, а те насіння його Це Царства Божого сини.
А поле те – це світ, в якому люди
Як зерна розпорошені в полях,
І кожен на суді відповідати буде,
Якщо він не покається в гріхах.
А кукіль той, що сіяв його ворог,
Поміж пшеницею на полі уночі,
То це сини лукавого розкидані як порох,
Грішать в гієнну огненну йдучи.
А той, що сіяв кукіль, то глава митарства,
Це сатана, що до погибелі веде,
Не буде бачити повік Святого Царства
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Той, хто у його сіті попаде.
Жнива у полі – це скінчення віку,
Женці у полі – Ангели Мої.
І кару кожен понесе з людей велику
За вчинки всі неправедні свої.
Бо як збирають кукіль і як палять його,
То буде так, як Я вам говорив,
Що підуть Ангели й візьмуть із Царства Його
Спокуси всі і тих, хто їх чинив.
І повкидають всіх до огненної печі,
І буде плач і скрегіт їх зубів,
І ляжуть тягарем на їхні плечі
Усі гріхи, що кожен заробив.
А праведники в Царстві Божому засяють,
Як сонце ясне у безхмарний день,
І будуть тішитись, і в щасті заспівають
Для Господа свого святих пісень.
Хто вуха має, хай Мене почує
І зробить висновки собі з свого життя,
Дорогу праведну до Царства сам готує
І завжди пам’ятає каяття.
А ще сказав Він, що Небесне Царство схоже
До скарбу в полі, що захований лежить,
І хто його знайти у полі зможе,
Той все продасть, щоб поле те купить.
А ще подібне Царство на людину,
Що перл шукає все життя своє,
І як знайде одну дорогоцінну,
То все добро за неї віддає.
На невід Царство Боже ще подібне,
Який на берег з моря дістають
І викидають з нього непотрібне,
А добре все до посуду кладуть.
Так буде при скінченні віку цього,
І вийдуть Ангели, і стануть вилучать
Всіх грішників і до вогню страшного
Їх повкидають, і вони згорять.
І буде чути крик несамовитий,
І скрегіт їх зубів в страшнім вогні,
І буде кожен за гріхи свої платити,
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Які приніс до суду на спині.
Скажіть Мені, чи все ви зрозуміли?
Спитав по тому учнів Він своїх,
Вони відповіли Йому і тихо говорили:
Ми зрозуміли все із слів Твоїх.
ХХХІ
І звідти Він пішов до Свого дому,
І проповідувати в синагогах став,
І дивувались в синагогах люди Йому,
Що мудрість Він таку велику мав.
І тихо між собою говорили:
Хіба ж то Він не Йосипа і не Марії Син,
То звідки ж в Нього стало стільки сили
І звідки мудрості такої має Він?
Хіба ж не разом ріс Він з нашими синами,
Ходив із ними ще не так давно,
Хіба Його брати і сестри не між нами,
То звідки ж це усе Йому дано?
Невіра Йому серце краяла глибоко,
І учням Він відкрив печаль Свою,
І їм сказав: Ніколи ще пророка
Не визнавали у своїм краю.
І Він пішов від них через невіру їхню,
Багато їм чудес не показав,
Залишив батьківщину непривітну
І багатьох не вздоровляв.
ХХХІІ
Почув і Ірод славу про Ісуса,
Покликав слуг своїх і став їм говорить,
Що то Іван із мертвих повернувся
І чуда на землі почав творить.
Бо він закрив Івана до в’язниці,
Щоб там Іван назавжди замовчав,
Щоб там заплющив він свої зіниці
І більш нікого не навчав.
Щоб більш ніхто його уже не слухав,
Щоб більш ні з ким не міг він говорить,
Але в’язниця має власні вуха
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І голос правди в ній не заглушить.
Продовжував Іван і там молитись,
Лилась рікою правда з його губ,
Що треба Іроду з гріха його звільнитись
І розірвати цей ганебний шлюб.
Що братову дружину треба повернути
Назад своєму братові, бо гріх таке робить,
Щоб в брата рідного дружину відібрати
І у гріху такому з нею жить.
Тоді Іродіада лютою змією
Сичати стала, щоб Івана вбить,
Та Ірод не погоджувався з нею
І говорив: нехай ще посидить.
Бо дуже він боявсь людського гніву,
Бо був Іван в народі як пророк,
І Ірод пропускав повз вуха ту злосливу
Її намову на кривавий крок.
ХХХІІІ
Та ось у Ірода настали іменини,
На них усі запрошені прийшли,
Знайомі його, друзі і родина,
І всі йому гостинці принесли.
Між них і юна Соломія гостювала,
Дочка Іродіади в молодій красі,
Вона гостинця теж приготувала
Й хотіла здивувати ним усіх.
І ось коли вже гості захмеліли,
І вдарило їм в голову вино,
І Ірода з усіх боків хвалили,
Що мудрого такого вже давно
Не бачили правителя в цім краї,
Що добре так піклується про них,
Що править гарно і таланта має,
І дуже справедливий до усіх.
А Ірод задоволений їх слухав
І лише посміхався їх словам,
Хвалебні оди лоскотали вуха,
Бо думав він про себе так і сам.
І ось в цей час почулись ніжні звуки,
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І музика по залі попливла,
І вийшла дівчина, піднявши вгору руки,
Що дуже гарною і ніжною була.
Одіта у легенькому хітоні,
Немов лебідка йшла поміж людей,
Схиляла тонку талію в поклоні
І посміхалася чарівно до гостей.
Живими квітами були прикриті груди,
І витончені рухи рук і ніг,
І дивувались грації цій люди,
І плескали в долоні рук своїх.
І Ірод дуже щиро здивувався,
Коли він Соломію в ній пізнав,
І теж їй плескав, і з стільця піднявся,
Де ти навчилась танцювати так? – спитав.
Вона метеликом до нього підлетіла,
Рожеве личко пристрастю пашить,
І по-дитячому йому залопотіла:
Я так тобі хотіла догодить.
І притулилася до нього як дитина,
Сховалося в шовках її лице,
І пролунало в залі в цю хвилину,
Що треба їй гостинця дать за це.
І Ірод їй сказав: Проси що хочеш,
Тобі нічого неможливого нема.
Тут брат Іродіади звів на нього очі
Й сказав: Заприсягнись перед всіма.
Бо сам він жив в палаці непогано,
Купався в розкоші, купався у вині,
Тож добре знав, якщо сестри не стане,
Скінчаться і його солодкі дні.
Тому домовилися двоє із сестрою,
Якщо за танець той гостинця їм просить,
То хай Іван заплатить головою,
Тоді обом спокійно буде жить.
І Ірод взяв її до себе на коліна,
І присягнувсь розчулений гостям:
Я дам усе, що схоче ця дитина,
Хай лиш попросить, я усе їй дам.
Що попросити? Навіть я не знаю,
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Сказала Соломія крадькома:
А можна, я у мами запитаю,
Хай скаже нам, чого у нас нема.
Іродіада вже на дівчину чекала,
Іди спитайся. Ірод їй сказав,
І та на вухо Соломії прошептала:
Скажи, щоб голову Іванову віддав.
Ну що ти хочеш? – Ірод знов питає,
Все дам тобі, дитя моє, проси.
Вона ж додолу очі опускає
І каже: голову Івана принеси.
Здивований тетрарх розкрив широко очі,
І вражений проханням запитав:
О Соломіє, ти насправді хочеш,
Щоб я Івану голову відтяв?!
Вона кивнула ствердно головою,
Тетрарх підвівся і на ноги став,
Краплини поту втер з чола рукою,
Притис її до себе і сказав:
Навіщо голова тобі, дитино?!
Я краще пів скарбниці тобі дам,
Та Соломія мовила спокійно:
Я хочу голову, ти присягнувся нам.
І Ірод розгубився і мовчав,
І зала стихла, всі дивилися на нього,
І бурмотіти Ірод щось почав,
Що він прохання не чекав такого.
Тоді Іродіада наказала
Для вартових: В темницю всі ідіть
І як дочка моя у Ірода прохала,
Сюди на таці голову несіть.
Та варта навіть кроку не ступила,
Тоді Іродіада як змія
Для Ірода на вухо зашипіла:
Як не уб’єш, піду від тебе я.
Вернуся я назад до свого дому,
Ти вранці встанеш, а мене нема,
І будеш жити сам в палаці цьому,
Тож обирай між нами обома.
А Ірод так у неї закохався,
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Життя без неї геть не уявляв,
На самоті лишитися злякався
І варті йти рукою знак подав.
І вартові взяли у руки зброю
І до в’язниці темної пішли,
І тацю прихопили із собою,
І голову до зали принесли.
Так стратив Ірод Божого пророка
І цим зганьбив себе у всіх віках,
А пам’ять про Івана щира і глибока
Живе на всій землі, по всіх її кутках.
І після страти учні із в’язниці
Скривавлене те тіло узяли
І поховали його як годиться,
І для Ісуса все розповіли.
(далі буде)
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
•

ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВИЩЕ ПАРАФІЙ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ
ГОЩАНСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
1944–1964 рр.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Жаврів; число віруючих 750 душ.
2. Церква дерев’яна однопрестольна, св. Апостола Якова (брата Господа).
Побудована 1876 року. Потрібне внутрішнє і зовнішнє фарбування.
Престольний празник 23 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 5 травня 1946 року. № реєстраційного документа 82.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Грудочок, 1,5 км, 250 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Бочаниця, 1,5 км, Острозький р-н.
 с. Дуліби, 4 км.
 с. Майків, 5 км.
6. В с. Жаврів є медпункт. Районна лікарня знаходиться в м. Гоща, 10 км
від церкви.
7. В с. Жаврів є 7-літка. В м. Гоща 10-літка.
8. Залізнична станція Могиляни, автобусного руху немає. Поштове
відділення зв’язку в м. Гоща, 10 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 44 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 10 км.
10. Для настоятеля є квартира із 3-х кімнат і кухня. Є комора. Для
псаломщика квартири немає. Будівля – особистість громади.
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.)
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятелі:
• свящ. Синюк Олексій Сергійович 1950-1953 рр.
• свящ. Влодек Іван Фіанасійович 1953-1955 рр.
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• обслуговуючий причт церкви с. Бочаниця 1955-1957 рр.
• свящ. Славутинський Христор Георгійович 1957-1958 рр., помер
Псаломщики:
• Дмитрук Симен Андрійович 1949-1953 рр.
• Нищетюк Феодор Андрійович 1953-1957 рр. без/ук
• Славутинська Анна Христофорівна 1957-? рр. без/ук
Церковні старости:
• Данилюк Василь 1950-1955 рр.
• Стара Феодор Максимович 1955-? рр.
Настоятелі:
• обслуговуючий причт церкви с. Бочаниця Острозького району 19581958 р.
• свящ. Фірковський Феодор Мойсеєвич 1958-1959 рр.
• обслуговує церкву с. Майкова 1959-1959 рр.
• свящ. Калинчук Василь Іванович 1959-1959 р.
• обслуговуючий причт церкви с. Бочаниця 1959-1960 рр.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Дорогобуж, число віруючих 725 душ.
2. Церква кам’яна, однопрестольна, св. Успенська. Побьудована у XVI
столітті. Потрібний капітальний ремонт. Всередині потрібне фарбування
стін. Престольний празник 15 серпня ст. ст.
3. Зареєстрована 14 травня 1946 року. № реєстрації документа 68.
4. До релігійної громади ходять віруючі села Подоляни 425 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Рясники 3 км.
 с. Дроздів 3 км.
 с. Мнишин 5 км.
6. В селі Дорогобуж знаходиться медпункт і роддом.
7. В селі Дорогобуж є 7-літка 10-літка в с. Горингрод Тучинського р-ну за 5
км від церкви.
8. Залізнична станція Рівне 25 км. Автобусна станція 4 км. Поштове
відділення зв’язку с.Бабин 5 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 25 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 12 км від церкви.
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10. Для настоятеля є квартира із 2-х кімнат і кухні, є комора. Будівля –
особистість громади. Для псаломщика хата не надається.
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.)
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятелі:
• прот. Григорович Миколай 1950-1951 рр.
• прот. Немоловський Ілларій 1951-1953 рр.
• свящ. Савицький Памфіл Іванович 1953-1957 рр.
• обслуговуючий причт церкви с. Рясники 1957-? рр.
Псаломщик:
• Пастушок Зіновій 1954-1957 рр. б/ук
Церковний староста:
• Степанчук Олексій А. 1950-1954 рр.
• Вознюк Антон Пантелеймонович 1955-? рр.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння

1. с. Вітков, число віруючих 435 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Апостола Якова. Збудована в 1770
року. Міцна, потрібна зовнішнє і внутрішнє фарбування. Престольний
празник 23 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 20 червня 1946 року. № реєстрації документа 66-13.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Синів 2 км.
 м. Гоща 5 км, райцентр.
6. На місці є медпункт, роддом. Районна лікарня м. Гоща 5 км від церкви.
7. В с. Вітков є 4-літка, 10-літка знаходиться в м. Гоща 5 км від церкви.
8. Залізнична станція м. Рівне 33 км від церкви. Автобусна зупинка 3 км.
Поштове відділення зв’язку м. Гоща 5 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 33 км, від районного і благочинного
центру м. Гоща 5 км.
10. Для настоятеля є квартира із 2-х кімнат і кухні, є комора. Будівля
особистість громади. Вик. об. псаломщика живе у власному будинку.
Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року – церква закрита.
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Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятелі:
• свящ. Аврамчук Корнелій Ігнатович 1949-1957 рр.
• свящ. Джурко Макарій Данилович 1957-1958 рр.
Псаломщик:
• Кучер Георгій Іванович 1955-1958 рр.
Церковні старости:
• Шевчук Діонісій Трохимович 1951–1957 рр.
• Тхорук Іван Охримович 1957–1960 рр.
Настоятелі:
• свящ. Кукуруза Констянтин Степанович 1959–1959 рр.
• свящ. Войтович-Сальчук Микола Потапович 1959–1960 рр.
Церковний староста
• Примачек Філімон Максимович 1960-? рр.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Новоставці, число віруючих 1100 душ.
2. Церква дерев’яна однопрестольна св. Іоанна Милостивого,
збудована 1713 року. Стара, потребує капітального ремонту.
Престольний празник 12 листопада.
3. Зареєстровано 5 травня 1946 року. № реєстрації документа 69.
4. До релігійного збору ходять віруючі села: Немає
5. Найближчі релігійні громади:
• с. Бугрин 2 км.
• с. Посягва 3 км.
• с. Вільгор 4 км.
6. В с. Новоставці є медпункт. Лікарня знаходиться в с. Бугрин 2 км
від церкви.
7. В с. Новоставці є 4-літка, 10-літка знаходиться в с. Бугрин 2 км.
8. Залізнична станція Остріг 12 км від церкви. Автобусна зупинка в
с. Бугрин 2 км від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 20 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 14 км.
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10. Для причту є два старих будинки, один для настоятеля з 3-х кімнат
і кухні, є комора. Для псаломщика є із 3-х кімнат. Власність
громади.
Знято з реєстрації в 1963 р.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятелі:
• свящ. Шайдевич Леонід М. 1950–1951 рр.
• свящ. Урбанович Феодосій 1951–1952 рр.
• свящ. Очеретяний Євгеній 1952–1952 р.
• обслуговувач причт церкви с. Бабин 1952–1957 рр.
• обслуговувач причт церкви с.Бугрин 1957–1959 рр.
Псаломщик:
• Степанюк Євстафій Семенович 1942–1958 рр.
Церковні старости:
• Цинко Іван Омелянович 1944–1957 рр.
• Луцик Михайло Васильович 1957–1959 рр.
Настоятель:
• обслуговувач причт церкви с. Вільгор 1959-? рр.
Церковний староста:
• Цимбалюк Єфрем Филимонович 1959-? рр.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Стадники, число віруючих 400 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Різдва Богородиці. Збудована
1808 року. Потребує зовнішнього і внутрішнього фарбування.
Престольний празник 8 вересня ст. ст.
3. Зареєстрована 30 вересня 1945 року. № реєстрації документа 62 №1.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Країв 2 км.
 с. Колесник 2 км.
 с. Оженин 3 км. Острозький р-н.
6. Медичного пункту немає. Медпункт знаходиться в селі Країв.
Лікарня в с. Бугрин 9 км.
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7. В с. Стадники є 4-літка, 10-літка в с. Бугрин 9 км.
8. Залізнична станція Остріг 3 км від церкви. Автобусного руху немає.
Поштове відділення зв’язку с. Оженин 3 км від церки.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 27 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 15 км.
10. Причтового будівництва немає.
Знято з реєстрації.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
 обслуговувач причт церкви с. Краєв
Церковний староста:
 Дивачук Миколай Михайлович 1945-? р.

Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Колесники, число віруючих 400 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Трійці, побудована в 1860 році.
Виправлена. Престольний празник на другий день Пресвятої Трійці.
3. Зареєсттована 20 травня 1948 року. № реєстрації документа 73.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Вільгор 2 км.
 с. Стадники 2 км.
 с. Краєв 2 км.
 с. Новоставці 3 км.
6. Медичних пунктів немає. В селі Вільгор є медпункт. Лікарня
знаходиться в с. Бугрин.
7. На місці є тільки 4-літка. 10-літка знаходиться в с. Бугрин 5 км від
церкви.
8. Залізнична станція Остріг 6 км від церкви. Автобусного руху немає.
Поштове відділення зв’язку в с. Бугрин.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 29 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 12 км.
10. Причтового будівництва немає.
Зняли з реєстрації.
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Настоятель:
• обслуговувач причт церкви с. Краєв 1957–1957 р.
Церковний староста:
• Ковальчук Антон Петрович 1950-? р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння

1. с. Курозвани, число віруючих 1500 душ
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Покровська, побудована в
1836 році. Придатна. Престольний празник 1 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 17 лютого 1946 року. № реєстрації документа 63-22.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Дуліби 2 км.
 с. Федорівка 4 км.
 с. Синів 4 км.
 м. Гоща 5 км.
6. В селі Курозвани є медпункт.
7. Є 7-літка. 10-літка в м. Гоща 5 км і в с. Синів 4 км від церкви.
8. Залізнична станція м. Рівне 40 км. Автобусна зупинка в м. Гоща і
с. Синів.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 40 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 5 км.
10. Дім для настоятеля однокімнатний і кухня, побудований в 1955
році. Холодний, будівель немає. Дім побудований на кошти
громади. Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятелі:
• Прот. Коцюк Петро Прокопович 1951–1954 рр.
• Свящ. Гарбузюк Сергій Пилипович 1954–1954 р.
• Свящ. Шиприкевич Віктор Миколайович 1954–1965 рр.
Псаломщики:
• Кучер Миколай Ів. 1950–1954 рр. і. об.
• Кучер Миколай Ів. 1954–1957 рр. з указ.
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Церковні старости:
• Лелюх Серафим Феодосійович 1948-? р.
• Ящук Даниїл Кононович списки бл. 1965 р.
Настоятелі:
• Прот. Калинчук Володимир Іванович 1965–1966 рр.
• Свящ. Заіка Іван Харитонович 1967–1972 рр.
Церковні старости:
• Шандолюк Порфірий Максимович ? – 1966 рр.
• Абрамчук Михаїл Павлович 1971 – ? р.
Настоятель:
• Свящ. Солов’їв Василій Іванович 1973 – ? р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Красносілля, число віруючих 350 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Дмитрівська, побудована в
1783 році, придатна, потрібне зовнішнє фарбування. Престольний
празник 26 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 20 червня 1946 року. № реєстрації документа 79-12.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Вітков 1 км.
 с. Синів 2 км.
 м. Гоща 5 км.
6. В селі Красносілля є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща
5 км від церкви.
7. В селі Красносілля є 7-літка, 10-літка знаходиться в райцентрі м.
Гоща 5 км від церкви.
8. Залізнична станція м. Рівне 33 км. Автобусна зупинка 3 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку м. Гоща.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 33 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 5 км.
10. Для причта квартир немає.
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Настоятель:
• Бобрик Сергій Ів. 1950–1950 р.
• Свящ. Влодек Іван Афан. 1951–1953 рр.
• Обслуговувач причта церкви с. Вітков 1953–1959 рр.
Церковний староста:
• Мазурець Пилип Климентійович 1949–1958 рр.
• Черняк Терентій Прокопович 1958-? р.
Настоятель:
• Обслуговувач причта церкви с. Вітков 1959–1960 рр.
• Свящ. Бондарчук Феодот Єфстафійович 1960–1967 рр.
• Прот. Жильчук Іван Федорович 1967–1970 рр.
• Прот. Нестерович Євменій Костянтинович 1971-? р.
Церковний староста:
 Лесик Іван Корнилович 1974-? р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Дуліби, число віруючих 545 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Різдва Богородиці, побудована в
1966 року. Придатна, потрібно тільки внутрішнє фарбування. Престольний
празник 8 вересня ст. ст.
3. Зареєстровано 27 червня 1946 року. № реєстраційного документа 80.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Майков 3 км.
 с. Бочаниця 3 км.
 с. Курозвани 4 км.
6. В селі Дуліби знаходиться медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща
7 км від церкви.
7. В селі Дуліби знаходиться 5-літка, 10-літка в м. Гоща 7 км.
8. Залізнична станція м. Рівне 35 км від церкви. Автобусна зупинка і поштове
відділення зв’язку в м. Гоща.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 35 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 7 км.
10. Для причта квартири немає. Настоятель живе в зйомній квартирі.
І. об. псал. місцевий християнин живе в особистому домі.
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Настоятель:
• Свящ. Самостяк Олександр 1948–1951 рр.
• Прот. Роздяловський Миколай 1951–1952 рр.
• Обслуговувач причта с. Жаврів 1952–1953 рр.
• Свящ. Нечипорук Андрій 1953 – 1956 рр.
• Зашт. свящ. Шидровський Іван Іванович 1956–1967 рр., помер.
Псаломщик:
• Лящук Степан Петрович 1938–1953 рр.
• Гринюк Степан Антонович 1953–1958 і. об.
Церковний староста:
• Мирончук Фома Володимирович 1950-? р.
• Лящук Микола Іванович сп. благоч. 1965 р.
• Мирончук Олександр Павлович 1969-? р.
Настоятель:
• Обслуговувач причта с. Майків.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. м. Гоща, число віруючих 1630 душ.
2. Церква кам’яна, однопрестольна св. Михайлівська, побудована в
1939 році. Зовнішній ремонт зроблений в 1955 року, а внутрішні
розписи в 1957 р.
3. Зареєстрована в 1946 р. 12 травня. № реєстраційного документа 62.
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Чудниця 2 км. 760 душ, с.
Терентіїв 2 км.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Горбаків 3 км.
 с. Симонов 3 км.
 с. Красносілля 3 км.
6. В м. Гоща є районна лікарня – відділення здоров’я, амбулаторія,
медпункт, стоматологічний кабінет і інші медичні заклади.
7. Є школа 10-літка, два клуби, бібліотека, районний магазин,
сільський магазин, культмагазин, дві їдальні, кінотеатр і інші
заклади.
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8. Залізнична станція м. Рівне 32 км. Автобусна зупинка на місці 500 м
від церкви. Поштове відділення зв’язку м. Гоща 500 м від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 32 км. Районний і
благочинний центр на місці.
10. Причтових будинків немає. Квартира для настоятеля і псаломщика
наймається громадою і оплачує їх.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Кривицький Євгеній 1901–1950 рр., помер.
• Прот. Нитовський Володимир 1950–1951 рр.
• Прот. Іваницький Олексій Філофілактович 1951–1973 рр.
Псаломщик:
• Кирянчук Олександр Дмитрович 1950–1957 рр.
• Кучер Микола Іванович 1957–1973 рр.
Церковний староста:
• Царук Мойсей Іванович 1945-? р.
• Качорець Іван Герасимович списки бл. 1965 р.
Псаломщик:
• Семенович Родіон Степанович
Настоятель:
• Ракс Віктор Андрійович 1912-? р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Горбаків, число віруючих 1025 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Троїцька, побудована в 1764 р.
Придатна, внутрішнє і зовнішнє фарбування проведено в 1955 р.
Престольний празник на день св. Трійці. ст. ст.
3. Зареєстрована 11 березня 1946 р. № реєстрації документа 74.
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Шкаров 1 км, 475 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 м. Гоща 3 км.
 с. Мнишин 3 км.
 с. Томахов 3 км.
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6. В с. Горбаків знаходиться медпункт і роддом. Районна лікарня
знаходиться в м. Гоща 3 км від церкви.
7. В с. Горбаков є 4-літка, 10-літка знаходиться в м. Гоща.
8. Залізнична станція м. Рівне 26 км від церкви. Автобусна зупинка 400 м від
церкви. Пошта в м. Гоща.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 26 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 3 км.
10. Для настоятеля є трикімнатна квартира і кухня. Є комора. Побудова –
власність громади. Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Ковалевський Сергій Іванович 1921–1953 рр. помер.
• Прот. Копачевський Платон Іванович 1953–1960 рр.
Псаломщик:
• Хомик Антон Сергійович 1950–1952 рр.
• Сиротюк Микола Іванович 1952–1953 рр.
• Козярчук Софоній 1953–1954 рр. б-у
• Кухарук Олександр Карп. 1954–1957 рр.
• Кучер Георгій Іванович 1957–1958 рр. без/указ
Церковний староста:
• Петрук Філімон 1950–1953 рр.
• Козярчук Іларій Павлович 1957–1961 рр.
Настоятель:
• Свящ. Мамчур Іван Йосипович 1961–1961 р.
• Свящ. Грогуль Олексій Костянтинович 1961–1969 рр.
Церковний староста:
• Козярчук Петро Каленикович ?-1961 р.
Настоятель:
• Прот. Войтович-Сальчук Микола Потапович 1969 р.
Церковний староста:
• Козел Петро Каленикович 1969 р.
• Верещак Андрій Миронович 1974 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Тучинське благочиння
1. с. Воскодави, 200 хат.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Покровська, обновлена в 1883 р.
Придатна. ремонту не потребує. Престольний празник 1 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 20 січня 1946 р. № реєстраційного документа 379-13.
4. До релігійної громади ходять віруючі: немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Коростятин 2 км.
 с. Красносілля 5 км.
 с. Дроздів 7 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Воскодави, районна лікарня в м. Тучин, 9 км
від церкви.
7. В с. Воскодави є початкова 4-літня школа, 10-літка в с. Коростятин 2 км
від церкви.
8. Залізнична станція м. Рівне 32 км від церкви. Автобусна зупинка 5 км від
церкви. Поштове відділення м. Тучин 9 км від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 32 км, від районного центру 9 км,
від благочинного 9 км.
10. Для настоятеля квартири і холодних будівель немає. Живе в особистому
домі с. Чудниця, Гощанський р-н. Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Герасимчук Петро Афанасійович 1950–1957 рр., відправлений за
штат.
Псаломщик:
• Захарец Михайло Мефодійович б/ук. до 1958 р.
Церковний староста:
• Швороба Нестор Павлович 1948–1961 рр.
Настоятель:
• Вр. свящ. Герасимчук Петро Афанасійович 1958–1959 рр.
• Обслуговувач причта церкви с. Коростятина 1959 р.
Церковний староста:
• Кравчук Сава Федорович 1961 р.
• Швороб Нестор Петрович 1971 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Бабин, число віруючих 1300 душ.
2. Церква кам’яна, однопрестольна, св. Іоанна Богослова, побудована в
1838 р., придатна. Ремонт проведений в 1955 р. Престольний празник
26 вересня ст. ст.
3. Зареєстрована 16 листопада 1945 р. № реєстраційного документа 59.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Ільїн 2 км, 320 душ, с.
Дмитрівна 4 км, 130 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Рясники 3 км.
 с. Дорогобуж 4 км.
 с. Підліски 5 км.
6. В с. Бабин є амбулаторія, лікарня і роддом.
7. В с. Бабин є 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 20 км від церкви. Автобусна зупинка 500 м
від церкви. Поштове відділення зв’язку на місці в с. Бабин.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 20 км. Від районного центру
м. Гоща 12 км. Від благочинного центру м. Гоща 12 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є комора. Будівлі –
власність громади. Для псаломщика квартири немає, живе у власному
будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Свящ. Галяс Іван Васильович 1950 р.
Псаломщик:
• Бондарчук Софроній Максимович 1947–1950 рр.
Церковний староста:
• Нечипорук Євдоким Савич 1950–1960 рр.
• Дубарець Сергій Пилипович 1960 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Вільгор, число віруючих 800 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Покровська. Побудована в 1959 р.
Придатна, потрібне фарбування зовнішніх стін. Престольний празник
1 жовтня за ст. ст.
3. Зареєстрована 20 травня 1948 р. № реєстраційного документа 72.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Бугрин 4 км.
 с. Колесники 2 км.
 с. Краєв 5 км.
6. В с. Вільгор є медпункт 30 м від церкви. Лікарня в с. Бугрин 4 км від
церкви.
7. В с. Вільгор є 7-літка. 10-літка знаходиться в с. Бугрин.
8. Залізнична станція Остріг 8 км від церкви. Автобусного руху немає.
Поштове відділення зв’язку в с. Бугрин.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 28 км, від районного і
благочинного центру м. Гоща 10 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є комора. Будівлі –
власність громади: Для псаломщика квартири немає. Псаломщик живе в
особистій хаті.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Шайдевич Леонід М. 1949–1950 рр.
• Прот. Гаврилюк Авксентій 1950–1952 рр.
• Свящ. Пясецький Володимир 1952–1952 р.
• Обслуговувач причт церкви с. Краєв 1952–1953 рр.
• Свящ. Жовнир Терентій А. 1953–1955 рр.
• Обслуговувач причт церкви с. Краєв 1956–1958 рр.
Псаломщик:
• Дем’янчук Архип Олександрович 1945–1958 і. об.
Настоятель:
• Свящ. Андрощук Іван Іванович 1958–1959 рр.
Церковний староста:
• Мельничук Митрофан Аверкійович 1959 р.
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Настоятель:
• Свящ. Рибчинський Микола Миколайович 1959–1967 рр.
• Свящ. Корнейчук Макарій Григорович 1959–1972 рр.
Церковний староста:
• Величко Мефодій Васильович 1971 р.
Настоятель:
• Свящ. Дехтяр Андрій Романович 1972–1975 рр.
• Свящ. Денилюк Василій Володимирович 1976 р.
Рівненська область
Гощанський район
Острозьке благочиння
1. с. Бочаниця, число віруючих 2000 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Ільїнська, побудована в 1759 р.
Придатна, відремонтована в 1954 р. Потрібен малий ремонт –
фарбування підлоги. Престольний празник 20 липня ст. ст.
3. Зареєстрована 4 лютого 1946 р. № реєстраційного документа 305-12
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Тесов 4 км.
 с. Завізов 5 км.
6. Абулаторія в с. Бочаниця, районна лікарня в м. Гоща 8 км і м. Остріг
25 км від церкви.
7. В с. Бочаниця знаходиться 7-літка, в райцентрі м. Остріг: дві 10-літки і
інші середні навчальні заклади.
8. Залізнична станція м. Остріг 10 км від церкви. Автобусна зупинка
м. Гоща 8 км. Поштове відділення зв’язку в с. Бочаниця.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 39 км від церкви. Від районного
центра м. Гоща 8 км. Від благочинного центра м. Остріг 25 км.
10. Для настоятеля є спільна 4-кімнатна хата і кухня. Є холодні будівлі.
Квартири для псаломщика немає. Живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Темнюк Митрофан Іванович 1923–1957 рр.
• Свящ. Фірковський Феодор Мойсейович 1957–1958 рр.

– 280 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________
Псаломщик:
• Шевчук Пилип Петрович 1944–1960 рр.
Церковний староста:
• Федорчук Афанасій Степанович 1948–1957 рр.
• Федорчук Іван Антонович 1957–1959 рр.
Настоятель:
• Свящ. Прокопович Феофан Зінонович 1958–1958 р.
• Свящ. Андрійчук В.І. 1958–1960 рр.
Церковний староста:
 Патротолюк Семен Йосипович 1959 р.
Настоятель:
 Прот. Ковальчук Андрій Іванович 1960 р.
Церковний староста:
 Самчук Петро Максимович 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Межиріцьке благочиння
1. с. Липки, 600 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Параскевії, побудована в 1841 р.
Придатна. Престольний празник 10 листопада (н. ст.)
3. Зареєстрована 10 жовтня 1945 р. № реєстраційного документа 202-10.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Вовкошев 2 км, 460 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Андрус 3 км.
6. В с. Липки є медпункт. Районна лікарня в м. Межиричі 7 км.
7. В с. Липки є 7-літка. 10-літка в с. Межиричі 7 км.
8. Залізнична станція м. Рівне 52 км. Автобусна зупинка і поштове
відділення зв’язку в м. Межиричі 7 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 52 км, від районного і
благочинного центру м. Межиричі 7 км.
10. Квартира для причту є: Священнику однокімнатна і кухня. Псаломщику
двокімнатна і кухня.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Линів В’ячеслав 1946–1954 рр.
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• Прот. Нестерович Євменій 1954–1955 рр.
• Свящ. П’ясецький Володимир 1955–1956 рр.
• Свящ. Жильчук Іван Федорович 1956–1960 рр.
Псаломщик:
• Нестерук Антоній 1943–1951 рр.
• Дяк Чебелець Іван 1951–1955 рр.
• Якимчук Микола Михайлович 1956 р.
Церковний староста:
• Хоменчук Степан 1950–1954 рр.
• Якимчук Іван 1954–1955 рр.
• Нечипорук Євдоким Павлович 1955 р.
Настоятель:
• Свящ. Носаль Олександр Леонтович 1961 р.
Псаломщик:
• Гончарук Андрій Дмитрович 1962–1965 рр.
Церковний староста:
• Хоминчук Степан Іванович сп. благ. 1965 р.
С. Липки Гощанського р-ну

Настоятель:
• Свящ. Сошинський Володимир Феофілович 1966 р.
Церковний староста:
• Кирилюк Михаїл Трохимович 1966 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Підліски, число віруючих 570 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Іллінська, побудована в 1842
р. придатна, потрібне внутрішнє фарбування. Престольний празник
20 липня ст. ст.
3. Зареєстрована 5 травня 19446 р. № реєстраційного документа 85.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Глинки 3 км.
 с. М’ятин 5 км.
 с. Посягва 5 км.
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6. В с. Підліски є медпункт, лікарня в с. Бугрин 7 км.
7. В с. Підліски є 7-літка, 10-літка в с. Бугрин.
8. Залізнияна станція Рівне 18 км від церкви. Автобусна зупинка 4 км.
Поштове відділення зв’язку в с. Бугрин.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 18 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 20 км.
10. Для настоятеля квартира є дуже стара, є власністю громади. Для
псаломщика квартири немає. Псаломщик живе у власному будинку.
Церква закрита 1961 року.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
•
Свящ. Григорович Микола Іванович 1943–1950 рр.
•
Свящ. Жук Микола Антонович 1951–1953 рр.
•
Обслуговувач причт церкви с. М’ятин 1954 р.
Церковний староста:
• Данилюк Феодор Петрович 1947 р.
Рівненська область
Гощанський район
Острозьке благочиння

1. с. Почапки, число віруючих 300 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Воздвиження Чесного Хреста.
Побудована в 1891 р. потрібне зовнішнє фарбування, всередині
розфарбована в 1954 р. Престольний празник 14 вересня.
3. Зареєстрована 22 листопада 1946 р. № реєстраційного документа
299-23.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Милятин 2 км.
 с. Мощаниця 4 км.
6. Медпункт в с. Почапки, районна лікарня в м. Остріг 18 км від церкви.
7. В с. Почапки є 6-літка. В райцентрі м. Остріг дві 10-літки і інші
навчальні заклади.
8. Залізнична станція – Могиляни 8 км від церкви. Автобусна зупинка –
Вельбівно 15 км від церкви. Поштове відділення зв’язку – в
с. Милятин.
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 45 км. Від районного і
благочинного центру м. Остріг 18 км.
10. Для настоятеля є спільна двокімнатна хата і кухня. Є холодні будівлі.
Для псаломщика квартири немає. Живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Малевич Михаїл Олександрович 1944–1961 рр., помер.
Псаломщик:
• Пенар Єфрем Григорович 1944–1958 б/укз
Церковний староста:
• Ковальчук Влас Прокопович 1948–1957 рр.
• Скищук Андрій Євтихович 1957–1961 рр.
• Прищепа Василь Іванович 1961 р.
Настоятель:
• Обслуговувач причт церкви с. Розване
Рівненська область
Гощанський район
Острозьке благочиння
1. с. Волосковці, число віруючих 2100 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Покрови. Побудована в 1910 р.
Предатна. Поремонтована в 1955 р. Потрібне фарбування даху і стін.
Престольний празник 1 жовтня.
3. Зареєстрована 27 січень 1946 р. № реєстраційного документа 288.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Бадовка 2 км. 450 душ,
с. Кургани 2 км, 400 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Мощаниця 3 км.
 с. Могиляни 4 км.
 с. Вельбівно 5 км.
6. Амбулаторія в с. Волосковці, района лікарня в м. Остріг 10 км від
церкви.
7. В с. Волосковці є 7-літка. В райцентрі м. Остріг дві 10-літки і інші
навчальні заклади.
8. Залізнична станція – Бадовка 3 км від церкви. Автобусна станція 7 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Волосковці.
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 44 км, від районного і
благочинного центру м. Остріг 10 км.
10. Для настоятеля і псаломщика є спільний дім. Для настоятеля 2-кімнатна
квартира і кухня. Для псаломщика однокімнатна квартира і кухня.
Є холодні будівлі.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• свящ. Мартинюк Сергій Мойсейович 1950–1952 рр.
• свящ. Коленда Григорій Васильович 1952–1953 рр.
• прот. Антонюк Іван 1953–1957 рр.
• свящ. Андрійчук Василь Іванович 1957–1957 р.
Псаломщик:
• Радчук Володимир Захарович 1950–1960 рр.
Церковний староста:
• Середюк Іван Трофимович 1955–1958 рр.
Настоятель:
• Прот. Ковальчук Андрій Іванович 1957–1960 рр.
Церковний староста:
• Бережнюк Діонісій Герасимович 1958–1960 рр.
• Гульчук Омельян Григорович 1960 – 1964 рр.
Настоятель:
• Свящ. Прокопович Феофан Зинонович 1961–1961 рр.
• Прот. Копачевський Платон Іванович 1961–1961 рр.
Церковний староста:
• Бережнюк Іван Герасимович 1969 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Федорівка, число віруючих 900 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Різдво Богородиці, побудована в
1915 р. Придатна, потрібне зовнішнє і внутрішнє фарбування.
Престольний празник 8 вересня ст. ст.
3. Зареєстрована 27 квітня 1946 р. № реєстраційного документа 80.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
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6.
7.
8.
9.
10.

с. Синє 5 км.
с. Курозвани 5 км.
с. Синів 5 км.
В с. Федорівка є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща 10 км від
церкви.
В с. Федорівка є 7-літка, 10-літка знаходиться в с. Синів.
Залізнична станція м. Рівне 40 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км.
Поштове відділення зв’язку с. Синє 5 км.
Відстань від обласного центру м. Рівне 40 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 10 км.
Для причту спільних квартир немає. Настоятель живе в зйомній квартирі.
І. об. псл. Місцевий християнин живе в власному будинку.

Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Брянський Корнелій Адамович 1944–1952 рр.
• Свящ. Перчик Андрій Фомич 1952–1958 рр.
Псаломщик:
• Черначук Омельян Іванович 1955–1958 рр. б/укз.
Церковний староста:
• Черначук Йосиф А. 1941–1953 рр.
• Дрига Семен Власович 1953–1954 рр.
• Оксемчук Пилип Лонгінович 1954–1974 рр.
Настоятель:
• Свящ. Джурко Макарій Данилович 1958–1961 рр.
• Ієрей Сагайдакович Олександр Єпіфанович 1961 р.
Церковний староста:
• Довгополюк Кирил Кузьмич 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Симонов, число віруючих 3311 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Дмитрієвська, побудована в
1948 р. Придатна, потрібна внутрішня розфарбовка. Престольний
празник 26 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 4 березня 1946 р. за №84-35.
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4.
5.


6.
7.
8.

До релігійної громади ходять віруючі села: Немає.
Найближчі релігійні громади:
с. Томахів 2 км через річку.
м. Гоща 4 км.
В с. Симонів є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща.
В с. Симонів є 7-літка, середня школа 10-літка в Гощі.
Залізнична станція м. Рівне 35 км. Автобусна зупинка Гоща 4 км від
церкви. там же і поштове відділення зв’язку.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 35 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 4 км.
10. Для священника є 2-кімнатна квартира, кухня і дві комори. Будівлі –
власність громади. Для псаломщика квартири немає. І. об. псл.
Місцевий живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Свящ. Сапанюк Микола Савович 1944 р.
Псаломщик:
• Яремчук Іван Аврамович 1954–1958 рр. б/укз.
Церковний староста:
• Ковальчук Йосип Євстафійович 1944 р.
• Коваль Сава Микитович 1969 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння

1. с. Томахів, число віруючих 1060 душ.
2. Дім молитви, однопрестольний, св. Миколая, закінчено будівництво
і 1956 р. принятий технічною комісією 30 травня 1956 р.
Престольний празник 9 травня ст. ст.
3. Зареєстрований 13 листопада 1945 р. за № 77-3.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Ільїн 2 км, 352
віруючих.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Горбаков 3 км.
 с. Бабин 5 км.
 с. Бугрин 6 км.
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6. В с. Томахів знаходиться медпункт і роддом.
7. В с. Томахів є 7-літка, а в с. Бугрин 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 25 км. Автобусна зупинка в с .Горбаків
3 км від церкви. Поштове відділення зв’язку в с. Бугрин 6 км від
церкви.
9. Відстань від обласного центра м. Рівне 25 км. Від районного і
благочинного центра м. Гоща 10 км.
10. Для настоятеля будинку немає. Будинок для псаломщика
наполовину зруйнований. Виконувач об. псаломщика місцевий
християнин живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Боярчук Петро Л. 1950–1953 рр.
• Обслуговувач причт церкви с. Бугрин 1953–1957 рр.
• Обслуговувач причт церкви с. Бабин 1957 р.
Псаломщик:
• Виконувач об. псаломщика Семен Іуліанович 1951–1957 рр.
Церковний староста:
• Войтюк Йосип Семенович 1950–1962 рр.
Настоятель:
• Прот. Нестерович Євменій Костянтинович 1961–1961 р.
• Свящ. Кобринчук Феодор Тихонович 1961–1972 рр.
Церковний староста:
• Ковальчук Тихон Васильович 1961 р.
Псаломщик:
• Дяк Кирилюк Сергій Григорович 1964 – нема
Церковний староста:
• Шех Трохим Феодорович 1966 р.
• Ковальчук Сергій Абрамович 1969 р.
Настоятель:
• Свящ. Михайлюк Борис Арсенович 1972–1975 рр.
Церковний староста:
• Симчук Євген Єлисейович 1974 р.
с. Томахів Гощанського р-ну
Настоятель:
• Прот. Кобринчук Феодор Тихонович 1977 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. М’ятин, число віруючих 555 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. муч. Параскевії, побудована в
1874 р.. придатна, потрібне внутрішне фарбування стін.
Престольний празник 28 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 5 травня 1946 р. за № 85.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Посягва 4 км.
 с. Підліски 5 км.
 с. Глинки 2 км.
6. Медичних пунктів немає, найближчий медпункт в с. Посягва 4 км
від церкви, лікарня в с. Бугрин 8 км від церкви.
7. В с. М’ятин є 7-літка. 10-літка в с. Бугрин 8 км від церкви.
8. Залізнична станція Рівне 16 км від церкви. Автобусна зупинка 5 км
від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Бугрин 8 км від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 16 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 25 км.
10. Причтових будівель немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Карпович Микола Олександрович 1949–1963 рр.
Псаломщик:
• Каштелян Георгій Володимирович 1946–1958 і. об.
Церковний староста:
• Матвійчук Потап Никифирович 1950 р.
Настоятель:
• Обслуговувач причт церкви с. Посягва.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Посягва, число віруючих 420 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Троїцька, побудована в 1775 р.
Придатна, потрібне внутрішнє фарбування. Престольний празник
26 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 8 березня 1946 р. за № 73.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Сергіївка 1 км, 365 душ,
с. Михайлівка 1 км, 287 душ, с. Олексіївка 1 км, 258 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. М’ятин 3 км.
 с. Підліски 3 км.
 с. Новоставці 3 км.
6. В с. Посягва є медпункт і роддом. Відділення районної лікарні в
с. Бугрин 6 км від церкви.
7. В с. Посягва є 7-літка, в с. Бугрин 10-літка.
8. Залізнична станція Здолбунів 10 км від церкви. Автобусна зупинка
с. Антополь 5 км. Поштове відділення зв’язку с. Бугрин 6 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 10 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 22 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є комора. Будівлі –
власність громади. Для псаломщика квартири немає. Вик. об. псал.
місцевий християнин живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Середа Валентин 1946–1952 рр.
• Свящ. Янкевич Микола 1952–1953 рр.
• Свящ. Кучерук Петро Я. 1953–1956 рр.
• Свящ. Аврамчук Корнелій Гнатович 1956 р.
Псаломщик:
• Мельничук Максим Єфремович 1954–1958 рр. б/укз.
Церковний староста:
• Кожушко Іван Григорович 1953 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Рясники, число віруючих 1100 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Покровська, побудована в 1901 р.
Придатна, потрібне зовнішнє фарбування. Престольний празник
1 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 3 березня 1946 р. за № 68-21.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Дмитрівка 1км, 500 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Дорогобуж 2 км.
 с. Бабин 3 км.
6. В с. Рясники є медпункт і роддом. Райлікарня в с. Бугрин 10 км від
церкви.
7. В с. Рясники є 7-літка, 10-літка в с. Бабин 3 км від церкви.
8. Залізнична станція м. Рівне 25 км. Автобусна зупинка в с. Бабин 3 км.
Там і поштове відділення зв’язку.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 25 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 14 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня, є комора і льох. Будівлі –
власність громади. Вик. об. псал. місцевий християнин живе у власному
будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Жолткевич Серафим Олексійович 1938–1968 рр.
Псаломщик:
• Галябар Василь Михайлович 1940–1957 рр.
• Жолткевич Георгій Олександрович 1957–1958 рр. б/наказу
Церковний староста:
• Усик Сергій Семенович 1948–1952 рр.
• Мартинюк Давид Іванович 1952 р.
Псаломщик:
• Жолткевич Георгій Олександрович 1958 р.
Церковний староста:
• Пилисюк Леонтій Іванович 1966–1974 рр.
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Настоятель:
• Свящ. Пелагий Петро Феодорович 1968–1970 рр.
• Прот. Бондарчук Антоній Матфієвич 1970 р.
Церковний староста:
• Потомок Матвій Семенович 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Тучинське благочиння
1. с. Садове, 200 дворів.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Різдво Богородиці, побудована в
1900 р. Потрібне внутрішнє і зовнішнє фарбування перекриття даху.
Престольний празник 8 вересня ст. ст.
3. Зареєстрована 21 лютого 1946 р. за № 387-21.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: с. Люцинов 2 км, 150 душ,
с. Жалянка 3 км, 100 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 м. Тучин 5 км.
 с. Пустомити 5 км.
 с. Коростяни 6 км.
 Медпункт знаходиться в с. Синів, районна лікарня м. Тучин 5 км від
церкви.
 В с. Садове є 7-літка, в райцентрі м. Тучин 10-літка.
 Залізнична станція м. Рівне 26 км від церкви. Автобусна зупинка 5 км.
Поштове відділення в с. Люцинов 2 км від церкви.
 Відстань від обласного центру м. Рівне 26 км. Від обласного і
благочинного центру 5 км.
 Для настоятеля є однокімнатна квартира і кухня. Холодні будівлі стоять
під одним накриттям з будинком. Для псаломщика квартири немає. Живе
у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Свящ. Савицький Памфіл Іванович 1950–1953 рр.
• Прот. Янкевич Микола Овсійович 1953–1960 рр.
Псаломщик:
• Стихун Яков Дмитрович 1950 р.
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Церковний староста:
• Джус Фома 1946–1957 рр.
• Ткачук Олександр 1957 р.
Настоятель:
• Свящ. Самохваленко Володимир Олександрович 1960–1969 рр.
• Свящ. Данилюк Миколай Володимирович 1969–1976 рр.
Церковний староста:
• Орел Яким Андрійович 1974 р.
Настоятель:
• Свящ. Фурсачук Яків Михайлович 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Синів, число віруючих 1675 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Івана Богослова, побудована в
1585 р. Потрібний частковий ремонт, заміна східної частини.
Престольний празник 26 вересня ст. ст.
3. Зареєстрована 3 травня 1946 р . за № 78-27.
4. До релігійної громади ходять віруючі села Терентіїв 1 км, 820 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Витків 2 км.
 с. Федорівка 5 км.
 с. Блудів 5 км.
6. В с. Синів є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща 6 км від
церкви.
7. На місці є 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 36 км. Автобусна зупинка 1 км. Поштове
віділення зв’язку в м. Гоща.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 36 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 6 км.
10. Причтових будівель немає. Квартиру для причту громада знімає.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Супрунович Порфирій 1941–1952 рр.
• Свящ. Бровчук Григорій А. 1952–1953 рр.
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• Свящ. Коленда Григорій В. 1953–1955рр.
• Свящ. Фірковський Феодор Мойсеєвич 1955–1957 рр.
Псаломщик:
• дяк Кирилюк Сергій Григорович 1949–1964 рр.
Церковний староста:
• Костюк Іван 1946–1952 рр.
• Солимчук Петро Кирилович 1953–1959 рр.
Настоятель:
• Свящ. Савицький Памфіл Іванович 1957–1959 рр.
• Свящ. Самохваленко Володимир Олександрович 1959–1959 р.
• Свящ. Ковинчук Василь Іванович 1959 р.
Церковний староста:
• Луцик Захарій Микитович 1959 р.
• Криласець Тихін Павлович 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Тучинське благочиння
1. м. Тучин, 395 дворів.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Преображення, побудована в 1730
р. Потрібне зовнішнє фарбування. Престольний празник 6 серпня ст. ст.
3. Зареєстрована 3 березня 1946 р. за № 383-20.
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Криничка 2 км, 35 душ, с. Ючин
3 км, 40 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Речиця 4 км.
 с. Шубків 4 км.
 с. Синє 5 км.
 с. Дроздів 7 км.
6. Амбулаторія, районна лікарня, аптека знаходяться в м. Тучин.
7. В м. Тучин є 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 26 км від церкви, автобусна зупинка і
поштове відділення зв’язку в м. Тучин.
9. Відстань від обласного центру 26 км. Благочинний центр на місці.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є холодні будівлі. Для
псаломщика квартири немає. Живе у власному будинку.
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Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Волинський Петро Іванович 1910–1956 рр.
• Прот. Темнюк Митрофан Іванович 1956–1960 рр.
Псаломщик:
• дяк Джум Микола Михайлович 1944-1959 рр.
Церковний староста:
• Пашковець Семен 1948–1957 рр.
• Бейлах Іван Мартинович 1957 р.
Настоятель:
• Прот. Друзик Олександрович Саввич 1961–1962, переведений в Остріг
• Прот. Лилякевич Михайл Вікторович 1962–1969 рр.
Церковний староста:
• Жданюк Тихон Степанович сп. благ. 1965 р.
Настоятель:
• Прот. Яковчук Іван Григорович 1969–1974 рр.
Церковний староста:
• Мазур Іван Нікіфорович 1969 р.
Настоятель:
• Прот. Горбатюк Євстарій Миронович 1974–1975 рр
• Свящ. Дехтяр Андрій Романович 1975–1977 рр.
Псаломщик:
• Ручька Неонілла Яківна
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Майков, число віруючих 1200 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Параскевська. Побудована в
1786 р. Придатна. Потрібне внутрішнє фарбування. Престольний празник
28 вересня 295т.. 295т..
3. Зареєстрована 3 березня 1946 р. за № 67.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Дуліби 3 км.
 с. Синє 4 км.
 с. Жавров 5 км.
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6. В с. Майков є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща 14 км від
церкви.
7. Залізнична станція м. Рівне 45 км. Автобусна зупинка м. Гоща 14 км від
церкви.
8. Відстань від обласного центру м. Рівне 45 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 14 км.
9. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира і кухня. Є комора. Будівлі –
власність громади. Для псаломщика квартири немає. Вик. об. псал.
місцевий християнин живе у власному будинку.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Ботанович Павло Іванович 1949–1958 рр.
Псаломщик:
• Бердечук Любов Антонівна 1954–1958 рр. б/наказу
Церковний староста:
• Чернюк Симен Васильович 1950–1955 рр.
• Коробчук Лука Венедиктович 1955–1966 рр.
Настоятель:
• Прот. Ботанович Павло Іванович 1958–1958 р.
• Свящ. Оплаканець Павло Максимович 1958–1966 рр.
• Прот. Прокопович Феофан Зинонович 1966–1966р.
• Свящ. Ковальчук Василь Матфійович 1968–1970 рр.
Церковний староста:
• Бедричук Панкратій Степанович сп. бл. 1958 р.
Настоятель:
• Прот. Бондарчук Феодосій Євстахович 1972 р.
Псаломщик:
• дяк Черняк Василь Захарович 1976 р.
Рівненська область
Гощанський район
Межиріцьке благочиння

1. с. Андрус, 530 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Успенська, побудована в 1725 р.
Придатна. Ремонту не потрібно. Престольний празник 28 серпня (н. ст.)
3. Зареєстрована 20 вересня 1945 р. за № 213-4.
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4.
5.



6.
7.
8.

До релігійної громади ходять віруючі с. Підліски 1 км, 195 душ.
Найближчі релігійні громади:
с. Липки 3 км.
с. Блудів 4 км.
с. Синє 5 км.
с. Андрус знаходиться амбулаторія районна лікарня в м. Межирічі 5 км.
В с. Андрус є 7-літка, а 10-літка м. Межирічі 5 км.
Залізнична станція м. Рівне 50 км. Автобусна зупинка м. Межирічі 5 км.
Поштове відділення м. Межирічі 5 км.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 50 км від обласного і
благочинного центру 5 км.
10. Квартири для настоятеля і псаломщика немає. Настоятель живе в
зйомній квартирі. Пропонується закладення громадського дому.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Краєвський Олексій Олександрович 1920–1958 рр., пенсіонер з
01.07.1954 р.
Псаломщик:
• Дворянський Тимофій 1953–1957 рр.
Церковний староста:
• Антонюк Микола Семенович 1957–1961 рр.
Настоятель:
• Свящ. Фирковський Федір Мойсейович 1959–1959 р.
• Свящ. Мельничук Олександр Макарович 1959 р.
Церковний староста:
• Муляр Дмитро Тихонович 1961 р.
• Ляшук Павло Андрійович 1969 р.
Псаломщик:
• дяк Муляр Іван Олексійович 1973–1974 рр.
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Рівненська область
Гощанський район
Тучинське благочиння
1. с. Пустомити, 115 дворів.
2. Церква дерев’яна, одно престольна, св. Параскевії. Побудована в 1876 р.
Потрібне внутрішнє і зовнішнє фарбування. Престольний празник 14
жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 16 листопада 1945 р. за № 386-4.
4. До релігійної громади входять села: с. Милятин 0,5 км, 130 душ; с.
Мошон 1 км, 110 душ; с. Мечев 3 км, 50 душ; с. Матіївка 4км, 75 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Коростяни 7 км.
 с. Синє 5 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Пустомити, районна лікарня в м. Тучин
10 км від церкви.
7. В с. Пустомити є 7-літка. В райцентрі м. Тучин 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 45 км від церкви. Автобусна зупинка в
м. Тучин 10 км від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Люцинов 5 км
від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 45 км. Від районного і
благочинного центру 10 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є холодні будівлі.
Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Федорович Іван Миколайович 1946–1955 рр.
• Прот. Соболевський Михайло Іванович 1956–1969 рр.
Псаломщик:
• Тхорчук Трохим Іванович б/нак 1958 р.
Церковний староста:
• Ткачук Євфимій Йосипович 1945 р.
• Прот. Лилякевич Михайло Вікторович 1971 р.
Настоятель:
• Прот. Лилякевич Михайло Вікторович 1971 р.
Церковний староста:
• Глущук Яків Георгійович 1974 р.
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Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Бугрин, число віруючих 1397 душ.
2. Церква дерев’яна однопрестольна св. Вознесіння, побудована 1875 р.
Придатна, потрібне тільки зовнішнє фарбування стін. Престольний
празник на Вознесіння.
3. Зареєстрована 24 серпня 1946 р. за № 70-24.
4. До релігійної громади ходять віруючі: с. Зарічне 0,5 км; с. Угольці 4 км,
1460 душ; с. Башина 5 км.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Томахів 6 км.
 с. Новоставці 2 км.
 с. Вільгор 4 км.
6. В с. Бугрин знаходиться медпункт, роддом, аптека, ветпункт, відділення
районної лікарні, сільпо і МТС.
7. В с. Бугрин є 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 25 км. Автобусна зупинка на місці. Поштове
відділення зв’язку на місці.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 25 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 15 км.
10. Для настоятель є однокімнатна квартира і кухня. Є комора. Для
псаломщика є 2-кімнатна квартира і кухня, є комора. Всі будівлі –
власність громади.
Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Свящ. Богуславський М. Х. 1946–1952 рр.
• Свящ. Присяжний Тихон С. 1952–1952 р.
• Свящ. Пясецький Володимир 1952–1955 рр.
• Прот. Нестерович Євменій Костянтинович 1955–1958 рр.
Псаломщик:
• Сич Олексій Васильович 1950–1954 рр.
• Мельничук Семен Т. 1954–1955 рр.
• Черемис Порфирій Стефанович 1955–1958 рр.
Церковний староста:
• Крутий Сергій Федорович 1950–1955 рр.
• Сахнюк Мойсей Михайлович 1955–1960 рр.
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Псаломщик:
• Панкевич Микола Миколайович 1958–1960 рр.
Настоятель:
• Свящ. Серветник Семен Стефанович 1958 р.
Церковний староста:
• Білан Феодор Павллович 1960 р.
Псаломщик:
• диякон Середа Микита Васильович 1960–1971 рр.
• ???? 1974 р.
Церковний староста:
• Лящук Гнат Микитович 1974 р.
Рівненська область
Гощанський район
Гощанське благочиння
1. с. Мнішин, число віруючих 773 душі.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Покрови, побудована в 1876 р.
Потрібне зовнішнє і внутрішнє фарбування. Престольний празник
1 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована 4 травня 19446 р. за № 75.
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: Немає.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Воскодави 1 км. Тучинський р-н.
 с. Горбаків 3 км.
 с. Дорогобуж 4 км.
6. В с. Мнішин є медпункт і роддом. Районна лікарня в м. Гоща 6 км від
церкви.
7. В с. Мнішин є 7-літка, а 10-літка знаходиться в м. Гоща.
8. Залізнична станція м. Рівне 28 км від церкви. Автобусна зупинка в
с. Горбаків 3 км від церкви. Поштове віділення зв’язку м. Гоща.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 28 км. Від районного і
благочинного центру м. Гоща 6 км.
10. Для настоятеля є 3-кімнатна квартира і кухня. Є комора. Для
псаломщика є хата і комора. Справжній псаломщик живе у власному
будинку. Всі будівлі – власність громади.
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Рух священнослужителів і церковних старостів

Настоятель:
• Свящ. Кириєнко Валентин 1949–1954 рр.
• Свящ. Кошовий Володимир 1954–1954 р.
• Об. прич. ц. с. Горбаків 1954–1954 р.
• Свящ. Славутинський Христофор 1954–1955 рр.
Псаломщик:
• Бохотниця Іван Федорович 1950–1958 рр., пенс.
Церковний староста:
• Данилюк Михайл Максимович 1954–1958 рр.
• Українець Даниїл Євтихович 1958 р.
Настоятель:
• Прот. Левицький Василь Калістратович 1974–1974 рр.
• Свящ. Содовський Антон Васильович 1974–1975 рр.
• Свящ. Хинощук Володимир Семенович 1976 р.
Рівненська область
Гощанський район
Тучинське благочиння

1. с. Малинівка, 332 двори.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Параскеви, побудована в 1874 р.
Потрібне зовнішнє і внутрішнє фарбування і перекрити куполи.
Престольний празник 28 жовтня ст. ст.
3. Зареєстрована в 1946 р. за № 384-4.
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Воронів, 168 подвір.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Воскодави 2 км.
 с. Красносілля 3 км.
 с. Синє 6 км.
 с. Липки 6 км.
 с. Пустомити 7 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Коростятин, районна лікарня в м. Тучин
10 км від церкви.
7. В с. Коростятин є 10-літка.
8. Залізнична станція м. Рівне 30 км від церкви. Автобусна зупинка 6 км
від церкви. Поштове відділення м. Тучин 10 км від церкви.
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 30 км. Від районного і
благочинного 10 км.
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира і кухня. Є холодні будівлі.
Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів і церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Сальчук-Войтович Микола 1949–1952 рр.
• Прот. Хом’як Іван Лазарович 1952–1953 рр.
• Свящ. Коленда Григорій Олександрович 1953–1955 рр.
• Свящ. Федорович Іван Миколайович 1955 р.
Псаломщик:
• Поліщук Даниїл Гордійович б/нак 1957 р.
Церковний староста:
• Плаксій Тимофій 1950–1957 рр.
• Мартинчук Андрій Петрович 1960 р.
Псаломщик:
• Дияк. Джус Андрій Йосифович 1969–1971 рр.
Церковний староста:
• Панасюк Микита Лазарович 1974 р.
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ПЕРЕКЛАДИ
•

АКАФІСТ СВЯТИМ РІВНОАПОСТОЛЬНИМ
КИРИЛУ І МЕФОДІЮ, НАСТАВНИКАМ СЛОВ’ЯНСЬКИМ
Кондак 1
Вас, Володарем сил Господом Ісусом вибраних/ в Апостоли народам
слов’янським, / предстоятелів наших, богомудрі Мефодію і Кириле,/
піснеспівами вихваляємо; /ви ж, маючи дерзновення перед Господом,/
заступництвом вашим / від усяких напастей позбавте нас / співаючих:
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Ікос 1
Ангелів Творець і Господь сил наперед визначив вас бути просвітителями
народів слов’янських; тому й благодать Його, з вами перебуваючи, захищає і
зміцнює вас у всі дні життя вашого; таку помічницю маючи, славу Божу в містах
і пустелях ділами і словами ви всім звіщали. Тому і ми, як гілка на дереві, серед
народів, вірою в Христа від вас просвічених, співаємо вам так:
Радуйтеся, радості Євангельської благовісники; радуйтеся, чудотворної
благодаті носії.
Радуйтеся, багато скорбот за ім’я Господа прийнявші; радуйтеся, бо ви
спокуси світу цього відкинули.
Радуйтеся, з дитинства Богом благословенні; радуйтеся, вінцями
сповідників від Нього прикрашені.
Радуйтеся, бо славою людською нехтуючи, в пустелі Господа шукали ви;
радуйтеся, бо волю Його сильним світу цього ви з відвагою проповідували.
Радуйтеся, бо за це Владикою всіх в Рай світлий прийняті; радуйтеся,
перед Ним за нас щирі молитвенники.
Радуйтеся, вашими-бо молитвами нас у вірі зміцнюєте; радуйтеся, бо
предстоятельством вашим ми над єресями перемогу отримуємо.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.

– 303 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Кондак 2
Бачив святий Кирило, ще юнаком будучи, вночі видіння, що йому
належить вибрати Софію діву в сестри собі, і батькам про це повідомив. Вони ж,
розуміючи в цьому волю Божу, що синові їх належить бути служителем
премудрості, дуже дбали про його науку та виховання, і бачачи його швидкі та
великі в благому пізнанні успіхи, співали Богові: Алилуя.
Ікос 2
Розум недосконалий і природу існуючого досліджуючи, Кирило в
премудрості однолітків своїх випередив і через це, будучи юнаком, прославився,
тому в палати царські, як благий взірець дла сина царського, був прийнятий. Але
багатство і славу земну відкинувши і виключно корисного для спасіння
шукаючи, в пустелю переселився, щоби постом і молитвами беззпристрасності
досягнути. Заради цього і Мефодій, вже воєводою будучи, відійшов на гору
Олімп, де як чернець Господу служив. Тому навчімось і ми спокусами світу
цього нехтувати, Христу Богу насамперед догоджати, угодникам Його співаючи:
Радуйтеся, бо славою людською ви не спокусилися; радуйтеся, бо
пустельне життя ви сильно полюбили.
Радуйтеся, бо Господь просвічував вас в снах і видіннях; радуйтеся, бо і
мудрість людська допомагала вам у спасінні.
Радуйтеся, бо Слово Боже і святих отців писання більше за філософію
полюбили ви; радуйтеся, бо були ви не простими слухачами закону Господнього,
але виконавцями.
Радуйтеся, бо напади диявольські, що на ченців пустельних бувають, ви
перемогли; радуйтеся, бо через це над спокусами і пристрастями дано вам владу.
Радуйтеся, бо подвиги ваші стяжали вам вінець життя; радуйтеся, бо і
сьогодні молитвенникам і посникам ви помічники.
Радуйтеся, всім грішним перед Богом благі заступники; радуйтеся, бо душі
наші від улесливостей сатанинських спасаєте.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 3
Сила молитов царських змусила святого Кирила заради служіння
пастирського в Царгороді залишити пустелю, щоб славу Божу вченням і ділами
звіщати і єресь іконоборчу посоромити. Тим же і нас, святий отче, в православ’ї
утверди, і братів наших, що від істинної віри відділилися, до єдиної віри
православної поверни, хай всі слов’яни єдиними устами за просвітителів своїх
заспівають Христу Богу: Алилуя.
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Ікос 3
Маючи премудрості силу, побажав ти, святий Кириле, заради диспуту про
віру, з ченцем Григорієм до агарян піти, і від святого Григорія Богослова духовно
освічений, премудрість тайни Святої Трійці на багатьох прикладах показав ти,
посоромлюючи нечестивих силою твоїх слів. Вони ж, заздрістю запалені, схотіли
отруйним зіллям вбити тебе, але ти, покуштувавши, не зазнав ніякої шкоди і
здоровим прибув до святого Мефодія в обитель і з ним разом чернечі подвиги
здійснював, і засяяла пустеля світлом подвигів ваших. Тому заступництвом
вашим просвітіть і нас, з любов’ю співаючих:
Радуйтеся, милозвучні слави Божої цимбали; радуйтеся, Церкви Його
опори міцні.
Радуйтеся, бо ви тайну Тройці на прикладах проповідували; радуйтеся, бо
втілення Бога Слова перед сарацинами безстрашно сповідували.
Радуйтеся, еллінів та юдеїв, і варварів просвітителі; радуйтеся, Триєдиного
Бога благовісники.
Радуйтеся, вами-бо осоромлена єресь іконоборців; радуйтеся, бо від вас
в’яне нечестя агарянське.
Радуйтеся, бо незнаючі істини Христової, мають вас за вчителів;
радуйтеся, бо спокушувані сумнівами мають вас наставниками у вірі.
Радуйтеся, бо ті, хто прогнівив Господа, мають вас перед Ним
заступниками; радуйтеся, бо тим, хто догоджає Йому, ви є покровителі.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі вчителі.
Кондак 4
Бурю різних бід і зла, що на племена слов’янські насуваються, молитвами
вашими розженіть, преподобні, бо жереб служіння багатогранного прийняли ви, і
в апостольському образі, і преподобних сонмі, і в учительській честі, і в
сповідників воїнстві учинив вас Господь, тому всі слов’яни співають Йому за
вас: Алилуя.
Ікос 4
Цар Хазарський, почувши. як істинна віра в країні еллінів сповідується,
випросив собі у царя візантійського вчителів православ’я. Цей же вмовив Кирила
і Мефодія залишити пустелю і пливти морем Євксинським до хазарів. До них же
прибувши, святі брати навернули серця їхні до Христа і подали їм спасительне
Хрещення. З ними ж і ми прославмо рівноапостольних братів, взиваючи:
Радуйтеся, ви, що не побоялися піти до варварів з євангельським
благовістям; радуйтеся, осяявші море славними своїми мандрами.
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Радуйтеся, бо вами нетлінні мощі святого апостола Климента були
віднайдені; радуйтеся, бо з його допомогою нечестя хазарське було посоромлене.
Радуйтеся, бо світло Христове країні опівнічній принесли ви; радуйтеся, бо
праведності вашої слава в усі кінці землі розійшлася.
Радуйтеся, Церкви Христової заступництво і утвердження; радуйтеся, від
єресі і розколів наша міцна огороже.
Радуйтеся, від агарян і юдеїв за Христа докори ви прийняли; радуйтеся, бо
від мощей мученика благословення ви отримали.
Радуйтеся, шануванню угодників благим способом життя вашого нас
навчили; радуйтеся, і самі, як угодники Божі, усіма православними шановані.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 5
Як Божа зірка з’явилося вам святого Климента нетлінне тіло, що виплило
на хвилях моря Євксинського, на його дні сімсот років таємно пролежавши.
Господь, який творить чудеса, вам його явив як знамення трудів апостольських і
скорбот сповідницьких. Це розуміючи, заспіваймо Богу: Алилуя.
Ікос 5
Браття святі, побачивши єдиноплемінників своїх слов’ян, які істинну віру
сповідуючи, слова Божого власною мовою не мають, взялись Божественні книги
на мову слов’янську перекладати, щоб усі люди на своїй рідній мові єдиного
Господа всіх прославляли; тому і ми прославмо Господа за просвітителів наших,
їм же заспіваймо:
Радуйтеся, подателі світла Христового народам іншоплемінним; радуйтеся,
просвітителі слов’ян, вам рідних.
Радуйтеся, працівники виноградинка Христового; радуйтеся, пастирі добрі
стада Ісусового.
Радуйтеся, слова Божого вірні тлумачі; радуйтеся, наші благі і лагідні
вчителі.
Радуйтеся, бо ви мир Христовий з собою всюди принесли; радуйтеся, весь
світ світлом учень ваших просвітили.
Радуйтеся, бо і сьогодні приймаєте моління нас грішних; радуйтеся, і
сьогодні втішення скорботним подаєте.
Радуйтеся, бо ви всіх, за істину стражденних, є притулком; радуйтеся,
Духа Святого пречесна оселе.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
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Кондак 6
Проповідниками богоносними будучи, святі брати до країн слов’янських
пішли для просвіти новоохрещених людей вченням Христовим. Ті ж, побачивши
вас, як ангелів світлих, спасіння благовістити грядущих, як пастирів добрих,
душу свою за овець покласти готових, заспівали прославляючому святих Своїх
Богу: Алилуя.
Ікос 6
Засяявшій в Моравії зорі істинної віри, випросили князі слов’янські у царя
візантійського в країни свої вчителів і утверджувачів людям. Їхні благання
почувши, святі Мефодій і Кирило пішли в країни слов’янські, проповідуючи
Євангеліє Царства Божого слов’янським народам. Побачивши це, зраділи
слов’яни і, звідусіль до святих братів приходячи, законом Божим навчалися,
Господа прославляючи й просвітителів своїх вихваляючи, з ними і ми разом
вшануймо святих братів Кирила і Мефодія, співаючи:
Радуйтеся, Апостоли наші Богоглаголиві; радуйтеся, вчителі наші
благодатні.
Радуйтеся, сповідники наші сміливістю сповнені; радуйтеся, пустельники
наші преподобні.
Радуйтеся, молитвенники наші теплі; радуйтеся, чудотворці наші світлі.
Радуйтеся, бо ви заповідали славити Бога всіма мовами; радуйтеся,
тримовної єресі доблесні переможці.
Радуйтеся, слов’янам в часі скорботи утішники; радуйтеся, у важких
обставинах їх надія і заступництво.
Радуйтеся, бо молитви наші покаяльні Владиці всіх приносите; радуйтеся,
бо і самі за нас усердно Господу молитесь.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 7
Бажаючи вигнати вас з країн слов’янських, священники латинські
обмовили вас перед єпископом Римським. Коли ж він побачив вас, що з мощами
святого Климента прийшли, і про правовір’я ваше та благе життя дізнавшись,
посоромив ваших обмовників користолюбних, вас же іменем Христовим
благословив, співаючи Богу: Алилуя.
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Ікос 7
Як дивні Апостоли засяявши, святі браття, не мали спокою у трудах своїх:
святий Кирило від подвигів багатьох виснажений, незабаром після повернення у
Рим життя своє завершив. Святий Мефодій ревністю брата свого укріплений і від
папи Андріана благодаттю архієрейською прославлений, до нових подвигів у
Моравію і Паннонію повернувся і багато потрудився там; цьому дивуючись,
прославмо святих братів, взиваючи:
Радуйтеся, добрі слуги Христові; радуйтеся, бо ви навіть до смерті були
вірні істині.
Радуйтеся, ви-бо Господу, а не людям догоджали; радуйтеся, бо заради
правди Його образи людські приймали.
Радуйтеся, бо все життя ви на ниві Господа працювали; радуйтеся, бо і по
смерті від стада свого любов’ю не відлучились.
Радуйтеся, світом для світу і сіллю землі ви були; радуйтеся, бо як
світильник, що горить у темряві, ви словом сяяли.
Радуйтеся, місто на вершині гори, від вірних і невірних неприховане;
радуйтеся, бо заповіді Господа ви здійснили і інших навчили.
Радуйтеся, цим же звеличені у Царстві Божому; радуйтеся, на землі у
Церкві Господній прославлені.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 8
Дивне було успіння святого Кирила для всіх, бо не про життя тимчасове
думав, але Господа за новоосвячені ним Церкви благав, щоб утвердив їх у
православ’ї і від тримовної єресі та інших напастей і бід їх огородив. До Святого
ж Мефодія звертаючись, говорив: “Братику, ми, як пара волів в упряжі, єдину
борозду тягнули, ось я в полі паду, діяльність завершивши; ти ж, люблячи Святу
Гору сильно, не повинен заради Гори цієї залишити навчання народів слов’янських”. Ми ж, такій ревності святих братів дивуючись, заспіваймо Богу: Алилуя.
Ікос 8
Весь відданий бувши душею і тілом заповітам брата свого, святий
Мефодій не злякався ні погроз князівських, ні обмов ієреїв латинських, ні
ув’язнення в темниці, але все це, як добрий воїн Христовий, перетерпівши, не
припиняв народи слов’янські і паству свою направляти і просвітлювати, аж доки
в старості не спочив і до святого Кирила у блаженну оселю райську переселився.
Їм же лагідно заспіваймо:
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Радуйтеся, вінцем терпіння на землі увінчані; радуйтеся, світлом вічним на
небесах осяяні.
Радуйтеся, подвижники, убогії духом, бо ваше є Царство Небесне;
радуйтеся, бо багато сліз проливши щедро втішайтеся.
Радуйтеся, лагідні, бо ви унаслідували у Христі землі словянські;
радуйтеся, голодні і спраглі правди, бо наситились її в оселях небесних.
Радуйтеся, милостиві, бо не самі тільки помилувані, але й іншим милості у
Бога випрошуєте; радуйтеся, чисті серцем, бо тепер Бога обличчям до обличчя
споглядаєте.
Радуйтеся, як миротворці будучи людьми, синами Божими названі;
радуйтеся, гнані за правду, бо ваше є Царство Боже.
Радуйтеся, людську зневагу, гоніння і обмови прийняли ви заради Христа;
радуйтеся, бо велика нагорода ваша на небесах.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі вчителі.
Кондак 9
Всяке зло, що на країни слов’янські находить, відважно перемагали ви,
преподобні, тож і сьогодні не залиште нас, смиренних і грішних, але всіх слов’ян
у Православ’ї й однодумності утвердіть, щоби всі єдиним серцем і єдиними
устами заспівали прославившому вас Богу: Алилуя.
Ікос 9
Красномовці багатослівні, як риби безсловесні, дивлячись на вас,
преподобні, не розуміють, як ви і в пустелі духом палали, і серед людей
невпинно подвиги здійснювали. Ми ж, радіючи, що маємо таких учителів і
молитвеників, прославляємо вас, взиваючи:
Радуйтеся, істинної віри сповідники; радуйтеся, Царства Божого
спадкоємці.
Радуйтеся, єресі іконоборчої викривачі; радуйтеся, бо ви юдейство
посоромили.
Радуйтеся, бо тримовну єресь ви перемогли; радуйтеся, бо ви слов’янам
двері Божого Царства відчинили.
Радуйтеся, воїни Христові, ще за життя від Нього славою увінчані;
радуйтеся, бо ви і в славі дух свій у смиренномудрості зберегли.
Радуйтеся, бо зле, як Ісая та Єремія, від рідного народу за благість
прийняли; радуйтеся, бо як Даниїл і Есфір, за народ свій піклувалися.
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Радуйтеся, з усіма святими незгасним світлом осяяні; радуйтеся, бо ви з
усіма угодниками Божими за нас, грішних, Господу молитесь.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 10
Бажаючи спасти нове стадо Христове від вовків мисленних, святий
Мефодій на одрі смертному учнів своїх благав – твердо стояти в істинній вірі,
спокус ворожих не боятись, але і в біді, і в скорботі за все дякувати Богові,
співаючи: Алилуя.
Ікос 10
Ви стіна всім, що на ниві православ’я працюють, і захист тим, хто до вас з
вірою приходить, Мефодію і Кириле богомудрі, бо Творець неба і землі вибрав
вас бути на землі ловцями людей, опісля же і на небесах до числа Апостолів
приєднав. Тому моліть Його про дарування благодаті і нам, з любов’ю
співаючим:
Радуйтеся, чеснотами, як виссоном, прикрашені; радуйтеся, у премудрості
ви з Соломоном зрівнялися.
Радуйтеся, бо стриманістю і молитвою до великих Антонія і Пахомія
уподібнилися; радуйтеся, як Василій Великий та Іоан Златоуст, силою слова
обдаровані.
Радуйтеся, в цнотливості Йосифу подібні; радуйтеся, бо в терпеливості ви
Іова наслідували.
Радуйтеся, бо незлобливістю цареві і пророку Давиду уподібнювались;
радуйтеся, ревністю у вірі до Іллі подібні.
Радуйтеся, як Павло та Іоанн Богослов, Христа Бога ви полюбили;
радуйтеся, як Даниїл і три юнаки, мужньо Бога прославили.
Радуйтеся, бо з ангелами і святими Божими ви співжителі; радуйтеся, бо і
ми грішні ім’я ваше з вірою призиваємо.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 11
Спів вдячності приносячи Господу, Який подарував нам вас як
заступників, з умилінням молимо вас, Святі Вчителі наші, не зневажте нами
через лінощі наші, не залишайте нас через беззаконня наші, але вимоліть
милосердя від Господа, усім співаючим Йому за вас: Алилуя.
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Ікос 11
Світлоносних апостолів слов’янських двоїцю прославляючи, православнії,
залишимо свої війни і сварки, особливо ж розділення у вірі, єдність духу в союзі
миру виконуючи, згадаймо святих наставників:
Радуйтеся, гучномовні сурми Євангельського благовіствування; радуйтеся,
милозвучні гуслі проповіді спасіння.
Радуйтеся, правди міцні садівники; радуйтеся, неправди непохитні
викорінювачі.
Радуйтеся, всім нужденним радості подавці; радуйтеся, бо скорбот напади
звідусіль ви прийняли.
Радуйтеся, бо плати і слави за працю свою від людей ви не шукали;
радуйтеся, бо про невдячних людей ви Бога молили.
Радуйтеся, ви бо Ангелів Божих і святих Його подвигами і чеснотами
своїми радували; радуйтеся, бо разом з ними в оселях небесних радістю вічною
насолоджуєтесь.
Радуйтеся, зорі, світлом істини сяючі; радуйтеся, власних чеснот світлом
осяяні.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 12
Благовістивши до кінця життя земного, преподобні, виблагайте нам,
благодать єдності та миру, і мир у всьому світі, щоб і ми, від усіх розколів і
спокус звільнились, у мирі, як друзі, заспівали полюбившому вас єдиному
Миротворцю всіх Господу: Алилуя.
Ікос 12
Оспівуючи ваше дивне життя на землі й розмірковуючи про славу на
небесах, святі Вчителі, ви-бо подарували силу небесну православним християнам
для перемоги над ворогами видимими і невидимими, і народи слов’янські до
єдиної віри привели, – всі вірні взивають:
Радуйтеся, православ’я міцна огороже; радуйтеся, невіря живе викриття.
Радуйтеся, бо сходження Духа Святого від Отця незмінно, як здавна
прийнято, сповідували; радуйтеся, бо Службу Божу відправляти кожному своєю
мовою заповідали.
Радуйтеся, ви бо праведних у праведності утвердження; радуйтеся,
беззаконних до Закону навернення.
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Радуйтеся, бо вами і ми до повноти Церкви входимо; радуйтеся, бо вами
слово Боже рідною мовою нам передане.
Радуйтеся, бо молитвами вашими, як щитом міцним, від ворогів наших
захищаємося; радуйтеся, бо заступництвом вашим, ми вічне життя успадковуємо.
Радуйтеся, всім слов’янам пастирі і отці, бо через вас ми є браттями;
радуйтеся, бо будучи браттями по плоті, через вас і по духу братами Христу
станемо.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
Кондак 13
О пречудесні і предивні /народів слов’янських Учителі,/ святі
Рівноапостольні /Мефодію і Кириле,/ моління наші нині прийнявши, /всіх
слов’ян від наступу зла і бід звільніть,/ в мирі і єдності збережіть/ і до Царства
Небесного заступництвом вашим приведіть / усіх, хто розчуленням /за вас з
співає Богу: Алилуя .
(Цей кондак читається тричі. І після цього знову читаються ікос 1 і
кондак 1).
Ікос 1
Ангелів Творець і Господь сил наперед визначив вас бути просвітителями
народів слов’янських; тому й благодать Його, з вами перебуваючи, захищає і
зміцнює вас у всі дні життя вашого; таку помічницю маючи, славу Божу в містах
і пустелях ділами і словами ви всім звіщали. Тому і ми, як гілка на дереві серед
народів, вірою в Христа від вас просвічених, співаємо вам так:
Радуйтеся, радості Євангельської благовісники; радуйтеся, чудотворної
благодаті носії.
Радуйтеся, багато скорбот за ім’я Господа прийнявші; радуйтеся, бо ви
спокуси світу цього відкинули.
Радуйтеся, з дитинства Богом благословенні; радуйтеся, вінцями
сповідників від Нього прикрашені.
Радуйтеся, бо славою людською нехтуючи, в пустелі Господа шукали ви;
радуйтеся, бо волю Його сильним світу цього ви з відвагою проповідували.
Радуйтеся, бо за це Владикою всіх в Рай світлий прийняті; радуйтеся,
перед Ним за нас щирі молитвенники.
Радуйтеся, вашими бо молитвами нас у вірі зміцнюєте; радуйтеся, бо
предстоятельством вашим, ми над єресями перемогу отримуємо.
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.
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Кондак 1
Вас, Володарем сил Господом Ісусом/ вибраних в Апостоли народам
слов’янським, / предстоятелів наших, богомудрі Мефодію і Кириле,/піснеспівами
вихваляємо; /ви ж, маючи дерзновення перед Господом,/ заступництвом вашим/
від усяких напастей позбавте нас/ співаючих:
Радуйтеся, Мефодію і Кириле, народів слов’янських Апостоли і
богомудрі Вчителі.

Молитва до свв. рівноап. Кирила і Мефодія,
першовчителів слов’янських
О, преславні народів слов’янських вчителі і просвітителі, святі
рівноапостольні Мефодію та Кириле! До вас, як діти до отців, святим вченням та
писанням вашим просвічені й у вірі христовій наставлені, нині щиро прибігаємо і
з сокрушенням сердець наших молимось. Ми і завітів ваших, як діти непокірні,
не дотримуємось; і працю для Бога, про яку ви навчаєте, занедбуємо; і про
однодумність та любов, яка личить нам, слов’янам, як братам по вірі та плоті,
про яку заповідали ви, не дбаємо. Проте колись ви від недостойних та невдячних
не відверталися, але добром за зло віддячували, так і нині грішних та
недостойних дітей ваших молитви не відкиньте. Маючи велику сміливість перед
Господом, щиро Його моліть, щоб наставив нас і навернув на шлях спасіння;
розбрат і незгоди, які серед одновірців виникають, щоб припинив; тих, що
відпали, щоб знову до однодумності привів і усіх нас в єдності Духа та любові до
Єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви приєднав. Знаємо-бо, як багато
може молитва праведних до милосердя Владики, хоч і за грішних людей
приноситься. Не залишайте, отже, нас безпечних та негідних дітей ваших. Бо
через гріхи наші, паства вами зібрана, у ворожнечі, єдність втрачаючи та
іновірцями спокушена, зменшується, а вівці її словесні вовками духовними
розсіваються. Надихніть молитвами вашими нас ревністю до Православ’я. Щоб
ми, живлені нею, отцівські передання добре зберігали, уставів та звичаїв
церковних вірно дотримувалися, лжевчень різних цуралися і так в житті
богоугодному на землі перебуваючи, життя райського на Небі сподобилися, і там
разом з вами Владику всіх у Тройці Єдиного Бога прославляли на віки віків.
Амінь.
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Інша молитва свв. рівноап. Кирилу та Мефодію
О, всехвальні рівноапостольні Мефодію та Кириле, припадаючи перед
чесною вашою іконою, щиро молимо вас: погляньте милостиво на нас, що
завдяки вашій праці просвітилися, і постійним вашим заступництвом від
ворожих підступів нас охороніть! Згляньтеся над виноградом цим, який насадили
ви, і не дайте дикому вепру його спустошити. Збережіть, святі угодники Божі,
Церкву нашу Православну, яку збудували ви на наріжному камені, Христі, щоб
була вона непорушною, і щоб розбилися об камінь цей хвилі всякого
маловірства. Укріпіть пастирів наших у всяких доброчинностях та подвигові
проповідування. Навчіть паству слухатися голосу їхнього. Збережіть всі землі
слов’янські від усякого виснаження, від вогню і меча, від смертоносної рани і
всякого зла. Почуйте і кожну людину, яка з вірою до вас приходить і вашої
благодатної допомоги потребує. У страшний же смертний час станьте всім нам
благими заступниками і темних демонських образів в’язничними. Щоб у мирі та
покаянні земний шлях закінчивши, ми досягли вічних благ насолоди і разом з
вами прославляли Пресвяту Тройцю — Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Величання
Величаємо вас, святії рівноапостольні Кириле і Мефодію, що всі
слов’янські країни ученням своїм просвітили і до Христа привели.

Переклав з церковнослов’янської на українську мову протоієрей Володимир
Тимків
за
виданням:
https://azbyka.ru/molitvoslov/akafisty-v-pravoslavnomkalendare.html



– 314 –

№ 9, 2020 _____________________________________________________

ПРОРОЦТВА ПРО ПРЕСВЯТУ БОГОРОДИЦЮ
У СТАРОМУ ЗАВІТІ
“Усі пророки Тебе, Матір Божу, проповідують образами преславними”
(Октоїх гл. 1 кан.п. 3 тропар 1)
“В Тобі пророцтва сповнились, Діво чистая”
(Там же, гл. 5 суб. Мал. Вечір. Стих. Слава)

Перше слово про Пресвяту Богородицю було ще промовлено у раю.
Воно сказане Самим Богом в обітниці про Викупителя впалим прародичам
нашим. Це обітування, яке називається у тлумачів Святого Писання
“першоєвангелієм”, міститься у словах Божих, звернених до змія-спокусника:
“покладу ворожнечу між тобою і між жоною, і між сім’ям твоїм і між сім’ям її;
воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п’яту” (Бут. 3, 15). Оскільки під
виглядом змія ховався “змій великий, змій древній, що називається диявол”
(Од. 12,9), то під жоною потрібно розуміти тут не Єву власне і не будь-яку іншу
звичайну жінку, тим більше що нащадки Єви, до самого пришестя у світ Господа
Ісуса Христа, не мали великого успіху в боротьбі зі змієм духовним. “Бог
говорить змію, – зазначає святий Епіфаній, – ворожнечу покладу між тобою і між
жоною, сім’ям твоїм і сім’ям її”; але такого сімені жони ніде не можна знайти;
тому не інакше як вгадливо відноситься до Єви ворожнеча, яку повів з
нащадками її змій і заздрісник, який був у змії – диявол”.
Хто ж ця жона, яка виправляє гріх Єви, пояснює святий Іоанн Дамаскин:
“Єва, – говорить він, – стала першою злочинницею, і через неї, яка послужила
знаряддям падіння прародителя, смерть увійшла у світ; але Марія, покірна волі
Божій, ввела у світ безсмертя”. Жона, про яку говорить Бог, є Пречиста Діва
Марія – благословенна і преблага, через Яку Слово стало тілом, лише через
зішестя Духа Святого і осіненням сили Всевишнього. Сім’я жони, яке
восторжествувало над темними силами, яке “перемогло того, хто мав владу
смерти, тобто диявола”, яке зруйнувало справу диявола, і Своїм стражданням,
смертю і восркесінням знищило саму голову змія-спокусника, є воістину
Спаситель світу – Господь Ісус Христос. Згодом – це обітування Боже
благоговійно зберігалось людством, розвивалось і пояснювалось пророками.
Звичайно, головним зосередженням пророчих передвіщень майбутнього був
Господь Ісус Христос; але оскільки Пречиста Матір Його близько послужила
справі спасіння людей, то в Святому Писанні немало є пророцтв і про Її особу,
які викладаються разом із передвіщаннями про Спасителя. У поясненні цих
пророцтв кращими і найнадійнішими керівниками нашими будуть святі Отці і
вчителі Церкви.
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У 44 псалмі святий пророк Давид красномовно зображає славу великого
Царя і Цариці. Якщо риси, які використовуються в описі Царя, такі, що
змушують бачити у цьому Царі – Царя духовного царства, незмінного і вічного,
Господа Ісуса Христа, то і під Царицею потрібно розуміти Царицю і Владичицю
нашу – Діву Богородицю (Пс. 44, 10-16). Свята Церква у богослужбових
піснеспівах додає це пророцтво до Богородиці: “Заради Тебе Богоотець пророк
Давид пісенно про Тебе проголосив, величаючи Тебе, що створила: стала Цариця
праворуч Тебе”; “Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, і забажає Цар
доброти Твоєї: бо вся слава Твоя, Діво, всередині, яка зачала Творця Твого”.
“Стоячи праворуч Христа, як Цариця, щедро золотом, Благовтішена, зодягнена
воістину, нам царство небесне молитвами Твоїми, Отроковице, виблагай,
Всенепорочна”. “Чую Давида, який співає Тобі: будуть приведені діви слідом за
Тобою, будуть приведені в храм царя, і з ним Тебе і я дочку царську оспіваю”.
Для пояснення цього пророцтва потрібно пригадати, що сидіння і
предстояння “праворуч” царя здавна означало особливе шанування, яке належало
особам близьким до престолу. У пророцтві, що пояснюється, Господь Ісус
Христос представляється таким, Який возсідає на престолі вічної слави, а
предстоящою праворуч від Нього – Пречиста Діва Матір. Вона предстоїть на
вищому місці, як чесніша від херувимів і славніша від серафимів. “В ризи
позолочені одягнена і прикрашена”: цими словами позначаються високі
благодатні якості Пречистої Діви, за якими Вона удостоїлась бути вмістилищем
Єдинородного Сина Божого. Чистота, смирення, віра, любов до Бога Свого, що
прикраси Цариці, які оспівуються в цьому псалмі, є не зовнішні, а внутрішні,
духовні. Пророк Псалмоспівець ясно висловлюється таким чином: “вся слава
дочки царя всередині”. Приведення дів вслід за Нею у веселощах і радості в храм
царя можна розуміти як приведення всіх чистих і славних душ в оселі Отця
небесного, пречудові вищі за всі поняття людські.
У псалмі 67, між іншим, читається: “ Гора Божа — гора велика, гора
кріпка, гора висока. Чого ви заздрите, гори високі, на гору, що на ній Бог
благоволив жити і буде перебувати на ній вічно? ” Пресвята Діва, за
тлумаченням Святої Церкви, є «багата гора і зрошена Духом» (тобто зрошена
благодаттю Святого Духа) Вона – гора, за найвищим достоїнством Матері Божої.
“Заграйте, гори, – говорить святий Іоанн Дамаскін, – істоти розумні, які прагнуть
до висоти духовного споглядання: народжується преславна гора Господня, яка
висотою і місцем перевищує будь-який пагорб і кожну гору – велич Ангелів і
людей… вершина Сінаю святіша, яку покриває не дим, не морок, не буря, не
страшний вогонь, але світлий блиск Всесвятого Духа”. В цьому значенні Божа
Матір називається “висотою, непридатною для сходження для людських
помислів”. Як зрошеною, Їй за перевагою належить найменування “Благодатна”.
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У псалмі 86, вірші 3, йдеться: “Преславне говорять про тебе, місто Боже”.
Місто Боже – це Єрусалим, столиця Юдейського царства. З самого початку
Єрусалим був невеликим містом країни Ієвусеїв, одного з племен Ханаанської
землі. Потім, коли цар Давид завоював його, зробив столицею свого царства і
побудував у ньому дім для себе, – слава його зростала все більше і більше.
Наступник Давида, Соломон, спорудив в Єрусалимі чудовий і єдиний в усьому
світі храм істинному Богу, і в зворушливих словах, при освяченні храму, просив
Господа, щоб Він вислухав тут молитви не тільки ізраїльтян, але й іновірців і
іноплемінників. З цього часу в Єрусалим стали стікатися не тільки юдеї, але і
язичники, і про місто Боже, яке благоволив Господь зробити житлом Своїм,
сповіщали величне в усьому світі. Пресвята Діва щодо слави Своєї, за вченням
Святої Церкви, подібна місту Єрусалиму. Вона – “оселя і престол Царський, град
обраний”.
Походячи з царського роду Давида, який був усічений до кореня і не
користувався вже колишніми правами своїми, Пресвята Діва спочатку, подібно
Єрусалиму, не мала ніякої зовнішньої слави, була найсмиреннішою із дів свого
народу. Але ставши Богообраною Матір'ю Спасителя світу, Вона придбала єдину
і всесвітню славу. Богоматір, згідно з пророцтвом про Неї, хвалять всі народи;
Вона стала “всесвітнім чудом і слуханням”.
У книзі Пісня пісень, що зображає у високих і таємничих рисах нареченого
і наречену, під якими зазвичай розуміють Господа Ісуса Христа і Святу Церкву
Його, знаходиться багато вказівок і на Пресвяту Діву Богородицю.
“Серце наше привернула єси, сестро Моя невісто”, – читаємо в згаданій
книзі Священного Писання. За вченням святої Церкви, Богоматір є “Діва
Богоневіста”, “Наречена Божа”, “Невіста Неневісна” і непорочна. Нареченою
Вона називається по відношенню до Святого Духа, а Неневісною позначається
Вона по відношенню до людей, що не поєднана шлюбом, нешлюбна.
“Уся ти прекрасна, люба моя, і плями немає на тобі!”. “Вся люба моя
прекрасна і непорочна; Тебе передбачивши, в древності виголосив Соломон у
піснях”, – вчить Свята Церква, називаючи в інших місцях Пресвяту Діву
“Пренепорочною”, “Всенепорочною”, “пречистою”. “Радуйся, непорочна, –
говорить святий Іоанн Дамаскін, – недоторканна прикрасо дівства: Ти породила
непорочне Слово і від Тебе засяяло дівство”.
“Хто ця прониклива, наче рання зоря, наче місяць, обрана, наче сонце”? –
Це Пречиста Діва, по тлумаченню Святої Церкви. Як ранкова зоря, розсіює
нічний морок, передує променистому сонцю, запозичуючи від нього своє світло;
так і Пречиста Діва безпосередньо передувала “Сонце правди” – Ісуса Христа і
від Нього отримала Свою славу Богоматері. З народженням же Господа зникла
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темрява ідолопоклонства і багатобожжя і настав невечірній день Богопізнання і
благочестя. Тому Божа Матір є “ранок світлий, – що носить Сонце Христа, –
світла житло, – яке темряву зруйнувало і темних бісів відігнало”, “зірка, яка
являє Сонце”, “зоря таємничого дня”.
“Замкнений сад — сестро моя, наречена, закладений колодязь, запечатане
джерело… садове джерело — колодязь живих вод…”. “Вертоград замкнений в
Тобі, Діво Богородице, і запечатане джерело Духом Божественним премудрий в
піснях співає”. “Соломон, передбачивши (Тебе), яка прийняла Бога, називав Тебе
ложем Царя, живим запечатаним джерелом, з якого витекла чиста вода для нас”.
Вода в Священному Писанні означає благодать Святого Духа (Ів. 7:37), яка
втамовує спрагу людської душі. Богоматір є “Джерело живе і незалежне
незаздрісне” (невичерпне) цієї таємничої води. Послуживши таємниці втілення
Сина Божого, Вона стала для нас “нетлінним джерелом Божого Живоначального
і спасительного всім втілення”, що виділяє руйнування для смерті і життя для
вірних. Увійшовши на висоту моральних досконалостей і наблизившись до
престолу Божого, як Приснодіва Матір Господа, Вона старанно заступається за
нас і виливає невичерпні дари Своєї милості всім, хто закликає Її з вірою і
любов'ю. Слово “закладений”, за тлумаченням святого Іоанна Дамаскіна, вказує
на приснодівство Божої Матері. І Свята Церква вчить: “Тебе закладеним
джерелом і замкненими дверима воістину іменував лик пророчий, дівства Твого,
Всеоспівана, виразно знамення нам описуючи, яке зберегла єси і після різдва”.
“Хто ця, що виходить із пустелі, як стебло (стовп) диму, кадячи смирну і
ладан, від всіх пахощів мироварця”? Господь Ісус Христос є “найкращий запах
миру за всі аромати”, саме ім'я Його є “миро вилите”. Він – Помазаник в ступені
незрівнянно вищому, ніж всі старозавітні помазаники – царі, первосвященики і
пророки. Але і Пресвята Діва, як причетна слави Сина Свого і Бога, є також миро
найцінніше”, або, ще точніше, “посудина, що миро невичерпне на Неї вилите
прийняла”. “Радуйся, миро, – виголошує святий Іоанн Дамаскін – безцінний
склад чеснот. Ти пахуча всякою чистотою: з Тебе явився Господь, Який на ім’я
подібний Тобі, бо сказано: миро вилите ім'я Його”.
“Тому що як крин (лілія) в тернині, так люба моя посеред дочок”. Такою і
була Пресвята Діва Марія між людськими дочками. “Як голка, як найчистіша
лілія, як запашний аромат від червоних пелюстків мирських, Творець, обравши
Тебе, Отроковице, вселився в утробу Твою і родився, пахощами всілякими
наповнивши”. Вона справді “Солодкоароматна лілія”, тому що “світиться
блиском чистоти і світлом дівоцтва”. Як Приснодіва, Вона називається “квіткою
нев'янучою”.
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У книзі Приповістей (9: 1) йдеться про те, що “премудрість збудувала собі
дім і утвердила його на семи стовпах”. Ця премудрість – на думку Святої
Церкви – не хто інший, як іпостасна премудрість Божа – Господь Ісус Христос,
Який навчив нас істинного Богопізнання, а храм, влаштований нею, – Пресвята
Діва Богородиця. “З Тебе Божа премудрість, храм собі створивши, втілився
невимовним сходженням, Отроковице непорочна”. Тому Богоматір називається
“палатою Царя всіх”, “Оселею безсіменого уневіщення” (заручення), “оселею
Слова неоскверненою”, “всесвітлим”.
У книзі пророка Ісаї (7:14) міститься наступне пророцтво про Приснодіву
Богоматір: “Ось Діва в утробі зачне, і народить Сина, і назвуть Йому ім’я Йому
Еммануїл” (що означає “з нами Бог”). Сказано воно було з такого приводу. Два
сильних сусіди царства Юдейського, царі Сирійський та Ізраїльський, склали
союз для повалення Ахаза, тодішнього юдейського царя і воцаріння на його
місце іншої династії. Ахаз, який наповнив Юдею ідолами, шукав собі допомоги у
царя ассірійського. Але Бог, Який являється не тим, хто шукає Його і Який
знаходиться тими, хто не питає про Нього, наказав пророкові Своєму Ісаї стати
перед Ахазом і сповістити йому про спасіння дому Давидового (65: 4,7), тобто не
збудуться наміри страшних для тебе царів, тому що в таємниці Промислу Божого
вже вирішено падіння їх від руки царя ассірійського і вони докінчують останні
роки свого існування, подібно догоряючим головешкам. Коли ці слова пророка
були прийняті з недовірою з боку Ахаза, то запропоновано було царю просити у
Господа знамення для повного засвідчення у втішній для нього обітниці.
Завзятість Ахаза була така велика, що він відхилив таку пропозицію. Тоді
Пророк, звертаючись до всього дому або роду Давидову, прорікає згадане
пророцтво. Воно повинно було переконати нащадків Давида в тому, що Господь
вірно виконає всі Свої обітниці, дані прародичу їх – про продовження роду його,
невід'ємності царства і, нарешті, походження від нього Спасителя світу. Ангел,
благовіствуючи Пресвятій Діві про народження від Неї Господа Ісуса Христа,
очевидно, говорить словами цього пророцтва (Лук. 1:31) і, в іншому випадку,
безумовно представляє його як те, яке відбулось при народженні Спасителя
(Мф. 1:22). Так само пояснює слова Пророка і Свята Церква: “прозорливий Ісая,
розуміючи безсімене народження Твоє, Діво, оспівуємо: ось в утробі зачне Діва”.
Вникаючи в сенс пророцтва, ми не інакше можемо розуміти його, як про
народження від Діви Марії Спасителя світу. Вона, справді, “безмужня Матір –
скажімо словами святого Іоанна Дамаскіна – одна між матерями чиста, Мати і
разом Діва, – чудо, найновіше з усіх чудес”! Кому, як не Господу Ісусу Христу,
може належати велике ім'я Еммануїл? Святий Ісая зображує напророчене Отроча
такими піднесеними рисами, що ясно дає бачити в ньому Бога.
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Пророк Ісая пророкував про те, що Господь наш Ісус Христос, а також і
Пречиста Мати Його, вийдуть із роду Давидового: “І вийде паросток від кореня
Ієссеєвого, і гілка виросте від кореня його… Він зійшов перед Ним, як пагін і як
паросток із сухої землі; немає у Ньому ні вигляду, ні величі; і ми бачили Його, і
не було у Ньому вигляду, який приваблював би нас до Нього” (Іс. 11: 1-2; 53: 2).
Під словом “жезл” Свята Церква розуміє Діву Марію. “Тебе жезлом Ісая назвав,
від нього ж з’явився нам прекрасний цвіт Христос Бог”. Вислів: “корінь Єссея”, з
єврейської: пеньок, обрубок, наштовхує на думку про принижений стан
Давидового роду в той час, коли походить з нього жезл – Діва Марія. Це
пророцтво відносить до Ісуса Христа святий Апостол Павло (Рим. 15:12), а так
само в інших місцях Священного Писання Спаситель називається “коренем з
роду Давидового”.
Той же Пророк говорить про подорож Божої Матері з Богомладенцем в
Єгипет: “Ось Господь сидить на хмарі  легкій і гряде в Єгипет. І затремтять від
лиця Його ідоли єгипетські, і серце Єгипту розтане у ньому” (Іс. 19: 1). Тут
“легка хмара” – за вченням Святої Церкви – є Пресвята Діва: “Тебе у хмарі легкій
в древності побачив просвічений Духом Пророк Ісая, на ньому ж сидить слави
Господь, прийди і скинь єгипетських всіх ідолів”. “Хмарою Тебе легкою правдиво, Діво, називаємо, слідуючи за пророчим словом”. Богоматір називається
хмарою, по-перше, тому, що з Неї “засяяло нам Сонце праведне”, по-друге, тому,
що Вона “Виливає спраглим воду живу на відпущення (гріхів)” і дощила нам
“хмару нетління Христового”.
У главі 29, вірші 11, читаємо наступне: “І всяке пророцтво для вас те саме,
що слова в запечатаній книзі, яку подають тому, хто вміє читати книгу, і
говорять: “прочитай її”; і той відповідає: “не можу, тому що вона запечатана”. Ця
таємнича, запечатана книга є Пресвята Діва. “Відображена нині книга
народжується – співає свята Церква в навечір'я празника Різдва Богородиці – її ж
прочитати неможливо єством закону земних, збережена для житла Слова: як
книги явлені Богонатхненним Духом”. У цій “одухотвореній” книзі “Рукою
Божественною” написано Боже Слово. Такий же сенс має найменування
книжковий “сувій”, запозичене і пророком Єзекіїлем (2: 9) і відноситься до Божої
Матері. “Сувієм Тебе колись Пророк, Отроковице, побачив, в ньому ж рукою
Отцівською написалося Слово втілене”. Пресвята Діва є книга запечатана, через
незбагненну таємницю втілення Божого… “Твоє невимовне різдво описуючи
Пророк, у книзі запечатаній передбачає, її ж ніхто таїнство не розуміє, втілення
різдва Твого”.
Пророку Єзекіїлю, на річці Ховар, було показано таємниче видіння: він
побачив Господа, що сидів на престолі, під яким представлялася твердь, чотири
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тварини і стільки ж одухотворених коліс (Єз. 1). Дивні тварини, за поясненням
самого Пророка, були “Херувими”. Як Той, Хто сидить на престолі, був Господь
Ісус Христос, так і дивовижна колісниця означала Пречисту Діву. Вона –
“колісниця Сонця розумного”, “вогнеподібна колісниця Слова”, “колісниця
пресвята Сущого на херувимах”. Пророк Ісая бачив Господа на престолі
високому і вознесеному; серафими стояли навколо і прославляли велич Його.
Пророк Даниїл також говорить про престол, на якому сидів Бог. Свята Церква
часто називає Богородицю престолом. “І привів він мене назад до зовнішніх воріт
святилища, повернених лицем на схід, і вони були зачинені. І сказав мені
Господь: ворота ці будуть зачинені, не відчиняться, і ніяка людина не ввійде
ними, бо Господь, Бог Ізраїлів, увійшов ними, і вони будуть зачинені. Що ж до
князя, він, як князь, сяде у них, щоб їсти хліб перед Господом; увійде через
притвор цих воріт, і тим самим шляхом вийде. Потім привів мене шляхом воріт
північних перед лицем храму, і я бачив, і ось, слава Господа наповнювала дім
Господа, й упав я на лице моє” (44: 1-3). Врата, звернені на схід, якими
проходить один Господь – за тлумаченням Святої Церкви і святих Отців –
Пречиста Діва Богородиця. “Єзекіїль Тебе дверима бачить зачиненими, Діво,
через які пройде Ісус”. “Дверима Божими передбачивши Тебе Пророк, якими
Сам пройде Єдиний, як звістку, Діво Пречиста”. “Як бачив Тебе в древності,
Чиста, Пренепорочна, Пророк ворота бачив для світла незаходимого, і пізнав
Тебе як Боже житло”. Під образом цих воріт, які були зачиненими до приходу і
після проходу ними Господа, розуміється приснодівство Богоматері; причину ж
того, що вони повернуті на схід, треба бачити в призначенні їх для входу Господа
Ісуса Христа, Який називається в Священному Писанні “сходом”. “Нині
влаштовані, – говорить святий Іоанн Дамаскін – святі ворота з боку сходу, через
які Христос увійде і вийде – і ворота ці будуть зачинені”.
У книзі пророка Даниїла (2: 31-35) описується дивовижне бачення царя
Навуходоносора: він бачив велике тіло, складене з різних речовин – золота,
срібла, міді, заліза, глини – і ось “Відколовся камінь від гори без рук, і ударив в
тіло, яке було в ногах залізне і глиняне, і завалив його до кінця... Тоді захитались
разом глина, залізо, мідь, срібло і золото, і стало наче порох від старості; і взятий
я сильним вітром, і місця не знайшлося їм; камінь же, який знищив тіло, стала
гора велика, і наповнила всю землю”. Такою і була, справді, доля чотирьох
великих царств: Вавилонського, Мідіо-Перського, Македонського і Римського!
Камінь (Господь Ісус Христос), який відокремився без рук від гори (Пресвятої
Богородиці), знищив суміш, з якої був складений давній язичницький світ, і
поклав початок новому царству, “яке повіки не розсиплеться”. “Камінь
нерукотворний від нерозколотої гори Тобі, Діво, наріжний відсікся, Христос,
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Який об’єднав розділення єства”. “Нерозколота гора, нерукотворний камінь” –
цими поняттями висловлюється думка про приснодівство Божої Матері.
Цю ж саму таємничу гору бачить і Пророк Авакум; він каже: “Бог від
Фемана гряде і Святий — від гори Фаран. Покрила небеса велич Його, і славою
Його наповнилася земля” (3:3). “Гору Тебе, благодаттю Божою осіненою,
прозорливий Авакум побачив очима, з Тебе вийде Ізраїля проголошення
Святому, на спасіння наше і оновлення”.
Таким чином, у пророчих висловах Старого Завіту дано багато
передбачень найголовніших обставин життя Пресвятої Богородиці: походження
Її від роду Давидового, моральні досконалості, Богоматеринська велич,
приснодівство, прославляння, – все це записано у святих пророків рисами,
зрозумілими для душ віруючих.

Переклав на українську мову із російської протоієрей Віталій Лотоцький за
виданням: Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы. – [Репринт.
воспроизведение изд. 1904 г.]. – М. : Пересвет, [1991]. – 378,[6] с., [8] л. ил.
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Української Православної Церкви
Київського Патріархату

присвячений 20-річчю утворення
Рівненської Духовної семінарії та
15-річчю з дня упокоєння
Високопреосвященнійшого Митрополита
Даниїла (Чокалюка)
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