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СТАТТІ 
• 

 
прот. Віталій ЛОТОЦЬКИЙ,  
кандидат богословських наук,  

ректор РДС 
 

ПРО ЛЮБОВ ДО БОГА ЗГІДНО З ДУХОВНО-МІСТИЧНИМ ДОСВІДОМ 
ПРЕПОДОБНОГО АВВИ МАКАРІЯ ЄГИПЕТСЬКОГО 

 
У даній статті розкривається особливість розуміння любові до Бога преп. Макарія 

Єгипетського, що стала наріжним каменем містичного досвіду та богословського вчення 
цього авви, який стоїть на початку зародження та формування аскетичної літератури у 
патристиці Православної Церкви. 

 
  “Бог є любов” 

(1 Ін. 4,16) 
 

Існує два начала, з яких складається духовне життя: відречення від свого 
“Я” і своєї волі – начало негативне; любов до Бога і до ближніх – начало 
позитивне, творче. Однак самовідречення, яке є лише негативним елементом 
справи спасіння, ніколи не залишається самотнім у духовному житті; навпаки, 
воно завжди проявляється як дієве начало, як любов. І навпаки, істотна ознака 
любові – самовідречення, яке передує любові та складає саму її сутність. 

У преп. Макарія, як і в більшості отців-аскетів, самовідречення розуміється 
як відсічення своєї гріховної волі й відмова виконати волю свого спотвореного 
“Я”. Думку продовжує ієром. Софроній: “Замість самолюбного ідола постав-
ляється Бог, воля людська підкорюється Божественній. Людська особистість 
через акт самовідречення вступає в кращий період свого розвитку, отримує 
направлення, цілком узгоджене з її ідеальним призначенням”1. 

В глибині людської душі криється начало іншого життя, начало любові, 
“яка у грішника пригнічувалась іншим, протилежним їй началом самолюбства, а 
після умертвління останнього подвижництвом виявляється у всій своїй силі, як 
постійна радість у Бозі...”2. Чимало ясних свідоцтв зв′язку між любов′ю і 

                                                 
1 Софроний, иером. Об основах православного подвижничества. – Париж, 1952. – 

С. 58. 
2 Соколов Л. Психология греха и добродетели по учению святых подвижников 

Древней Церкви. – М., 2002. – С. 58. 
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досконалістю ведуть своє походження від Святого Писання: Лк. 10,25-38;  
Мф. 25,31-46; 1Кор. 13; Любов вводить нас в тайну Божу... 

Вся мудрість людини дохристиянської епохи увінчується визначною 
думкою Платона, згідно з якою “Людина велика настільки, наскільки велика її 
любов. Хто любить матеріальні речі, – матеріаліст, хто любить музику, – 
музикант. Хто любить Бога, той істота божественна. Любов до Бога являється 
найкращим прагненням людської душі”1. Серед святоотцівської літератури 
трактати про любов є нечисленними. Отці спостерігали, що мова йшла б про 
тему, яка перевищує їхню здатність висловлювати її. Для свт. Іоанна 
Золотоустого любов є вершиною гори добродійств; свт. Василій Великий, 
займаючись цим питанням на початку своїх “Головних правил”, перераховує три 
особливих мотиви любові до Бога: прагнення краси і добра, вдячність2; преп. 
Евагрій Понтійський пише: “Любити Бога значить вести себе по відношенню до 
всякого образу Божого так само, як і по відношенню до Бога”3; бл. Феодорит, єп. 
Кирський, крім того, що в своїй “Історії церкви” говорить про великі аскетичні 
діяння сірійських монахів, в останній главі додає пояснення, що причиною 
розказаних ним героїчних діянь є любов4; св. Симеон Новий Богослов: “Любов – 
голова тіла людини духовної, між тим, як інші добродійства є членами5; св. Іоанн 
Ліствичник пояснює, що аргументом для нас в користь мовчання могли бути 
смирення чи острах ілюзії: “Хто говорить про любов Божу, говорить про Самого 
Бога. Але хто заговорить про Бога, робить це за допомогою понять непевних і 
ризикованих, які вимагають крайньої обачності”6. Особливу віху містики авви 
Макарія Єгипетського складає його вчення про любов до Бога. “Ті, котрі 
сподобились духовних утіх любові, – пише він, – інколи веселяться, немов би на 
царській якій вечері, і радіють якоюсь невимовною радістю; то насолоджуються 
духовно, як невіста з женихом, то, як безплідні ангели, відчувають таку рухли-
вість і легкість в тілі, що не вважають себе навіть зодягненими в тіло; інколи 
захоплюються невисловлюваною насолодою духовних тайн, інколи ж в плачі та 
тузі слізно моляться вони про спасіння всіх людей, тому що, горячи 

                                                 
1 Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – СПб.: Изд-во Лань, 1997. – С. 196. 
2 Шпидлик Т. Путь Духа. – Полоцк-Брест: Сафія, 1999. – С. 166. 
3 Святий Макарій Великий. Настанови про християнське життя. Евагрій 

Понтійський. Настанови про подвижництво / Пер. з рос. Дам’яна Кічі. – Львів: 
Місіонер, 2002. – С. 280. 

4 Лаба В., о. проф. д-р. Патрологія: життя, письма і вчення Отців Церкви: - Львів: 
Свічадо, 1998. – С. 252. 

5 Иларион (Алфеев), игум. Вы – свет мира. Беседа о христианской жизни. – Клин: 
Фонд “Христианская жизнь”, 2000. – С. 118. 

6 Шпидлик Т. Путь Духа. – Полоцк-Брест: Сафія, 1999. – С. 164. 
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божественною любов′ю до всіх людей, приймають у себе плач цілого Адама; а 
інколи при насолоді Духа, яка не описується словами, запалюються такою 
любов′ю, що, якщо б можна було, кожну людину усердно заховали б у власному 
лоні своєму, не роблячи жодної різниці між поганим і добрим”1. 

Отже, ось сутність любові. Це життя в Бозі та ближньому, а не в самому 
собі. Більше того, в настрої та стані істинної любові й полягає саме життя 
людини, – “...те життя, для якого Господь її створив і яке людина втратила, 
замінивши протилежним началом гріховного себелюбства”2. Істинна любов – 
найбільш глибокий внутрішній релігійно-моральний настрій людини, який, при 
своєму правильному і невпинному розвитку, охоплює всю сутність людини і 
цілком перероджує її згідно з началами Божественного життя, життя Христового. 
Повне проникнення благодатною любов′ю і зумовлює справжній перехід людини 
від природного у стан відродження. Сама ж заповідь про любов, дана і вповні 
виконана Господом Ісусом Христом, не є окремим правилом, хоча б і найважли-
вішим, яке стоїть поряд з іншими приписами закону: це основний закон цілого 
релігійно-морального і духовно-містичного життя людини. М. Бердяєв називає: 
“Любов – єдиний принцип християнського життя, – духовна, благодатна сила, 
яка рухає і приводить послідовника Христового до спасіння”3. Таким чином, 
любов є началом реальної богоподібності, а тому є необхідним засобом справж-
нього богоспілкування, яке формує містичний досвід. 

Повертаючись до розкриття самої теми даного пункту вчення преп. Макарія 
про любов до Бога, варто зауважити, що воно базується як на психологічних, так і 
на біблійних основах. Ю. Макселон психологічне осмислення любові преп. Мака-
рієм викладає такими словами: “Із всієї сукупності наших особистих почуттів і 
прагнень лише ті різноманітні прояви душевного життя, які добре відомі кожному 
під загальною назвою любові, служать силою, яка здатна об′єднати розумних 
істот”4. І справді, любов є ніби мостом, завдяки якому одна особистість знаходить 
доступ до внутрішнього сокровенного життя другої. В запалі любові відчувається 
ніби безпосереднє зіткнення двох душ. Така об′єднуюча сила любові особливо 
властива і доступна для тонкого містичного досвіду християнських аскетів, які 
вдосконалювали її через вишукане усамітнення і внутрішню працю. І якщо 

                                                 
1 Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания // Добротолюбие / в 5 т.: 

Т.І. – Минск, 2003. – С. 120. 
2 Зарин А. Аскетизм по православно-христианскому учению. – М.: Паломник, 

1996. – С. 357. 
3 Бердяев Н. Философия свободного духа. Проблематика и апология 

християнства. – Париж: УМСА PRESS, 1996. – С. 35. 
4 Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о.Юзефа Макселона. – 

Львів: Свічадо, 1998. – С. 120. 
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основною метою подвижництва було в їхніх очах досягнення природного, 
метафізичного спілкування з Духом Святим – спілкування, яке передбачало певну 
взаємність і узгодженість зі сторони Бога і людини, то їм необхідно було визнати, 
що йти назустріч Божій милості ми не можемо жодним іншим шляхом, як тільки 
розвитком в собі любові до Бога. Кожний, хто читав твори преп. Макарія 
Єгипетського, може легко знайти цілком ясне усвідомлення подвижником цих 
простих даних психологічного спостереження. Цікаво, що автор під любов′ю до 
Бога зазвичай розуміє повне внутрішнє єднання людської душі з Богом. Це 
невпинний порив волі, яка прагне заволодіти предметом своїх бажань, і в цьому 
дана можливість єднання з Богом. “Душа, – говорить Макарій, – належить тому, з 
ким перебуває вона в спілкуванні та єднанні своїми бажаннями... До чого 
прив′язане серце людини, і до чого манить її прагнення, те і буває для неї богом. 
Якщо серце завжди прагне до Бога, то Бог є Господом серця її”1. Звідси, щоб 
перебувати в єднанні з Богом, людина повинна присвятити Богу цілковите 
устремління своєї волі.  

Біблійною основою Макарієвого вчення про любов до Бога є запевнення 
Священного Писання, що “Бог є любов” (1Ін. 4,16). Тут мова йде не про те, що 
Бог володіє любов′ю, що любов є певною властивістю, атрибутом Бога, але про 
те, що Бог – сама любов, що образ Божественного буття є любов. Внутрішнє 
Божественне життя Пресвятої Тройці, являючись одночасно життєвою силою 
Монади, динамічно здійснюється як любов, як нерозривна єдність любові. 
“Кожне із Лиць Тройці живе не для Себе Самого, але віддає Себе іншим Іпоста-
сям, так що всі Три співперебувають в любові один з одним. Життя Божествен-
них Лиць є взаємопроникненням (perichoresis), так що життя одного стає життям 
іншого”2. Таким чином, буття Бога здійснюється як співбуття, як 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 повинно проявлятися як любов. І 
тільки особистість, і тільки в акті свободи здатна реалізувати своє життя як 
любов. 

Відповідно до цього, у своєрідному поясненні преп. Макарій відтворює ці 
суто євангельські ідеї. Він говорить про те, що повнота і безроздільність любові 
до Бога висловлюється найперше в її неперервності, а тому людина повинна 
відчувати в собі цю любов, присвячувати їй всі миттєвості свого життя. 

                                                 
1 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послания и слова. – М.: Правило 

веры, 1998. – С. 443. 
2 Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. – М.: Центр по 

изучению религий, 1992. – С. 73. 
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“Написано: люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм (Втор. 6,5), тобто не 
лише тоді, коли входиш в молитовний будинок, люби Господа, але також, 
перебуваючи в дорозі, розмовляючи і споживаючи їжу, пам′ятай про Бога і 
любов і відданість Йому”1. Другою характерною рисою безроздільності любові 
до Бога служить її виключність, яка виражається в тому, щоб віддано та істинно 
любити єдиного Бога і більше нікого іншого2. Отже, згідно із вченням Макарія, 
полум′яна любов до Бога лежить в основі всього містичного подвигу. І ця любов 
позначена особливим характером. П.М. Мінін додає: “Містична любов є любов′ю 
захоплення (екстазу. – Авт.), охоплюючою душу людини до самозабуття, любов, 
яку краще за все можна порівняти з любов′ю нареченої до пристрасно 
улюбленого жениха... словом, ця любов є ερως τής άγαπης”3, плодом і виявом 
такої живої любові є не тільки блаженство у Царстві Небесному, але й відчуття і 
переживання його вже тут на землі у стані екстазу, самозабуття.  

Саме за допомогою такого явища, як екстаз, кульмінація всього містичного 
життя і вершина духовного подвигу та споглядання, ми зможемо зрозуміти 
богослов′я любові та містику преп. Макарія Єгипетського. У релігієзнавчому 
словнику існує така спроба інтерпретації цього явища: “Екстаз – резюмує 
містичну релігійність... Лише в екстазі можна бачити найбільш помітні прояви 
тенденцій, супроводжуючих їх ідей і їх задоволення...”4. З цим можна 
погодитися, бо екстаз, справді, у своєму повному розвитку представляє релігійне 
почуття, яке досягло своєї максимальної інтенсивності, такого ступеня, на якому 
воно перестає бути пануючим, а стає виключним, захоплюючим все поле 
свідомості й поглинаючим усі сили душі людини. Все це супроводжується 
мовчанням ума, припиненням будь-яких думок, воля паралізується, тіло завмирає 
в повній непорушності. Це об′єктивний бік екстазу. Якщо розглядати його із 
суб′єктивного боку, то екстаз представляє своєрідну форму чи стан свідомості, 
серця й душі, характерною рисою яких, за свідченням преп. Макарія, є пере-
живання безпосередньої близькості Божества. Це внутрішнє, містичне Боговід-
чуття складає основний факт життя містика, є основою всіх містичних пере-
живань. А звідси видно, що останньою метою містика-подвижника є досягнення 
повного єднання з Богом, яке розуміється, відчувається і переживається ним як 

                                                 
1 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послания и слова. – М.: Правило 

веры, 1998. – С. 446. 
2 Там само, – С. 452. 
3 Минин П.М. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое 

Богословие. – К.: Путь к истине, 1991. – С. 366. 
4 Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: Четверта 

хвиля, 1996. – С. 212. 



 

 

 

 

 

 _____________________________________________  Андріївський вісник 

– 10 – 

реальне і сутнісне єднання настільки, що можна говорити про екстаз як єднання 
людської особистості з Божественною. Останнє ж і наповнює містика відчуттям 
невимовної насолоди і блаженства. На основі ж цього можна погодитися з таким 
визначенням: “Екстаз є єднанням душі зі своїм об′єктом. Більше посередності 
між ними нема: вона бачить його, торкається його, володіє ним, вона у ньому, 
вона – він. Це не віра, яка вірить, не бачачи, це навіть не знання, яке досягає 
буття лише в його ідеї; це – цілковите єднання, в якому душа відчуває повноту 
буття, в якому вона віддає себе і отримує себе, тому що Той, Кому вона віддає 
себе, є буття і саме життя”1.  

Отже, припинення всякої діяльності всіх душевних сил, зречення від 
думок, почуттів і бажання, зречення від свого власного “Я”, від своєї 
“індивідуальності”, єднання з Богом – такий кінцевий пункт, до якого приходить 
містик в екстазі. Таким чином, екстаз завершує собою той процес духовного 
вдосконалення, початок якому він кладе ще у самовідреченні (κάθαρδις) через 
споглядання (θεορία). Так, преп. Макарій вказує на загальний закон містичного 
життя. 

В Священному Писанні сказано, що Бог є любов, і для означення цього 
вжито термін “άγάπη”, а не “έρως”, де перший означає: благовоління і милосердя. 
Взагалі, щодо людини, то можна вжити цих два терміни без всіляких суперечок. 
Коренем активності людини є два устремління: έρως, типово людське прагнення 
заволодіти благом; άγάπη, по благодаті Божій, любити божественним образом, 
дарувати, не чекаючи винагороди. Тобто якщо любов – έρως виражає невгамовне 
бажання людського серця, то любов – άγάπη є дар Духа, Який за посередництвом 
благодаті перебуває в цьому серці. “В той час, як у філософів бажання являється 
рухом до єдиного смислу, Бог-Отець не породжує бажання, якщо не для того, 
щоби виконати його”2, – додає Т. Шпідлік. А любов ερως на своїй вершині 
викликає цілковите захоплення – екстаз, в якому людина переживає досвід 
близькості Бога-Любові. 

Взагалі, в патристичній літературі поняття ερως вживається в більшості в 
ідеально-платонічному значенні. Згідно з Платоном, “Ерос в своїй основі є 
внутрішнім, що лежить в глибині душі, прагненням до вічного, доброго і 
прекрасного, невимовний сум за втраченою вітчизною, бажання повернутися у 
втрачений рай... в царство божественної краси...”3. Таким чином, відрізняє ερως 
від άγάπη яскраво виражений емоційний характер цього почуття, однак поряд з 

                                                 
1 Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. Собрание типа І (Vatic. 

graес. 694) / Изд-ие подг. А.Г.Дунаев. – М.: Изд-во Индрих, 2002 – С. 756. 
2 Шпидлик Т. Путь Духа. – Полоцк-Брест: Сафія, 1999. – С. 165. 
3 Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – СПб.: Изд-во Лань, 1997. – С. 201. 
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тим, святоотцівська άγάπη далека від істеричного еротизму. Любов – αγαπη – це 
живе почуття, що охоплює всю природу людини. 

Отже, є різні способи розуміння любові та її безроздільності, й саме вони 
визначають два ідеали християнського життя: дієвий і споглядальний. 
Християнські містики завжди порівнюють релігійні відносини людської душі до 
Бога з любов′ю між людьми різної статі. Душа – невістка, Христос – наречений, 
Який приймає її в спілкування любові. Тому для того, щоб краще зрозуміти 
вчення преп. Макарія і з’ясувати основні властивості двох головних типів 
релігійного життя: діяльного і споглядального – доречно нам буде звернутись до 
подібних аналогій. Таким чином, любов між людьми проявляється в двох видах, 
з яких перший відрізняється характером споглядальності, а другий – активності. 
Перший вид – любов між молодими людьми, яким властива ідеалізація одне 
одного. “Улюблені зазвичай бачать один в одному досконалість, любуватись 
якою і складає їхню головну насолоду. Для насолоди один одним вони нама-
гаються перебувати разом якнайдовше. Улюблені шукають усамітнення зовсім 
не тому, що люди сторонні проявляють себе в якості сил, ворожих їхньому 
союзу, але тільки тому, що хочуть належати цілковито один одному, і час, 
витрачений на сторонніх, вважають втраченим для любові”1, – так характеризує 
споглядальний характер любові молодих людей І.В. Попов.  

Отже, характерною рисою любові між нареченим і нареченою є те, що їхня 
думка зайнята тільки одне одним, немає ні бажання, ні сили віддаватись ще 
кому-небудь іншому. Діяльний же характер любові між людьми полягає в тому, 
що з плином часу, коли сила любові залишається такою самою, а інколи 
зміцнюється, та сама любов вже перестає бути перешкодою для практичної 
діяльності: “Жодна мати не вимагає у своєї дитини, щоб любила лише її і була 
байдужою до батька, братів і сестер. Навпаки, в любові свого дитяти до батька і 
братів вона вбачає любов до себе самої”2. Любов до Бога може приймати форму, 
подібну до першого чи другого прикладу, і це визначає два основних види 
християнського життя – діяльний і споглядальний. 

Діяльне служіння Богу полягає в тому, щоб любити Творця в особі своїх 
ближніх: в ім′я любові до Бога християнин виявляє милосердя і справедливість 
людям, своїм братам у Христі. Таким чином, повнота любові до Бога не лише не 
обмежується в даному випадку діяльним служінням людям, а навпаки, його 
вимагає і передбачає. 

                                                 
1 Попов И.В., проф. Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. 

Макария Египетского // Богословский вестник. – М., 1904, № 11. – С. 297. 
2 Там само, – С. 248. 
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По-своєму характеризується любов до Бога в розумінні містиків. “Якщо 
прихильник дієвого ідеалу ставить своєю ціллю служіння Богу в особі ближніх, то 
прихильник споглядального життя знаходить більш возвишеним і більш відповід-
ним Євангелії любити Бога безпосередньо, в Його особистому лиці”1. Звичайно, 
тоді вираженням такої любові до Бога може бути лише споглядання умом 
Божественних досконалостей. Тобто зосередження думки на уявленні про Бога і 
почуття благоговіння, захоплення, вдячності, які викликає це уявлення. Щоб 
відчувати в собі любов до Бога, як почуття, у всій його живості та теплоті, містик 
постійно роздумує про ті якості Вищої Істоти, які можуть живити це почуття. 
Повнота її визнається в тому випадку, коли присутня неперервність як роздуму-
вання про Бога, так і переживання почуттів, пов′язаних з цим роздумуванням.  

Першим провісником цього ідеалу в християнській літературі був Климент 
Олександрійський, який говорив, що християнин “навіть у сні не повинен 
залишати думки про Бога і переривати внутрішню розмову з Ним”2. Звідси, 
містичний ідеал, відрізняючись крайньою виключністю, з логічною неминучістю 
веде до анахоретства (αυαχωρήτης – самітник, той, хто віддалився від світу), яке 
на Сході завжди вважалось найвищою формою подвижницького життя. Цей 
ідеал заперечує діяльну любов, як таку: щоб діяльно виявляти любов хоча б до 
батьків, необхідно піклуватися про них, а це заважає думати про Бога, і хоч 
Священне Писання дає більше доказів на користь діяльної любові, проте, 
глибоко усвідомлюючи це, християнські містики-аскети не робили крайніх 
висновків із основних положень свого світогляду і питання про співвідношення 
споглядання до діяльності зазвичай вирішували компромісом. 

А тепер, з’ясувавши особливості двох основних типів розуміння і виконання 
Христової заповіді – про любов до Бога, повернемось до її характеристики у творах 
преп. Макарія Великого. Отже, під любов′ю до Бога він розуміє повне внутрішнє 
єднання людської душі з Богом. “Якщо хтось любить Бога, то й Господь дарує 
йому Свою любов. Хто раз увірував у Бога, тому дається небесна віра, – і людина 
стає особливою. То ж якщо ти від членів своїх принесеш Господу дар, то подібно 
до того й Він від Себе уділить душі твоїй, щоби все ти міг робити – і любити, і 
молитися – чисто”3. Для того, щоб бути в єднанні з Богом, містик-подвижник 
повинен присвятити Богу повне устремління своєї волі. Повнота цієї любові 

                                                 
1 Попов И.В., проф. Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. 

Макария Египетского // Богословский вестник. – М., 1904, № 11. – С. 249. 
2 Новосёлов М.А. Догмат и мистика в православии, католичестве и 

протестантстве. – М., 2003. – С. 325. 
3 Святий Макарій Великий. Настанови про християнське життя. Евагрій 

Понтійський. Настанови про подвижництво / Пер. з рос. Дамяна Кч. – Львів: 
Місіонер, 2002. – С. 135. 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 13 – 

виражається в тому, що людина повинна відчувати в собі цю любов постійно, 
присвячуючи їй кожну мить свого життя, вона повинна бути виключною, вищою 
за все на світі. “Віддамо, – продовжує преп. Макарій, – душі свої єдиному Христу, 
то одне будемо мати в умі, щоб Ним одним займатись, про Нього піклуватись, 
Його одного шукати... Нехай наш ум не віддаляється від любові до Господа, – від 
того, щоб шукати Його і прагнути до Нього”1.  

Полум′яна любов до Христа складає головну основу всього містичного 
подвигу і визначає весь образ життя містика. Містична любов є піднесеною і 
охоплює душу людини до самозабуття. Приводить людину до обоження, як до 
шлюбного союзу (γάμος) з 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 і цнотливості 
своє тіло, прикрашає, як дорогоцінним камінням, доброчинністю свою душу”2. 
Душа містика-подвижника стає невістою Христовою, “цілком приліпляється до 
Господа, в Ньому перебуває в думках, до Нього возносить молитви, з Ним ходить 
і прагне любові Господньої”3.  

А зараз звернемо свою увагу на аспект молитви, як дієвий вияв любові до 
Бога. Сюди слід додати таке, що, починаючи від IV ст. у чернечій традиції Сходу 
міцно вкоренилася ідея, що молитва – це не лише діяльність, обмежена певними 
періодами дня, а щось таке, що має тривати безнастанно протягом усього життя 
людини. Судячи з тих небагатьох свідчень, які до нас дійшли, саме преп. Макарій 
Великий 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!”. Він знає, що для нас найкраще і що є 
милістю для нас”4.  

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 

                                                 
1 Сокровищница Духовной мудрости. – Т.1. – М.: Изд-ие МДА и Введенской 

Оптиной пустуни, 2002. – С. 136. 
2 Федір (Бубнюк), ієром. Містичне богослів’я. Курс лекцій для 1-го курсу КДА. / 

На правах рукопису. – К., 2003-2004. – С. 30. 
3 Попов И.В., проф. Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. 

Макария Египетского // Богословский вестник. – М., 1904, № 11. – С. 251. 
4 Там само. – С. 131. 
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преп. Макарія полягає в тому, що він визначив всі ті основні елементи, які ми 
знаходимо в наступній духовній традиції східного монашества. “Цінність таких 
авторів, 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 серця”, 
особистою молитвою, безпосередньо зверненою до втіленого Слова, “Ісусової 
молитви”, в якій “призивання Імені” займає найвагоміше місце”1. 

Молитва за своєю суттю є спілкування і єднання людини з Богом. Молитва 
є розмова душі з Богом без жодного посередника, а отже, вона цінна своєю 
внутрішньою звершеністю та змістом, а не по багатослів′ям. “Якщо ми і 
вживаємо певним чином зовнішні рухи та інші молитовні засоби, то повинні 
піклуватися про цілковите їх одухотворення”2. 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 Господові. 

А отже, значення молитви, як прояв 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 молитви є молитва серця, про яку в числі перших говорить 
преп. Макарій Єгипетський. 

Уязвлена ревністю любові до Бога, Небесного Духа, душа за допомогою 
благодаті постійно збуджує в собі полум′яне прагнення до Небесного Жениха, 
прагне цілком сподобитися таємничого і невимовного спілкування з Ним в 
Святині Духа, споглядає на Нього лицем до лиця і в духовному і невимовному 
світі входить в єднання з Ним. Тисячі праведних діл, піст і бдіння, духовні дари 
об′явлення і небесні тайни – все це ніщо, якщо не досягнуто спілкування з 
Господом в акті містичної любові до Нього. “Як багата дівчина, яка домовлена 
про одруження, які б не отримала подарунки до шлюбу, чи прикраси, чи одяг, чи 
дорогоцінну утвар, не заспокоюється тим, поки не настане час шлюбу і не 
звершиться шлюбний союз: так і душа, що приготовила себе Небесному Жениху, 
приймає запоруку Духа, дарування чи зцілення, чи знання, чи об′явлення, але не 

                                                 
1 Мейендорф И., протопр. История Церкви и восточно-христианская мистика. – 

М.: Інститут ДИ-ДИК, Свято-Тихоновский Богословський институт, 2003. – С. 286. 
2 Софроний, иером. Об основах православного подвижничества. – Париж, 1952. – 

С. 64. 
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заспокоюється цим, поки не досягне досконалого спілкування, тобто любові, яка 
тих, хто полюбив Жениха, робить безпристрасними і непохитними”1. 

Отже, вираженням любові для авви Макарія є умоспоглядання Божествен-
них досконалостей, тобто зосередження думки на Бозі й на почуттях благо-
говіння. Людина іде назустріч Божественному благоговінню, а Бог, у Своєму 
чоловіколюбстві, схиляється до людини, щоб увійти з нею в природне спілку-
вання і обожити людське єство. Таким чином, в той же час із двох начал 
містичного життя – гносиса і любові – Макарій рішуче надає перевагу любові, 
підносячи її не лише над гносисом, але і над всіма харизматичними дарами. 
Поряд з тим, щоб постійно перебувати в мисленому спілкуванні з Богом, ум 
людини не повинен займатись нічим іншим, “тому що мирські помисли 
розважають ум земним і тлінним і не дозволяють возлюбити Бога або пам′ятати 
про Господа”2. У зв′язку з цим преп. Макарій говорить про зібраність помислів 
або зібраність ума, а тому і зібраність серця. Повністю зосередитися на ідеї Бога 
важко навіть живучи в пустелі в усамітненні. Замість того, щоб віддаватися 
спогляданню Бога і Його досконалостей, уява малює перед свідомістю картини 
минулого, оживляє спогади, таке явище в християнській аскетиці називається 
“кружлянням помислів”, які ніби залишають душу, переходячи з одного 
предмета на інший. Тому збирати помисли для Макарія означає зосереджувати 
думку на Бозі. А тому спілкування з Богом – живий досвід, переживання і не 
лише інтелектуальне, але, найперше, чуттєве. Центром же цього досвіду є серце. 
Саме серце є володарем, царем особистості. В серці вміщається впевненість 
християнської віри, запорука богоспілкування.  

З точки зору містичного ідеалу, весь запас почуттів і вся сила любові 
повинна зосереджуватись на ідеї Бога. Так, починаючи від Макарія Єгипетського, 
традиція “збирання помислів”, що виявляється в “умній молитві”, перетворюється 
в традицію “сердечної молитви” – “збирання серця”. Тому, збираючи помисли, 
містик-подвижник повинен збирати і серце, і всього себе направити до Бога. 

Отже, вчення про любов до Бога є особливо характерною рисою містики 
преп. Макарія, залишаючи на ній особливий реалістичний морально-практичний 
відбиток і специфічний тон. Але яким би великим не було значення цієї любові 
як етико-містичного начала духовного життя, одна любов не може звершити 
обоження людини. Це під силу лише Божественній благодаті, яка являє людині 
реальне неприступне світло слави Божественної. 

                                                 
1 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послания и слова. – М.: Правило 

веры, 1998. – С. 307. 
2 Федір (Бубнюк), ієром. Містичне богослів’я. Курс лекцій для 1-го курсу КДА. / 

На правах рукопису. – К., 2003-2004. – С. 30. 
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прот. Володимир ТИМКІВ, 
кандидат богословських наук 

 
БІБЛІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ СВІТ СИМВОЛІВ  

У ВЧЕННІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
 
Філософсько-релігійна спадщина Г. С. Сковороди багатогранна. Вона 

охоплює різноманітні аспекти людського життя: науку, релігію, культуру, 
мистецтво. Однак всі грані сковородинівського вчення спираються на загальний 
центральний стрижень – Святе Письмо. У творчості Г.Сковороди виняткова роль 
належить слову як реальному буттю та благодаті Божій. Слово виступає не 
просто засобом комунікації, воно не просто передає якусь інформацію, а й несе 
ознаку душі людської, її характеру, уподобань, конкретних рис. Ця вимога 
збереглася упродовж усього життя славетного філософа. Вона зберігає свою 
актуальність і в наш час. Подолати земне тяжіння і піднестися духом, піднятися 
над плотським і тлінним людина може за допомогою Біблії. Те, що в ній напи-
сане, потребує напруженої роботи думки, тому зовнішнє покривало народної 
історії, назви земних предметів та смертних людей – все це треба відкинути як 
бруд. "Слово, имя, знак, путь, след ноги, копыто, термин есть, то тленные ворота, 
ведущіи к нетленному істочнику. Кто не разделяет словесных знаков на плоть и 
дух, сей не может различить между водой и водою, красот небесных и росы" [2, 
с. 119 ]. Це вміння розрізняти означає здатність збагнути, що лихо для людини – 
це "воды блевотин зміиных, но потопныя води советов мірских... им же бог – 
чрево и слава в студі их" [2, с. 112].  
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Однак зовсім іншою, чистою, життєдайною водою є Біблія. Вже в курсі 
піїтики, який він читав у Переяславській семінарії, наголошується, що до слова і 
слова Божого треба ставитись дуже уважно: „Знай, друг мой, что Библіа есть 
новый мир и люд Божій, земля живых, страна и царство любви, горній 
Іерусалим; и, сверх подлаго азіатскаго, есть вышній. Нет там вражды и раздора. 
Нет в оной республике ни старости, ни пола, ни разнствія – все там общее. 
Общество в любви, любов в Боге, Бог в обществе. Вот и кольцо вічности! «От 
человек сіе невозможно” [2, с. 46]. У більшості своїх творів Г. Сковорода 
розмірковує над фрагментами Священної Книги, тлумачить їх у символічний 
спосіб. Також епіграфами до багатьох творів служать цитати зі Святого Письма, 
для нього Вона Вихователька і Мати, бо життя навчає: „Мати твоя Бібліа ничего 
не хулит, кромЂ твоего, и ничего не хвалит, кромЂ Божіего” [2, с. 48]. 

У сковородинівській дослідницькій літературі Г. Сковороду називають по-
різному: матеріалістом, персоналістом, пантеїстом, філософом серця, моралістом. 
Своєрідність його критичних висловлювань на адресу Святого Письма давала 
підставу поверховим дослідникам вважати його мало не атеїстом і критиком 
Святого Письма. „Насправді, – авторитетно стверджує Олекса Мишанич, – 
філософ був великим знавцем Біблії, мав свою концепцію розуміння Біблійного 
світу, виділяючи його навіть в окремий мікросвіт. У всіх Біблійних оповідях 
Сковорода бачив подвійний зміст, тлумачив їх у символічно-алегоричному дусі, 
згідно з досягненнями тогочасної богословської науки..." [10, с. 48]. Дослідження 
саме теми Святого Письма в творчості Г. Сковороди дає можливість побачити не 
тільки його філософські, а й релігійні погляди, і тим самим показати вчення  
Г. Сковороди, як плід християнського мислителя, для духовного зростання 
особистості сучасного українця. „Библія есть человЂком, и ты человЂк. Она есть 
телцом, и ты тоже. Если узнаеш ее, один человЂк и один телец будеш с нею. Узнай 
же прежде себе. Она с дураком дурна, а со преподобным преподобна. 
БездЂлникова паденіе, а доброму востаніе. Узнай же себе. РаздЂли меж добром и 
злом, меж драгоцЂнным и добрым, подлым и злым, узнаеш я в ней, а без сего 
наЂсися яда. Без сумнЂнія, се тот телец, что Авраам представляет всевожделЂн-
нЂйшему своему Троеличному Гостеви. К сему телцу и премудрость: заклав своя 
жертвенная, зовет тебе. Сего представляет и отец блудному сыну, однако ж в то 
время, как он уже вернулся домой” [2, с. 252].  

Український мислитель очима тілесними бачив складність і на перший 
погляд заплутаність Біблійних текстів, однак очима серця захоплювався їхньою 
великою внутрішньою силою, образністю і поетичністю, увагою до людини. 
Ставлення до Святого Письма, його розуміння і використання у Г. Сковороди 
однозначне. Він не заперечував Святе Письмо, а утверджував його як джерело 
знань, мудрості. Саме зі Святого Письма, цитатами і поясненням якого наповнені 
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богослужбові книги храмового служіння і почалося формування філософсько-
релігійних думок мандрівного філософа: „справді-бо, «найсолодша» Біблія,... 
стала єдиною «облюбленицею» філософа, від містичного шлюбу з якою «наро-
дилися» власне всі його «діти» – писання" [9, с. 130-143]. 

Святе Письмо Г. Сковорода знав дуже добре і вільно цитував його. Біблія 
була його постійною супутницею в странництві, й читав він у першоджерельних 
мовах її написання: єврейській та грецькій. На Священну Книгу мислитель 
дивився як на твір, який під зовнішніми формами, під образним зображенням 
криє в собі зерна невмирущої правди. Ось як відповів мислитель на запитання 
харківського губернатора, про що вчить Біблія? ”О человЂческом сердцЂ, – 
отвЂтствовал он. – Поваренныя ваши книги учат, как удовольствовать желудок; 
псовыя – как звЂрей давить; модныя – как наряжаться; Библія учит, как облаго-
родствовать человЂческое сердце [3, с. 37].  

Святе Письмо для українського монаха в миру – це Книга, яку потрібно 
уважно читати, не зупинятися на зовнішньому, на явищах, а проникати в 
таїнственне значення сказаного, тлумачити внутрішній, потаємний зміст, прихо-
ваний за зовнішньо-словесним. Біографи Сковороди зазначають, що він ніколи не 
розлучався із Святим Письмом, що воно було для нього аж до самої смерті най-
важливішим товаришем, зіркою, що освітлює своїм світлом дорогу до Царства 
Божого. Також і сам Г. Сковорода, від імені Лонгина, одного з учасників бесіди в 
творі про душевний мир, писав про свою надмірну схильність до Святого Письма, 
що „из самьіх младенческих лЬт тайная сила и маніє влечет мене к нраво-
учителным книгам, и я их паче всЬх люблю. Они врачуют и веселят моє сердце, а 
Библію начал читать около тридцати лЬт рожденія моего. Но сія прекраснЬйшая 
для меня книга над всЬми моими полюбовницами верх одержала,... и чувствую 
особливую мою к ней природу" [2, с. 377]. 

Для передачі спасенного змісту Святого Письма мандрівний філософ 
застосовує не високі слова: „стижуся сам своего слова", але простоту висловлю-
вання: „коль сладка сердцу моєму простота". Український мислитель використо-
вував Святе Письмо як цінність, що вимагає проникнення в її глибинний смисл. 
Щоб звеличити Святе Письмо, Г. Сковорода порівнює її з багатьма назвами, 
іменами,: вона подібна до мудрої й хазяйновитої людини, що своєчасно запас-
лася насінням для посіву, це бідна вдова, що тужить за померлим чоловіком, це 
ліхтар, що блищить Божим світлом для подорожуючих, це „аптека для душі”, де 
багато-багато ліків проти різних хвороб. Мислитель тісно пов'язує Святе Письмо 
з Богом: „Библіа єсть мислі Божія, сіє єсть сердце вЬчное..." [2, с. 394]. Із цих і 
подібних висловів Г. Сковороди випливає, що Бог для Біблії є її дух, серце, 
зіниця. Слово Священої Книги – це слово Царства Божого, яке „прозирают про-
роки, сіет Христос, проповедует Павел" [2, с. 216]. 
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У діалозі „Потоп зміин" поряд з існуванням світів макрокосмосу (Всесвіт) і 
мікрокосмосу (людина) Сковорода говорить про Святе Письмо як один із трьох 
світів. „Что єсть Бібліа, аще не мір?" [3, с. 135]. Святе Письмо – це світ символів, 
що відкривається тільки обраним. Воно є новим світом, повним тайн і символів, і 
тому вимагає не безпосереднього сприйняття, а тлумачення. 

„Не кстати ли пророки, сирЂчь очитыя, живыя и божественныя сердца, 
физическое, грязь освЂщающее солнце сотворили портретом, БогочеловЂка 
образующим, сирЂчь божественных мыслей и родник вЂчных лучей — сердце, 
восходящее над темную адских сердец бездну и невечерним свЂтом 
просвЂщающее. Вот какія сердца могут наслаждаться Библіею! Она им родная 
родня. Вічный вічнаго любит. Дух духа знает. Дух вся испытует и всЂ глубины 
Божія. Дух чистый написал Библію, не иной, а той же Дух и сердце чистое 
развяжет ее и скажет: «Мене ли мнится утаити?». «Отверзох аз брату моему, брат 
мой прейде». «ОбрЂтох мужа по сердцу моему» [2, с. 130]. Так Григорій Савич 
описує внутрішнє наповнення Священної Книги для всіх християн, заохочуючи 
до читання і розмірковування над словами Божими зверненими до людей, і для 
їхнього щастя. 

Однак, як і у всіх своїх творах, філософ відразу показує ще і стан безбож-
ності, ліву сторону, яку багато помилково вважають свобідною. викриваючи її 
бридкого і лукавого покровителя диявола: «А как чистое и свЂтлое, как полу-
денное ведро, сердце есть истинный Бог, так стихійное и пепелное есть нечистый 
дух. Знать-то он тонкій, но воздушный, когда же воздушный, тогда и стихійный, а 
посему и грубый, и темный. Сей воздушный дух царствует во всЂх смертных, раз 
точію рожденных, и каков сам, такіе и подданные и домашніе его — враги 
человЂку нашему. Сей есть царь содомскій, дух слЂпый, стихійный, плотскій, 
физычный. Посему-то содомляне бродят во мракЂ, бьются об стЂны, осязают 
двери, прутся во весь опор ко пиру, шатаются и бЂсятся, предстоят дверям исклю-
ченны. Но Лот о гладном их сердцЂ, ядущем вся дни живота своего пепел и воз-
дух, не милосердствует, не хочет насытить душу тщу и душу их алчущу, а пирует и 
угощает любезную родню свою Ангелов, Гостей, свышше рожденных и свышше 
пришедших, Божіих людей. Сюда-то точно смотрЂл Давид, когда пЂл: «Вскую 
шаташася языцы?» «Предсташа царіе земствіи». Ищут плоти да любодЂйствуют. 
Не вселится Дух Божій в сердцах сих и не вкусят вечери Господнія. «Блажен, иже 
снЂсть обЂд во Царствіи Божіи». «Поминайте жену Лотову!»” [3, с. 532].  

Всі приклади і події, пов’язані з дорогою праведності й шляхом пороч-
ності, Григорій Сковорода концентрує нагадуванням жінки праведного Лота, яка 
відвернулась від повеління Божого, повернувшись думками в порочний Содом, 
тому відразу перетворилась на соляний стовп. І все це каже філософ для нашого 
напоумлення. 
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Неодноразово український мислитель звертає увагу на те, що, незважаю-
чи на велику кількість подій, персонажів, у Святому Письмі говориться про одне 
і те ж, „и ничего нет, что би не текло к Богу” [3, с. 114]. 

 І справді, знання Біблії Сковорода демонструє в кожній своїй думці, і тут 
нам спадають на думку слова ап. Павла: „все Писання – надхненне Богом і корис-
не (щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості), щоб Бо-
жий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий" (2 Тим. 3:16-17). 

Як і кожний зі сковородинівських світів, Святе Письмо складається з 
двох натур: „Две страны иміет библейское море. Одна страна наша, вторая – 
Божія" [3, с. 20]. Ці дві натури реалізуються в опозиціях дух – плоть, видиме – 
невидиме, внутрішнє – зовнішнє. Для того, щоб показати співвідношення цих 
двох натур, український мислитель використовує приклад горіха: „Бібліа єсть 
точная луза. Вырви из сея лузи один орЬх, един только лузан. Раскуси его и 
разжуй. Тогда ражжевал еси всю Біблію" [3, с. 55]. Таким чином, у Святому 
Письмі є не тільки зерно, а й шкаралупа. І як зерно у шкаралупі, так під зовніш-
ньою оболонкою слів Святого Письма прихований внутрішній, Божественний 
смисл історії спасіння, тобто тут показана опозиція внутрішнє – зовнішнє. Роз-
виваючи цю опозицію у своїй творчості, мандрівний філософ багато разів гово-
рить про "таїнственність" Святого Письма і тим самим показує складність від-
носин внутрішнього і зовнішнього, які перебувають в „неслитном соединении". 

Г. Сковорода пов'язує видиму натуру зі смертним життям, а невидиму – з 
вічним, духовним. Видиму натуру Святого Письма становить предметна 
образність символу, а невидиму – зміст і розшифрування цього змісту: „Библіа 
єсть симболичний мір, за-тем что в ней собранныя небесних, земных и пре-
исподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в 
понятие вечные натуры, утаеннныя в тленной так, как рисунок в красках своих" 
[3, с. 137]. Тому Святе Письмо Г. Сковорода розглядав як інструмент збагачення 
прихованою таємницею. Він вважав, що зовнішня форма – це випадкове, а 
внутрішня – це істинне джерело краси. Таким чином, Святе Письмо не є вільне 
від плотського, тлінного начала. Фігури, символи – це лише тлінна оболонка 
правди, яка має від цієї оболонки визволитися, скинути її з себе і отримати 
доступ до внутрішнього сенсу. Бо ж те, що бачив апостол Павло, ті оселі небесні, 
неможливо передати словами, бо такого «ні око не бачило, ні вухо не чуло, ні на 
серце людині не спадало».  

Український мислитель був свідомий того, що в Біблійних текстах знахо-
димо історії, які здаються нісенітницями, але це стається тоді, коли розуміти 
Святе Письмо в буквальний спосіб, і тому всі спроби прочитати його дослівно 
приводять до хибного розуміння, „марновірства", яке вважалось мислителем 
гірше від безбожництва. 
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Лексика творів Григорія Сковороди значною мірою біблійного поход-
ження. Це характерна риса не лише його стилю, а й самого способу мислення, це 
вираження світорозуміння. Сковорода різко виступав проти буквального 
розуміння Біблії, неодноразово наголошуючи, що кожне слово в ній – символ, 
загадка, яку необхідно розкрити. "Ничего нас Бібліа не учит, кроме Богознанія, 
но сим самим всего учит. И как имеющий очи, все видит, так чувствующій Бога 
все разумієт и все имЪет – все, что для себе" [6, с. 13]. Людина повинна стреміти 
до Бога, мати Його в серці своєму. «Не в том совершенная премудрость, чтоб 
весь мір перезнать. Кто может сіе? А невозможное и ненужное есть то же. Но 
если все знаеш, что тебе надобное, сіе значит совершенную мудрость. Пере-
смотрЂв всЂ планеты и приобрЂв все міры, не имЂя и не зная тое, что для тебе, 
и скуден, и не знаток, и не весел если, так как перевЂдав всЂ дороги, но не 
увЂдав твою, ничево и не знаеш, и не имЂеш, и не куражен. Да и как быть 
можеш куражен, лишен для тебе нужнаго? Как имЂть станеш, не сыскав? А как 
сыщеш, не узнав? Как же узнаеш, лишен сладчайшаго и всевожделЂннЂйшаго 
твоего руководителя — свЂта Божія?" [7, с. 133].  

А щоб пізнати, треба відкрити своє серце для Божого слова, адже "Бібліа 
есть источник". У світі є багато книг, дуже корисних та сповнених краси, 
написаних тими самими словами, що й Біблія, але вони не мають "ни десятой 
доли чести и цены", яку має Біблія. Чому ж так? Якби запитати Біблію про це, 
вона могла б сказати, що "в не вкусных речи моей водах, как в зерцалі, боголіпно 
сіяет невидимое, но пресвітлійшее око Божіе, без котораго вся ваша польза пуста, 
а краса мертва" [4, с. 121]. Ми вже знаємо, що Сковорода ділить все на дві 
природи – тлінну та духовну. Вдаючись до сучасної термінології, скажемо: роз-
межовував сутність і явище, зміст і форму. "Вся же тварь есть ложь непостоянна 
и обманчива, и вся тварь есть то поле следов Божіих. Во всех сих лживых 
терминах, или преділах, таится и является, лежит и востает пресвітлая істина" [3, 
с. 9]. Але суть в тому, що істину треба розпізнати, віднайти, бо все в житті 
людини становить боротьбу сил добра і зла, боротьба ж та точиться всередині 
людини. Зовнішні предмети і процеси можуть спокушати людину, але сенс 
спокушення зосереджується в людському єстві. 

Сковорода вчить: треба, щоб зовнішні та внутрішні уста людини були у 
злагоді, а це можливо лише тоді, коли людина не буде ототожнювати своєї 
сутності з плотською стороною свого існування. "Пустое сердце" вважає, що 
"плотское брение силно и важно. В сем ложном мнении оно пребывая, делается и 
само пустошью, так как и язык его есть суетный" [2, с. 200]. Саме за словом, 
мовою ("языком") іде людське серце. Філософ висловлює своє затаєне прагнення: 
він хоче, щоб Господь усім людям дав нове і чисте серце, "стер главу языка 
зміина, а заговорил в сердце нашем тем языком, о коем сказано: "Языка, его же 
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не видяше, услыша" [7, с. 200]. Тільки людина має хотіти цього вірою серця і 
зусиллями праці над собою. 

Для Сковороди дуже важливе утвердження діяльної сутності людини, яка 
повинна проявлятись у постійному пошуку правдивого шляху до істини. Це 
можливе тоді, коли вона буде противитися своїй ураженій заразою гріха природі, 
що через пристрасті живе у світі і обиратиме заняття відповідно до своєї срод-
ности при Божому світлі.  

Це залишається актуальним і в наш час, коли великою небезпекою став 
вибір професії за престижністю, тобто славою і достатком, а не талантом. 
Пізніше ланцюговою реакцією буде поверхове засвоєння важливої інформації 
простим "ковтанням" скороченого конспективного викладу. В такому випадку 
слово перетворюється на порожній звук, звучання без змісту, в життя без добрих 
повноцінних плодів, що тягне за собою зло.  

Отже, до слова Біблії Сковорода ставиться з особливим підходом; для 
нього це слово – не фетиш, не ідол, перед яким треба схилятися. Він добре вміє 
розрізнити між водою і водою, небесною красою і земною красою. Якщо в тому 
слові – істина, то воно є виразником Божої сутності, тобто святе, закон, якого не 
можна порушувати; якщо ж істини нема, то це слово – лише блуд, мертве 
твердження, яке не заслуговує на повагу. Слово Боже, взяте Сковородою до своєї 
творчої лабораторії як правдиве, органічно переплавляється і, не втрачаючи свого 
родоводу (тобто зберігаючи ознаки Біблійної генези), тримаючись вічного зна-
чення чи змісту, постає в новій формі, оскільки проходить через серце мисли-
теля, вбираючи його особисті риси. 

Мислитель є як добросовісний учень Христовий і учень апостола Павла 
тощо, наголошує, що побачити невидиме і проникнути у тайни Святого Письма 
людині допомагає віра. Поряд з вірою цьому допомагає і надія, яка веде людину 
до Бога. Мандрівний філософ навчає добре осмислювати слово Боже, роздуму-
вати над ним, сприймати його розумом і серцем. Отже, для Г. Сковороди Святе 
Письмо є особливим світом, слово якого – твірна форма, в якій схована Божа 
істина. Щоб дістатися до неї, недостатньо просто бачити або чути, потрібно 
прагнути до неї і жити нею. „Библіа есть книга и глагол, завЂщанный от Бога”. „ 
Библіа есть храм вЂчнаго славы, а не плотскія твоея дряни? Пасха! К сему 
переходу Библіа тебЂ есть и мост, и лЂствица” [2, с. 47].  

Для Сковороди релігія, релігійна традиція і Біблія мають цінність у першу 
чергу як все те гуманне, розумне, реалістичне, вічне, що є продуктом духовних 
взаємин людей з Богом протягом усього існування людської цивілізації, як 
загальнолюдські елементи духовної діяльності суспільства в цілому. Головним у 
християнстві мислитель вважає любов до істини, яка ототожнювалась в  
Г. Сковороди з Богом – Ісусом Христом. І саме любов є в основі заповідей Божих: 
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Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою 
твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього 
твого, як себе самого. З цього мислитель розумів, що головна особливість відносин 
людини з Богом в тім, що в цих стосунках не може бути напів-любові, напів-
довіри, будь-якого лукавства і звичайно напів-християнина. Варто зазначити, що 
український мислитель поєднує любов і Закон Божий із щастям людини: „Щастіе в 
сердцЬ, сердце в любви, любовь же в законЬ вЬчнаго".  

Тлумачачи десять Заповідей Божих, Сковорода говорить про любов як 
зовнішній вияв Богошанування, як ознаку, що називають церемонією, обрядом. У 
своїй творчості мислитель виступає проти надмірного церемоніалу церкви, проти 
зовнішності у вірі, з наголошенням, що ми не сміємо забувати за зовнішністю 
суть справи. «Марновір сумує, якщо хтось на південь, а не на схід із ним мо-
литься. Один злий, що занурюють, інший біситься, що обливають охрещува-
ного...» [3, с. 9], – вважає Сковорода. Мислитель критикує обрядову лицемірну 
«любов». Адже у Святому Письмі сказано, що „нема юдея ані грека, нема 
невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки, бо всі одно у Христі Ісусі" 
(Гал. 3:28).  

Вивчення Біблії, як було сказано, нерозривно має бути пов’язане зі 
служінням свідомим християнським, справжнім і вірним життям. Ми не служимо 
Господові шляхом механічного здійснення церковних приписів, це хвороба 
фарисейства, якою наш український Сократ не хотів заразитись. У його творах 
пояснюється і проблема розуміння Біблії. Читати і розуміти – це не одне і те 
саме. При читанні, наголошує Сковорода, не можна брати відразу все, що 
написане, адже воно може бути хибно, помилково нами витлумаченим, може 
ввести в оману. Він подає це дуже колоритно: "Приступая к небесным оным 
писателям, должно принять чистительная пилулы и всЂ старинныя с глупаго 
общества водхненныя мнЂнія так изблевать, как Израиль ничего не взял от 
разореннаго Іерихона, а если что удержал, за то был казнен. Если в море для 
измытія итить, так на что удерживать мірскую грязь? Муж двоедушен есть 
искуситель, дух пытливый, хром на обЂ ноги, ни тепл, ни хладен. Муж 
неутральный есть непріятель дЂлу, а Библіа есть то тяжебное дЂло Богу с 
смертными” [3, с. 342]. Тому треба обережно споживати слова Святого Письма. 

При читанні непомітно можна ввібрати в себе небажану, сатанинську 
«мудрість», бо навіть у святих Божих словах сховані "дияволские сети", тому 
треба дуже пильнувати, щоб не потрапити в сітку ("сило лукавое"). Ворогами 
людини є "сребролюбие, честолюбие, тщеславие". Це вороги не словесні, вони 
матеріалізовані, вони "возвращаются в землю свою, то есть к брюху и плоти", а 
боротися з ними і порятунок одержати можна лише від Слова Божого, яке 
"вывесть единственно намеренно". 
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Ця ж проблема розуміння непокоїть Сковороду, коли він веде розмову 
про читання Біблії, яка "преисполнена пропастей и соблазнов". "Лазарево 
воскрешение, слепых прозрение, свобода беснованых – совсем нас превращают в 
плотомудрствующие скоты" [3, с. 6]. Бо кожна подія з Євангелія має не лише 
історичне чудесне значення, але відноситься до вічності, зокрема, на збудування 
справжнього християнина в кожному з нас прикладами покаяння і Божої любові 
та милосердя.  

Зауважимо, що ставлення Сковороди до Святого Письма заслуговує на 
особливу увагу, оскільки ми зустрічаємо різні і неоднозначні оцінки. В "Наркіссі" 
він говорить про Святе Письмо як про гору і як про дорогу на гору пізнання 
Божого. Для нього це книга, яку треба дуже уважно читати і при цьому не 
спинятись на зовнішньому, на явищах, а проникати глибоко в суть сказаного 
(написаного) слова. "Природний штиль Біблії", за Сковородою, "историалною 
или моральною лицемерностью" так може сплести фигуры и символы, что иное в 
лице, а иное в сердце. Лицо есть шелуха, а сердце есть зерном" [3, с. 18]. Він 
називає Біблію, в серіях марновірів, "седмиглавым драконом", що усю земну 
кулю "покрыл суеверием". 3 останнім треба вести боротьбу, бо від нього людям 
велике зло в житті. Але як боротися? Для цього насамперед треба навчитись 
читати Біблію, адже "лучше не читать и не слышать, нежели читать без очей, а 
без ушей слышать и поучатися тщетным" [2, с. 297]. Він наголошує, що нема 
нічого гіршого, "как тое, что сооружено к главному добру, а зделалось 
растленным" [3, с. 8]. 

Інколи Сковорода аргументує свій погляд на Біблію в дивній формі: 
„Біблія есть ложь, и буйство Божіе”, наголошуючи, що вона не навчає нас брехні, 
але „во лжи напечатлела следы и стези, ползущий ум возводящіе к пре-
выспренней истине" [2, с. 375]. Вона є засобом і сходами до невимовного Бога – 
Любові. Оскільки Бог сотворив усе суще, Він іменує собою досконалість, істину, 
Він вічний, до Нього нічого не було, а все, що є, почалося з Нього, з Його волі. 
Все, що Він сотворив, тимчасове, мінливе, неправдиве; у Ньому лиш може 
перебувати (ховатися) істина. "Вся же тварь есть ложь непостоянна и обманчива, 
и вся тварь есть то поле следов Божіих. Во всех сих лживих терминах, или 
пределах, таится и является, лежит и востает пресветлая истина и о ней то слово: 
"Истина от земли возсія" [8, с. 252]. Для Григорія Сковороди слово Біблії – лише 
тварна форма, в якій заснована Божа істина. Щоб дістатися до неї, мало просто 
бачити і чути: необхідно вміти це робити, і в цьому допомагають нам пророки , 
святі преподобні християни тощо. Розуміти Біблію – значить жити нею. 

У ставленні Григорія Сковороди до Церкви і християнської віри можна 
побачити, що мислитель бачив зло, яке трапляється і в її середовищі, але розумів, 
що всім потрібно працювати над собою, пізнавати себе і через Біблію 
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уподібнюватись нашому єдиному Ідеалу – Істинному Богочоловіку Ісусу Христу. 
Мандрівний монах був завзятим противником всякого формалізму: „О, коль 
правдиво называет таких Библіа мертвыми! Созидается же и воскреснет тогда, 
когда зародится в сокрушенном сердці сердце вічное, и над темною нощных 
мыслей бездною возсіяет солнце истины оное. «Да будет свЂт». Иже и возсія в 
сердцах наших… Библіа есть мысли Божія, сіе есть сердце вічное, а сердце 
вічное есть то человік вічный. «Помышленія сердца его в род и род»” [2, с. 52]. 

У житті людини (і суспільства в цілому), безупинно змагаючись, існують 
суперечності: "жало пекельне дракона – ввесь рід гріхів" і "розкішний сад із 
тихими вітрами, солодкуватими квітами та втіхою", в якому процвітає "дерево 
нетлінного життя". Це активне протистояння-двобій у Сковороди має такий 
вигляд: з одного боку – ненависть, злопам'ятність, гордощі, підлесливість, нена-
жерливість, нудьга, скука, туга, сум, журба та всілякий інший невсипущий в душі 
хробак; з іншого – доброзичливість, незлостивість і прихильність, смиренність, 
нелицемірство, добронадійність, радість, задоволення, відвага та інші невід'ємні 
втіхи. 

Сковорода називає правдивим таке життя людини, котре не віддаляється 
від Божої науки. Навчити людей можна лише доброзичливим і проникливим 
словом, яке в людських устах є важливим комунікативно-інтегруючим (чи 
дезінтегруючим) засобом. Усі настанови Сковорода вимірює надійним критерієм: 
чи добре співдіє їм людина за своєю сродностію і чи дбає про чистоту серця (тобто 
не чинить всупереч Божим велінням). Адже вічна Божа Премудрість у всіх віках і 
народах не стихаючи приводить свою мову, і Вона ніщо інше як невидиме обличчя 
всюди присутнього Божого єства і живе Слово, що таємно і пильно промовляє до 
всіх нас усередині. Креативною метою є злиття одиниць із Богом у Його любові 
через свідому діяльність, породжену вірою в неперевершену Божу благодать. Для 
Сковороди християнська релігія – природний стан людської спільноти. Він пише, 
що найголовніше Боже діло – оживити Духом Своїх заповідей "одну заблукану 
душу, ніж створити з небуття нову земну кулю, залюднену беззаконниками". 

Отже, у Григорія Савича Сковороди Біблія є Книга особлива, необхідна 
для пізнання кожній людині. Вона – світильник Божої істини, уста Духа Святого, 
словесна дорога Божа для людей відкрита, сповнена сили Господньої вона викри-
ває людину в її помилках, веде від хаосу до поступового створення істинної лю-
дини, щасливої, при тій умові, що розуміється православно, під покрови-
тельством матері Церкви Кафоличної. У Таїнстві Хрещення нас омивали водою 
видимою і невидимою. Цією невидимою Водою, Благодаттю Духа Святого ми 
повсякчас маємо велику надію, зобов’язані вмиватись від пристрастей, і 
живитись Нею, бо Це їжа істинної внутрішньої людини в нас сущої.  
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Широко відомі слова Григорія Сковороди, що їх він заповів викарбувати 
на могилі, красномовні, як філософське кредо: людина – не пасивна істота, все 
життя її минає у боротьбі, від неї самої залежить, якою стежкою піти, кого 
уникати, до чого прямувати. Не дати світові зловити себе – на це потрібна 
неабияка воля і здатність протистояти скороминущим земним спокусам. Життя 
виступає тут як постійна боротьба за збереження гідності, як чистоти совісті, 
перед Господом Богом. 

Значення філософсько-релігійної спадщини Г. Сковороди в тому, що на 
неї можна спиратися в наш час, коли людина накликає на себе небезпеку 
результатами своєї ж праці, коли при збільшенні числа храмів зберігається 
зростання злочинності. Григорій Сковорода розумів, що драбина Якова верхнім 
кінцем опирається на небесний престол, де є вічне Царство Істини і благодаті, а 
нижній кінець тих донебесних сходів опускається на землю і не обов'язково в 
огорожі монастиря чи церкви. Ті сходи можуть починатися там, де пробуває 
чисте людське сумління, де світить у темряві історії допитливий людський 
розум, дарований Творцем. Тому необхідні особисті зусилля, любов і прагнення, 
які з Божою допомогою і при світлі Його світильника Біблії наближатимуть нашу 
волю до волі Господньої, а відтак і нас – до спасіння. Біблія нам допомагає 
виявити і жити згідно з неоціненним даром – Образом Божого. 

Для мандрівного мислителя образ Божий є таємно написаний на серці 
людини, і це робить людське серце чистим джерелом благочестя, для успіху в 
цьому нам найнеобхіднішою умовою є друге Народження – Божественного 
Хрещення Таїнство: „Смертен не рожден свышше, не есть родственник Библіи. 
Не может смертное сердце соединиться с Божественным сердцем. Великое 
противострастіе, сіесть антипафіа, коликое между небом и землею, между 
дневною птицею и нощною, между сокрушаемым и вічным. Мысль или сердце 
есть то дух, владЂтель тЂлу, господин дому. Вот точный человЂк… Дух чистый 
написал Библію, не иной, а той же Дух и сердце чистое развяжет ее” [21, с. 53]. І 
ще одна найголовніша умова читання Біблії – це бажання очиститись від своїх 
недолікі: пристрастей, пороків та інших хвороб, бо це створює довіру до слів 
Богодухновенних, інакше до неї краще не приступати. 
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прот. Віталій ЛОТОЦЬКИЙ,  
кандидат богословських наук,  

ректор РДС 
 

ВЗАЄМНЕ ЗНЯТТЯ КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНИХ АНАФЕМ 
 

На тему причин розділення між Церквою Сходу та Заходу написано вже 
багато. Історики стверджують, що майже тисяча років тому на це вплинула низка 
причин: політичних (розділення Римської імперії), богословських (суперечка про 
походження Святого Духа), культурних (різна ментальність та різні мови). 

На жаль, у 1054 році відбулася так звана велика схизма, яка, як виявилося 
згодом, стала початком великого розділення, ворожості та звинувачень. У той час 
до Константинополя прибули легати папи Леона IX з кардиналом Гумбертом на 
чолі. Метою приїзду делегації була спроба вирішення проблеми закриття латин-
ських храмів патріархом Михаїлом (Керуларієм). Але замість вирішення цієї 
проблеми прийшло розділення, взаємне накладання екскомунік (відлучення від 
Церкви) та майже тисяча років ворожості. 

Нову надію на майбутній діалог принесла зустріч папи Павла VI та 
патріарха Афінагора І на Оливній горі в Єрусалимі у січні 1964 року. Спогля-
даючи братерські обійми папи та патріарха, можна було зауважити початок 
руйнування стін ворожості між християнами Сходу та Заходу і відкриття нових 
шляхів для розбудови діалогу. Тоді ж спеціально створена двостороння комісія 
розпочала роботу над можливістю відкликання екскомунік 1054 року. 

Оглянемо біографічні довідки ключових осіб переговорного процесу між 
Римською і Константинопольською Церквами. 
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Святий Павло VI (лат. Paulus VI; мирське ім'я Джованні Монтіні, італ. 
Giovanni Battista Montini; 26 вересня 1897 – 6 серпня 1978) – 262-й понтифік 
Римської Католицької Церкви (з 21 червня 1963 до смерті), до того – архієпископ 
Міланський, кардинал. Перший Папа від початку XIX століття [6], який здійснив 
візит за межі Італії, а також перший Папа, який відвідав усі п'ять континентів.  
14 жовтня 2018 р. офіційно зарахований до лику святих (канонізований) [7]. 

Джованні Монтіні в 1916 році вступив до семінарії і через 4 роки одержав 
сан священника, після чого став навчатися в григоріанському університеті, 
Римському університеті та в церковній академії (“Accademia Dei Nobili 
Ecclesiastici”). У 1937 році Монтіні зайняв важливий пост при кардиналі Пачеллі. 
Коли Пачеллі став папою Пієм XII, Монтіні був призначений 1952 року 
заступником державного секретаря Ватикану. У 1953 році Монтіні став архієпис-
копом Мілана, проте до смерті Пія XII не одержав кардинальського сану – він 
був йому даний лише наступним папою Іваном XXIII. 

Павло VI був останнім папою, коронованим при обранні тіарою – Іван 
Павло І скасував цю традицію. Свою тіару Павло VI подарував Базиліці 
Непорочного зачаття у Вашингтоні. Після обрання папою Павло VI довів до 
логічного кінця розпочатий його попередником Ватиканський собор і до своєї 
смерті стежив за підготовкою соборних документів. У 1965 році він заснував 
Синод єпископів. У 1973 році призначив архієпископів Альбано Луціані, 26 
червня 1967 Кароля Войтилу і 1977 року Йозефа Ратцінґера – кардиналами, які 
стануть пізніше його наступниками. Видав дві свої найвідоміші енцикліки – про 
целібат (“Sacerdotalis caelibatus”) – 24 червня 1967 року і про контроль над на-
роджуваністю “Humanaevitae” – 24 липня 1968 року. У “Humanaevitae” Павло VI, 
не відкидаючи людську сексуальність, засудив штучний контроль над 
народжуваністю і контрацепцію, що викликало резонанс у деяких прошарках 
суспільства. Павло VI був звинувачений в ретроградстві та консерватизмі при-
хильниками технологічного прогресу і неомальтузіанцями, які стверджували, що 
контрацепція може позбавити країни третього світу від голоду і продовольчих 
проблем. Але енцикліка, щоправда, з деякими застереженнями, була пізніше 
підтримана Іваном Павлом II. Під час понтифікату Павла VI було внесено істотні 
зміни в римський місал (богослужіння). Ці зміни містили дозвіл використання 
національних мов, дозвіл священникам здійснювати богослужіння обличчям до 
народу, деякі текстові зміни та ін. (див. Novus Ordo Missae). Було також внесено 
зміни до загального римського календаря святих – замість колишньої складної 
системи введено триступінчасту організацію: пам'ять, свято, торжество (пам'ятка 
при цьому може бути обов'язковою і факультативною), пам'ять про деяких 
святих додано, пам'ять про деяких виключено (що автоматично перевело цих 
святих у ранг місцево шанованих). Новий місал був введений апостольською 
конституцією Павла VI Missale Romanum [8], випущеною 3 квітня 1969. 
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Павло VI вперше відвідав всі п'ять континентів і до Івана Павла II 
здійснював найширшу зовнішню політику Ватикану, отримавши прізвисько 
“папа-пілігрим”. Проте 1970 року в міжнародному аеропорту Маніли на нього 
було здійснено замах: художник-сюрреаліст Бенхамін Мендоса-і-Амор Флорес 
кинувся на папу з кинджалом. Серед найважливіших візитів Павла VI були 
зустрічі з константинопольським патріархом Афінагором у 1964 році (перший з 
1054 року, в ході якого була підписана спільна декларація про зняття взаємних 
анафем) і з архієпископом Кентерберійським Майклом Рамзаєм. Окреме місце у 
своїх промовах Павло VI приділив духовній боротьбі Церкви з дияволом. Під час 
свого понтифікату Павло VI часто піддавався різним нападкам, у тому числі за 
ревізію Тридентської меси з боку консерваторів, і був предметом безлічі чуток і 
пліток. За кілька місяців до своєї смерті Павло VI відправив урочисту месу по 
смерті Альдо Моро, убитого “Червоними бригадами” (поки Моро був у заруч-
никах, понтифік пропонував себе в обмін на нього), і після тривалої хвороби 
помер у своїй літній резиденції від серцевого нападу. 

Беатифікований 19 жовтня 2014 року папою Франциском. Канонізований 
14 жовтня 2018 року папою Франциском. 

Патріарх Афінагор, в миру Арістокл Спиру, народився 25 березня 1886 
року в м. Василікон, поблизу Яніни, в Епірі, Греція. Він був сином сільського 
лікаря. Підлітком у віці 13 років втратив матір, залишившись напівсиротою. Так 
вирішив присвятити своє життя Богу, вступивши в Богословську семінарію на 
турецькому острові Халкі (тур. Heybeliada) у Мармуровому морі (у 1971 році 
турецька влада цю семінарію закрила), яку він успішну закінчив у 1910 році. 
Після її закінчення юний Арістокл був висвячений на диякона, отримавши нове 
ім'я Афінагор. Протягом декількох років він працює архідияконом єпархії 
Пелагонія, аж до 1919 року, коли його призначили секретарем архієпископа 
Афінського Мелетія. Через три роки, у 1922 році, будучи ще дияконом, Афінагор 
був призначений єпископом як митрополит грецького острова Керкіри. 

Повернувшись з подорожі до грецького православного архієпископства 
Америки у 1930 році, митрополит Дамаскін зарекомендував Фотію III, щоби він 
призначив митрополита Афінагора на посаду архієпископа Північної і Південної 
Америки як найкращу особу для принесення гармонії в американській єпархії. 
Патріарх зробив таке призначення 30 серпня 1930 року. Коли Афінагор перейняв 
нову посаду 24 лютого 1931 року, перед ним постало завдання принести єдність і 
злагоду в єпархію, котра мучилась від розколу між грецькими монархістами і 
венізелістами (послідовниками Елефтеріоса Венізелоса, противника монархії в 
Греції), які фактично розділили державу на дві незалежні єпархії. Щоб виправити 
це, Афінагор централізував церковне управління в архієпископських установах 
разом з усіма іншими єпископами, що служили як допоміжні, призначені 
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допомагати архієпископу без власних єпархій і власних адміністративних прав. 
Афінагор активно працював зі своїми приходами для встановлення злагоди. Він 
розширив роботу клерикально-мирських конгресів і заснував грецьку православ-
ну богословську семінарію Святого Хреста у м. Бруклайн, штат Массачусетс. 
Завдяки його талановитому керівництву він зумів протистояти ранній опозиції й 
здобув любов і відданість свого народу. 

Прийняв у юрисдикцію Константинопольського Патріархату Українську 
Православну Церкву в Америці та Американську карпаторуську єпархію. 

По закінченні війни, 1 листопада 1948 року, архієпископ Афінагор був 
обраний Константинопольським Патріархом. Щоби перейняти новий пост, він 
удостоївся перельоту до Константинополя в особистому літаку американського 
президента Гаррі Трумена. Як патріарх, він брав активно задіяний у Світовій Раді 
Церков та покращенні відносин з папою Римським. 

У 1952 р. оголосив про скликання “Всеправославного Великого і Святого 
собору”, підготовка до нього почалась першою передсоборною нарадою, скли-
каною за ініціативи Афінагора в 1961 р. на о. Родос. Патріарх призначив головою 
наради митрополита Філіппського Неапольського і Фасського Хризостома 
(Хадзиставру), главою делегації митрополита Сардського Максима (Цаусиса). 
Родоські наради дозволили визначити ширше коло питань, важливих для сучас-
ного православ’я, згодом ці конференції результативно продовжувались аж до 
1990-х рр. В період патріаршества Афінагора І були канонізовані преподобний 
Никодим Святогорець, рівноапостольний Косьма Етолійський і святитель 
Нектарій Егінський. 

Особливо піклувався Афінагор про духовну освіту кліру і пастви, про 
авторитет православної науки: в період його патріаршества було засновано Право-
славний центр Вселенської Патріархії в Шамбезі (Швейцарія, 1966 р.) та Інститут 
патристичних досліджень у Фессалоніках (1968 р.), відновлено Патріаршу 
друкарню, засновану Патріархом Кирилом Лукарісом. Було проведено реорга-
нізацію єпархій Константинопольського Патріархату в Греції, Західній Європі і на 
Далекому Сході. Напівавтономна Критська Церква отримала новий статут (1961), 
європейські єпископії було зведено в ранг митрополій (1972). З Фіатирської та 
Великобританської архієпископії виділилися митрополії Французька, Австрійська і 
Німецька (1964), потім Шведська і Бельгійська (1969). Австралійська і Ново-
зеландська митрополія стала архієпископією (1959), в 1970 році з неї було виділено 
самостійну митрополію Нової Зеландії. 

У 1967 р. Афінагор отримав ступінь почесного доктора юридичного фа-
культету Віденського університету. Його діяльність відзначена різними церков-
ними нагородами. 
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Афінагор помер у Константинополі 7 липня 1972 року. Він похований в 
Патріаршому монастирі Живоносного Джерела Валуклі поблизу Константино-
поля. Його наступником на посаді вселенського патріарха став Димитрій I. 

Отже, 7 грудня 1965 р., у день пам’яті св. Амвросія Медіоланського, спіль-
ного святого православних і Римо-Католицької Церков, відбулося підписання 
Спільної декларації про зняття взаємних анафем 1054 р. між Римом і Константи-
нополем. Урочистим проголошенням документа в соборі Святого Георгія в 
Константинополі та в соборі Святого Петра в Римі, перед початком останнього 
публічного засідання Другого Ватиканського Собору, було започатковано 
“діалог любові” між Церквами Риму та Константинополя. 

Православну делегацію складали митрополит Мелітон Іліопольський, 
архієпископ Яків Американський, митрополит Афінагор Фіатирський і 
Хризостом Австрійський в супроводі архімандрита Максима Агіоргусія і 
диякона Варфоломія Архондоніса. 

Об 11.10 в патріарший храм прибула делегація на чолі з кардиналом 
Лауренціу Сехані. Одягнені в урочисті облачення, вони були перепроваджені на 
солею. Патріарх, піднявшись зі свого трону, обійняв і поцілував кардинала, 
архієпископа та інших членів делегації. Кардинал сів на приготований поблизу 
трон. Коли настав час читання Євангелія, секретар Святійшого Синоду Гавриїл 
зачитав з амвона спільну заяву папи і патріарха. 

Архімандрит прочитав наступне: 
“...стираються також з пам'яті Церкви і колишні анафеми, бо спогад про 

них заважає взаємному зближенню і встановленню любові ... висловлюється 
жаль з приводу сумних подій, що передували анафемі і спричиненого ними; вони 
стали результатом дії різних факторів, серед яких брак взаємного розуміння і 
довіри, в кінцевому підсумку призвели до припинення церковного спілкування...” 

Після цього патріарх урочисто зачитав акт про скасування анафем. О 19.00 
того ж дня в храмі Святого Духа в Константинополі було відслужено 
Понтифікальну месу, під час якої пролунало урочисте славослів'я TE DEUM 
(“Тебе, Господа, славимо”). 

Одночасно з цим голова патріаршої делегації митрополит Мелітон прибув 
до Риму о 16.00 7 грудня. На аеродромі його зустріли представники духовної 
влади. О 20.30 делегацію провели в собор Святого Петра, який був заповнений 
духовенством і народом. При вході митрополит одягнув мантію. У супроводі 
кардинала Йоганна Віллебрандса, одягненого в повне єпископське вбрання, 
митрополит та інші члени делегації увійшли в храм і розмістилися праворуч від 
центрального вівтаря, відразу за представниками королівських домів. Служба 
почалася в зворушливо-урочистій атмосфері. Розпочався хресний хід, в якому 
брали участь 2399 членів Другого Ватиканського Собору, патріархи, кардинали, 
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архієпископи, єпископи в літургійному вбранні і, нарешті, сам папа Павло VI, 
який увійшов (до цього папу вносили на спеціальних ношах), одягнений також у 
білі архієрейські одежі, в позолоченій митрі, несучи в руках архіпастирський 
жезл. Благословивши народ, він піднявся на свій трон. Після прочитання 
чотирьох останніх рішень соборів секретар Папи архієпископ Перікл Фелічі 
передав слово кардиналу Віллебрандсу, який зачитав написану французькою 
мовою спільну заяву патріарха і папи. Незабаром почалася Понтифікальна меса, 
в якій брали участь 24 ієрархи. Потім митрополит Мелітон у супроводі кардинала 
був підведений до трону папи, де кардинал Беа зачитав латиною папський указ 
про скасування анафеми (“Ambulate In Dilectione” – “Ходіть в Любові”), в якому 
висловлювався жаль з приводу численних непорозумінь в минулому і висловлю-
валася надія, що скасування анафеми уможливить встановлення повної єдності. 
Потім, під гучні оплески, папа урочисто передав цей указ Мелітону, обмінявшись 
з ним поцілунком миру. Все це транслювала папська радіостанція в усі кінці 
світу. Після закінчення меси папа прийняв у своїй резиденції константинополь-
ську делегацію. Митрополит Мелітон, користуючись нагодою, заявив: “Сьогодні 
для двох перших тронів Заходу і Сходу офіційно почався новий етап відносин, що 
дає їм можливість поступово подолати відмінності... Ти, як перший єпископ 
Християнства і другий по черзі брат твій, Єпископ Константинопольський, 
після доконаної сьогодні події можете перший раз за довгі століття єдиним 
серцем і єдиними устами звернутися до людей, які в Церкві і поза нею з болем 
очікують благословення і світу”. 

Спільна декларація: 
...Вдячні Богу за те, що по доброті і милосердю Своєму Він дав їм (папі і 

патріарху) зустрітися на тій священній землі, де смерть і воскресіння Господа 
Ісуса зробили таємницю нашого спасіння і де зшестя Духа Святого народило 
Церкву, папа Павло VI і патріарх Афінагор I, твердо вирішили не упускати 
жодної можливості до прояву жестів, натхнених любов'ю, які могли б сприяти 
розвитку розпочавшихся братніх відносин між Римо-Католицькою Церквою і 
Константинопольською Православної Церквою. Вони переконані, що відпові-
дають таким чином на заклик Божої благодаті, яка веде як Церква Римо-Като-
лицьку і Церкву Православну, так і всіх християн до подолання розбіжностей, 
щоб вони знову стали “єдиними”, як молив про них Господь Ісус Свого Отця. 

2. Серед перешкод, які знаходяться на шляху до братських відносин довіри 
і поваги, слід назвати перш за все спогад про гідних жалю рішення, вчинки і 
інциденти, що призвели в 1054 році до відлучення патріарха Михайла Керуларія і 
двох інших осіб легатами Римського Престолу, очолюваними кардиналом 
Гумбертом, які зазнали, в свою чергу, подібного відлучення з боку Констан-
тинопольського патріарха і Синоду. 
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3. В той неспокійний період історії події ці не могли бути іншими. Але 
сьогодні, коли можливо винести про них більш здорове і збалансоване судження, 
необхідно визнати, що надмірне значення, якого вони набули пізніше, було 
небезпечно, яке, наскільки ми можемо судити, далеко вийшло за межі намірів і 
передбачень призвідників, чиї заборонні заходи стосувалися лише певних осіб, 
але не Церков і не були спрямовані на припинення церковного спілкування між 
кафедрами Римської і Константинопольської. 

4. Ось чому папа Павло VI і патріарх Афінагор I зі своїм Синодом пере-
конані в тому, що висловлюють загальне прагнення до правди і одностайне почут-
тя любові своїх віруючих, нагадують завіт Господній: “Отже, якщо ти принесеш 
дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там 
дар твій перед жертовником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді 
прийдеш і принесеш дар твій” (Мф 5.23-24) – і за обопільною згодою заявляють: 

а) що вони жалкують про образливі слова, про необґрунтовані закиди і 
засуджувальні жести, які як з одного, так і з іншого боку пофарбували собою 
сумні події того часу або супроводжували їх; 

б) що вони так само жалкують і бажають вилучити з пам'яті і середовища 
церковного акти відлучення, які згодом набули поширення і спогад про які до на-
ших днів служить перешкодою до зближення в дусі любові, і віддати їх забуттю; 

в) що вони сумують про те, що погані прецеденти і наступні події під 
впливом різних факторів, перш за все взаємного нерозуміння і недовіри, врешті-
решт привели до реального розриву церковного спілкування. 

5. Папа Павло VI і патріарх Афінагор I зі своїм Синодом усвідомлюють, 
що цей жест справедливості і взаємного прощення недостатній для того, щоб 
покласти край розбіжностям, як древнім, так і недавнім, все ще залишаються між 
Римо-Католицькою Церквою і Церквою Православною і які будуть подолані дією 
Духа Святого, завдяки очищенню сердець наших, завдяки жалю в історичних 
помилках і діяльній волі до досягнення розуміння і спільного висловом 
апостольської віри і її вимог. 

Здійснюючи подібний жест, вони сподіваються на те, що він буде угодний 
Богу, готовому прощати нас, коли і ми прощаємо одне одного, і оцінений усім 
християнським світом і особливо всією Римо-Католицькою Церквою і Право-
славною Церквою, як вираження щирої взаємної волі до примирення, як спону-
кання до продовження в дусі взаємної поваги, довіри і любові, діалогу, який до 
великої користі для душ приведе з допомогою Божою до оновлення життя, 
настання Царства Божого в повному спілкуванні віри, в братській злагоді й участі в 
таїнствах, що з'єднували нас протягом першого тисячоліття життя Церкви. 

Павло VI, папа 
Афінагор I, патріарх 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 35 – 

Слова Спільної декларації підтверджують, що накладення екскомунік 
спричинило наслідки, яких не було у планах двох Церков на початку XX ст. Тому 
більш як 50 років тому папа Павло VI і патріарх Афінаґор І за спільною згодою 
заявили, що вони “шкодують про образливі слова, необґрунтовані докори й 
осудливі жести, які з обох сторін надали забарвлення прикрим подіям тих часів”, 
як також вони “шкодують і бажають вилучити з пам’яті акти відлучення, згадка 
про які донині стоїть на перешкоді до зближення в дусі любові”. 

Папа і патріарх були свідомі, що цей жест справедливості й взаємного 
прощення не є достатнім для того, щоб завершити як старі, так і недавні 
розбіжності між Церквами. Однак завдяки діянню Святого Духа ці розбіжності, 
на їхнє переконання, можуть бути подолані завдяки очищенню сердець та 
взаємній братній любові. 

У 1967 р. папа Павло VI відвідав Вселенського патріарха Афінагора в 
Константинополі (Стамбул). Це був перший візит єпископа Риму до Константи-
нополя від часів папи Константина І (708–715). 

Декілька місяців пізніше патріарх Афінагор відвідав у Римі папу Павла VI. 
На спільному богослужінні в соборі Святого Петра було промовлено велику 
молитву покаяння і прощення. Тоді також з’явилася думка розпочати спільний 
екуменічний діалог, “щоби йти до спільної Євхаристії, поділяючи почуття 
Господа, що вмив ноги Своїм апостолам”, – як про це сказав патріарх Афінагор.  

До сьогодні цей діалог любові між предстоятелями двох Церков напов-
нений різними позитивними ініціативами, зустрічами та документами. Коли 
читаємо численні декларації, листи та виголошені доповіді, складається вражен-
ня, що після багатьох сотень років “холодної війни” з’явилися паростки правди-
вого братерства та відчуття єдності. Це сприяло поглибленню діалогу та початку 
роботи Змішаної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою 
Церквою та помісними Православними Церквами. 

Таким чином, завдяки мужності та сміливості папи Павла VI та патріарха 
Афінагора І сталася надзвичайно важлива подія для кожного християнина. Те, 
що століття тому здавалося цілком неможливим, сьогодні стає реальністю, хоча 
перспектива повної євхаристійної єдності в єдиній Церкві Христовій ще потребує 
більше часу і спільної праці. 
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Відео 

1. Патриарх и Папа читают символ веры вместе // https://www.youtube.com/ 
watch?v=2fgFfqqiyG0&t=313s 

2. Визит Патриарха Константинопольского Афинагора в Палестину и его 
встреча с папой Павлом VI// https://www.youtube.com/watch?v=gYCEvDRIcr8 

3. The Meeting of Pope Paul VI and Ecumenical Patriarch Athenagorasin Jerusalem 
– January 5-6, 1964 // https://www.youtube.com/watch?v=BzwKsh-GU9k 

4. Визит Павла VI в Константинопольский Патриархат // https://www.youtube.com/ 
watch?v=QGJRXopOq5o 

5. Визит Патриарха Афинагора в Ватикан https://www.youtube.com/ 
watch?v=Vnd6rcVbAaM 

6. PATRIARCH ATHENAGORA IN ROME – NO SOUNDhttps://www.youtube.com/ 
watch?v=TmPxHAMxrLk 

7. Варфоломей и Иоанн-Павел II: Мы очень любим друг друга 
https://www.youtube.com/watch?v=TgZT9WFzYl8 

8. Экуменическая "литургия" патриарха Варфоломея с Папой Римским 
https://www.youtube.com/watch?v=LA_HqaJJuv8 

9. Патриарх Варфоломей на папской мессе https://www.youtube.com/ 
watch?v=s2ZOS6axdDw 

10. До Вселенського патріарха Варфоломія завітав Папа Римський Франциск 
https://www.youtube.com/watch?v=8-
41dVgMU48&list=LLUsYH8FsKIOFClyq6KBrXDw&index=1594 
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Прот. Віталій ЛОТОЦЬКИЙ, 
кандидат богословських наук, 

ректор Рівненської Духовної семінарії 
 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА 
 

«Я добре знаю, що таке час; але в мене 
нічого не виходить, коли я беруся 
пояснювати сутність часу іншим» 
 
(блаж. Августин, єпископ Гіппонський) 

 
У церковному календарі ми маємо окреме встановлене свято, яке відзначає 

подію народження Ісуса Христа. Але необхідно визнати, що немає історичної 
достовірності щодо святкування цієї події саме 25 грудня (старий стиль) і 7 січня 
(новий стиль). 

Немає жодних свідчень, що ізраїльтяни в часи Христа мали який-небудь 
звичай, пов'язаний із відзначенням дня народження. А в Священному Писанні 
згадки про дні народження стосуються лише фараона (Бут. 40:20) та Ірода 
Антипи, коли загинув Іоанн Хреститель (Мф. 14:6; Мк. 6:21). Мало того, 
проповідник каже, що день смерті кращий за день народження (Екл. 7:1). 

Коротко оглянемо питання про святкування Пасхи, яка стала основою для 
формування церковного календаря, а тому має пряме відношення до святкування 
Різдва Христового. Як відомо, звичай відзначати свято Пасхи християни 
перейняли від євреїв – вони святкували її 15 числа місяця нісана (першого 
весняного місяця за єврейським місячно-сонячним календарем). У Малій Азії 
послідовники вчення Христа відзначали Пасху разом з євреями, незалежно від 
того, на який день тижня випадало 15 нісана. А ось найбільш впливові Римська 
та Олександрійська Церкви, та й не тільки вони, вважали, що Пасху слід 
святкувати тільки в неділю. Але в яку саме? Розбіжності між Церквами 
виливалися в період до п’яти тижнів. Тільки І Нікейський собор у 325 р. своїм 
рішенням усунув протиріччя, зобов'язавши всіх християн святкувати Пасху 
тільки в неділю і тільки за правилами Олександрійської Церкви. Суть правил: 
Пасха має відзначатися в першу неділю після пасхального повного місяця, який 
визначається за Вічним місячно-сонячним церковним календарем. 

Перший варіант пасхалії, укладений в Олександрії на початку IV ст., 
спирався майже на 40 Євангелій, які тоді ще використовувалися. Це ж тільки в 
394 р. на Карфагенському соборі вирішили вважати канонічними тексти лише 
чотирьох із них – від Матфея, Марка, Луки та Іоанна. Багато інших відомих 
дотепер вважаються апокрифічною літературою, забороненою в богослужінні. 
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Олександрійські богослови вирішили не ускладнювати розрахунків для 
пасхалій, хоча знали, що сонячний рік менший від сонячного року за юліанським 
календарем (за кожні 128 років час зсувається в бік зменшення на одну добу). На 
теперішній час похибка становить 13 діб, тому Православна Церква вважає 
початком нового року 14 січня – н. ст. 

Що стосується відліку часу від народження Христа (2022 р.), то в цьому 
заслуга монаха Діонісія Малого, який жив наприкінці V – в середині VI ст. Саме 
він за вказівкою папи Іоанна І взявся за вирахування часу святкування Пасхи, а 
також здійснив синхронізацію римської й християнської історії. За його 
підрахунками, Христос народився через 754 роки після заснування Риму (в часи 
Христа в Римській імперії користувалися і календарем «від заснування Риму» – 
поряд із більш використовуваним, запровадженим Юлієм Цезарем). Це й поклало 
початок системі відліку часу «нашої ери», якою користуємося дотепер. 

У часи Діонісія Малого в християн уже не було суперечок, коли відзначати 
головні свята – Різдво Христове і Воскресіння, адже святкування Пасхи, як 
сказано, визначив Нікейський собор. А Ефеський собор ще в 431 р. ухвалив 
рішення відзначати Різдво Христове 25 грудня, щоб, як вважається, «витіснити 
відзначуване цього дня свято язичницького бога Митри». Іншими словами, число 
і місяць виявилися названі на сто років раніше, ніж рік народження, який і 
визначив Діонісій. Він же вважав, що Воскресіння слід відзначати 25 березня. З 
цими датами пов'язана своя особлива логіка. Після 25 грудня починається 
збільшення тривалості дня (після зимового сонцестояння), а після 25 березня 
день стає довшим за ніч. 

Доречно коротко оглянути історію становлення свята Різдва Христового в 
історії Церкви Христової. У циклі річних свят перше місце належить святу Різдва 
Христового. Згідно зі свідченням Євангелія, отці Церкви у своїх творах зобра-
жають свято Різдва Христового найвеличнішим, всесвітнім і радісним святом, що 
є початком і основою для інших свят. «Із скарбниці цього славного дня, – 
говорить св. Єфрем Сирін (+?373 р.), – усі дні запозичують блага свої. Великий, 
Господи, цей день твій, усіма вшановується день Різдва Твого». 

«Ось настає, – говорить свт. Іоанн Золотоустий, – свято найчесніше й 
найважливіше від усіх інших свят. Хто назве його матір'ю усіх інших свят, той не 
погрішить. Що ж це за свято? Це Різдво Христове по плоті: у цьому святі мають 
початок і основу свою і Богоявлення, і священна Пасха, Вознесіння Господнє і 
П'ятидесятниця» (Бесіда VI про бл. Філогонію). У ІІ ст. на святкування дня Різдва 
Христового 25 грудня (за ст. ст.) вказує св. Климент Олександрійський (+?211-
218). У ІІІ ст. про свято Різдва Христового, яке, за його словами, існувало й 
раніше, згадує св. Іполит (перша пол. ІІІ ст.), призначаючи читання Євангелія у 
цей день із 1-ї глави від Матфея. У V книзі Апостольських Постанов (ІІІ-IV ст.)  
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є така настанова: «Дні святкові вшановуйте і, перш за все, день Різдва 
Господнього, звершуючи його у двадцять п'ятий день дев'ятого місяця" (тобто 
грудня). У VIII книзі цієї ж пам'ятки говориться, що на свято забороняється пра-
цювати, тому що "у цей день дана людям несподівана благодать – народження 
Слова Божого Ісуса Христа від Діви Марії для спасіння світу». 

Зі святом Різдва Христового у древності було тісно пов'язане святкування 
в один день Хрещення Господнього. Вперше про свято Богоявлення згадує  
св. Климент Олександрійський (?211-218), пізніше свмч. Іполит Римський (перша 
пол. ІІІ ст.) і св. Григорій Чудотворець. Говорячи в «Строматах» про різні 
намагання і способи встановити хронологію дня Різдва і смерті Ісуса Христа,  
св. Климент зазначає: «Дехто стверджує, що воно (Різдво Христове) було в роки 
Августа у 25 день Пахона (грудня); послідовники ж Василіда святкують і день 
хрещення Його, проводячи всю попередню ніч в читаннях; вони говорять, що 
воно було у 15 рік Тиверія…». Отже, в Олександрії при Клименті у православних 
цього свята ще не було. Можливо, василідіани раніше православних прийшли до 
думки про святкування дня Хрещення Господнього і назвали його Богоявленням, 
бо, на думку цих єретиків, Христос став Сином Божим саме з моменту Хрещення 
і зішестя на Нього Духа Святого. У православних свято могло бути встановлене 
на противагу єретичному і в нього, звичайно, був вкладений інший смисл. Згадка 
про свято Богоявлення у «Заповіті Господа нашого Ісуса Христа» (III ст.) 
свідчить, що у ІІІ ст. свято мало широке розповсюдження. 

Свято Богоявлення запроваджується в самих віддалених країнах: 
згадується у Фракії у 304 р., в Галлії (Франція) в 361 р., в Іспанії у 380 р.; тільки 
донатисти в Африці відкидають його як нововведення. Але не скрізь це свято 
святкується однаково. Згідно з Апостольськими Постановами і древнім коптсь-
ким календарем, це свято присвячене Хрещенню Господньому. Бл. Августин у 
своїх шести словах на цей день говорить тільки про поклоніння волхвів. Для 
майже всього Сходу до кінця IV ст. це було свято на честь Різдва Христового. 
Ось як описує святкування його в Єрусалимі паломниця Сільвія (Етерія) 
Аквітанка: «Початок опису не зберігся, а розповідається вже про повернення літії 
в Єрусалим з Вифлеєму при співанні "Благословенний, хто йде в ім'я Господнє"; 
літія підходила до Єрусалиму перед світанком: таким чином, напередодні свята 
усю ніч звершувалось бдіння у Вифлеємській церкві, яке продовжувалося там 
кліриками та монахами після виходу єпископа з частиною духовенства та вірую-
чих. Літія входить з єпископом у храм Воскресіння, де горить багато лампад; там 
співають псалми, читають молитви, від єпископа отримують благословення спо-
чатку оголошені, потім вірні. О 2-й годині (7-й ранку за нашим часом) служиться 
в Мартиріумі літургія з проповіддю та читаннями, а після неї зі співом йдуть у 
храм Воскресіння і близько 6-ї години (12-ї дня) чиниться відпуст. На 2-й і 3-й 
день служби звершуються так само тривало й радісно у Мартиріумі (на Голгофі). 
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Що це свято присвячено Різдву, видно з того, що святкове богослужіння уро-
чисто звершується у Вифлеємі, а також зі свідчення Сільвії, що через 40 днів 
після цього свята вшановується Стрітення Господнє». 

Не тільки в Єрусалимі у цей час (кінець IV ст.) свято Різдва Христового 
немовби затінило інші згадки, пов'язані зі святкуванням Хрещення Господнього. 
Так було й на всьому Сході. Св. Єпифаній Кіпрський (+ 403 р.) доводить (в 
полеміці з алогами), що народження Спасителя було 6 січня, а хрещення  
8 листопада. Як свідчить преп. Іоанн Касіан (IV ст.), в Єгипті під Богоявленням 
«розуміють Хрещення Господнє і народження по тілу, й тому торжество того й 
іншого таїнства святкують не у два дні, як у західних областях, а в один» 
(Собеседование, Х, 2). Вірменська Церква і до цього часу святкує Різдво 
Христове 6 січня. Навіть після того, як Схід під впливом Заходу відокремив 
свято Різдва від Богоявлення, перше свято продовжували називати Богоявлен-
ням. Св. Василій Великий говорить про Різдво Христове: «Будемо називати це 
свято наше Богоявленням» (Василій Великий, сл. 25 на Різдво). Св. Григорій 
Богослов пише: «Тепер ми святкуємо Богоявлення, або свято Різдва». 

Як вважає прот. С. Булгаков, свято, що святкувалось у древності 6 січня, 
мало особливий характер і не було присвячене ні народженню Ісуса Христа, ні 
Його хрещенню, а означало явлення Бога у тілі, одкровення у Христі й через 
Христа Божественної благодаті, від чого і називалось Богоявленням або, точніше, 
явленням. Основою для святкування Різдва Христового 6 січня послужила не 
історична відповідність цього числа з днем народження Господа, який і для 
древності залишався невідомим, а таємниче розуміння відношення між першим і 
другим Адамом, між винуватцем гріха і смерті та Начальником життя і спасіння. 
Другий Адам, за таємничим спогляданням древньої Церкви, народився і помер у 
той же день, в який був створений і помер перший Адам, – у 6-й, якому 
відповідало 6 січня першого місяця року. 

Тільки з IV ст. між Східними і Західними Церквами встановлюється єдність 
щодо святкування свята Різдва Христового 25 грудня. Найраніше свято Різдва 
відокремилось від Богоявлення у Римській церкві. За свідченням Іоанна, єп. 
Нікейського (ІХ ст.), ця церква почала святкувати Різдво Христове при папі Юлії 
(337-352). «В одній збірній календарно-хронологічній пам'ятці, доведеній до 354 
року, 25 грудня вказано святкування «дня народження Христа у Віфлеємі». Папа 
Ліверій (352-366) при посвяченні у чернецтво сестри св. Амвросія Медіоланського 
Марцеліни у день Різдва Христового вказує їй на значимість цього збігу, а також 
говорить про перетворення води у вино в Кані Галілейській і чудо насичення 4000 
чоловік Ісусом Христом». Це означає, що свято Різдва святкувалось уже окремо, 
але в той же час воно ще асоціювалося у свідомості римських християн з 
Богоявленням, бо ці два чуда відносяться до останнього. 
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Із західних отців саме раннє слово на Різдво Христове належить Зенону 
Веронському (?380). М. Скабаланович вважає, що на Сході свято вперше почало 
святкуватись у Каппадокії й що воно там введено св. Василієм Великим (?379). 
Збереглось його «Слово на Різдво Христове». Заслугу встановлення святкування 
Різдва у Константинополі Скабаланович приписує св. Григорію Богослову, який 
у церкві під назвою «Анастасія» (Воскресіння) вперше святкував Різдво  
25 грудня 379 року. 

Святкування Різдва Христового 25 грудня у Східній Церкві було введено в 
другій пол. IV ст. Вперше окреме святкування Різдва було введено в 
Константинопольській Церкві близько 377 р. за указом імператора Аркадія і 
завдяки енергії й красномовству св. Іоанна Золотоустого. В Антіохії св. Іоанн 
Золотоустий у своєму слові на пам'ять свмч. Хрисогона 20 грудня 386 або 388 р. 
сказав, що 25 грудня вперше тут буде святкуватись Різдво Христове, хоч на 
Заході воно святкується давно. Він відзначив, що в Антіохії знали про це 
святкування років десять тому, і було багато суперечок: одні говорили, що на 
Заході воно святкується здавна, інші вважали його нововведенням. Св. Іоанн 
Золотоустий закликав віруючих до вшанування свята, наводячи такі докази 
необхідності цього: а) свято швидко розповсюджується; б) 25 грудня є днем 
народження Спасителя, що підтверджується документами про перепис при 
Августі, які зберігаються в Римі; в) святитель вважає, що явлення архангела 
Гавриїла Захарії було у місяці тісрі (вересні), а народження у грудні (Бесіда на 
Різдво Христове). 

Дещо пізніше нове свято отримало визнання і в інших двох центрах 
тогочасного християнства – Олександрії та Єрусалимі. Якщо під час перебування 
прп. Іоанна Касіана в Єгипті (близько 380 р.) там ще не було свята 25 грудня, то в 
432 р. (в патріаршество св. Кирила Олександрійського) подорожуючий єп. 
Емеський Павло говорить проповідь на Різдво Христове, що святкувалось уже 25 
грудня. Щодо Єрусалиму, то там, як уже зазначалось, паломниця Етерія була 
присутня на святкуванні Різдва Христового 6 січня (близько 385 року). Святитель 
Василій Селевкійський (+460 р.) свідчить, що святкувати Різдво Христове в 
Єрусалимі почав св. Ювеналій, єп. Єрусалимський (425-428 рр.)”. 

Таким чином, велич і глибока християнська сутність свята Різдва Христо-
вого сприяли його розповсюдженню й урочистому святкуванню як на Заході, так 
і на Сході. На початку IV ст., з появою і розповсюдженням аріанства, з’явився 
новий мотив для святкування Різдва. Наостанок, віднесенням свята на 25 грудня 
Церква створила противагу язичницькому культу сонця й уберігала віруючих від 
участі в ньому. Тим більше, що в Новому Завіті Спаситель часто називається 
«Сонцем правди», «Світлом для світу». 
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священник Ігор ПРИХОДЬКО, 
бакалавр богослов’я 

 
СТАВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

(ЦИВІЛЬНОГО) ШЛЮБУ 
 

«Що Бог поєднав, того людина нехай не розділяє»  
(Мф. 19:6) 

 
Сучасна людська спільнота з надзвичайним запалом пропагує нову форму 

співжиття чоловіка і жінки у так званих громадянських чи цивільних шлюбах. Така 
популярність багатьма вченими психологами і соціологами пояснюється небажан-
ням молодих людей реєструвати свої відносини у державних органах або вінчання 
в церкві. Цивільний шлюб став якоюсь даниною сучасній моді, це гріховне за 
своєю суттю явище широко розрекламоване і схвалюється багатьма громадськими 
й навіть політичними діячами. Кінозірки, співаки, актори, багато інших публічних 
людей без усякого сорому розповідають про те, як вони живуть одне з одним в 
неофіційних, вільних стосунках. Причому деякі з них навіть пишаються тим, що 
саме така форма стосунків між представниками різних статей є найближчою їхнім 
«творчим натурам, що постійно перебувають у пошуку чогось нового».  

Поширеною є практика серед молоді: перед тим як піти в РАЦС для 
подання заяви, намагаються пожити разом в цивільному шлюбі, який іноді нази-
вається «пробним». Чого молоді люди цим домагаються? «Цивільний шлюб» 
стає якоюсь формою можливості перевірити свої почуття одне відносно одного, 
на якийсь час побути чоловіком і дружиною, скуштувати всіх принад сімейного 
життя. І лише потім зареєструвати свої стосунки.  

Говорити про любов тут не доводиться. Адже любов – це, в першу чергу, 
відповідальність одне за одного. Взаємна відповідальність зовсім відсутня в 
цивільному шлюбі. Виходить, що для жінки подібний «шлюб» – це ілюзія сім’ї, а 
для чоловіка – ілюзія свободи.  

Взагалі слід визнати, що саме поняття цивільного шлюбу – не таке вже й 
нове. Щоправда, раніше зміст його був трохи іншим. Тривалий час це поняття не 
мало нічого спільного з фактичними сімейними відносинами, не зареєстрова-
ними необхідним чином. Просто існувало дві форми шлюбу – цивільний та 
церковний, тобто шлюб, що є законним для держави, та шлюб, що є законним 
для Церкви. Так, батьківщиною цивільного шлюбу ще в XVI ст. стали Нідер-
ланди. Коли її громадяни, які належали до різних релігійних конфесій, не могли 
обвінчатися в церкві, влада дозволила оформляти їм свої стосунки в мерії 
[Митрикас А.]. Саме такий шлюб і почали називати «цивільним». Тепер під цією 
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назвою розуміють добровільне спільне проживання й ведення спільного госпо-
дарства двома людьми: чоловіком і жінкою «без жодних взаємних зобов’язань». 
Хоча в юриспруденції поняття цивільного шлюбу зберегло початкову сутність і 
стосується пар, які оформили свій союз офіційно в РАЦСі без вінчання в церкві. 
Вільні ж сімейні стосунки в чинному законодавстві України названо фактичним 
шлюбом. 

У курсу церковного права прот. В. Ципін зазначає: «Церква з повагою 
ставиться до шлюбу, укладеного згідно із чинним законодавством держави, «не 
вважаючи його за блуд», але за відсутністю церковного вінчання «визнає його 
духовно недовершеним» [Цыпин В., прот., 2002, с. 369–370]. В цьому визначенні 
максимально лаконічно відображений результат тих змін, яких зазнало церковне 
право та догматичне і пастирське богослов’я під впливом добре відомих істо-
ричних обставин XX cт. Невідповідність ситуації, що склалася у цьому питанні, 
посилюється ще й тим, що церковні пастирі звикли до такого стану речей, коли 
цілі покоління людей мусили жити без церковного вінчання. Навіть один з 
архієреїв Руської Православної Церкви (тепер вже спочилий) у своїх спогадах 
пише, що у двох випадках він вважав за потрібне протягом продовженого часу (5 
і 15 років) не вінчати подружжя. Мета, – за його словами, – дати можливість 
усвідомити висоту й значимість християнського шлюбу та через вінчання стати 
«іконою єднання Христа і Церкви» [Антоний (Блюм), митр., 2001, с. 88–89].  

Нам така думка є принаймні незрозумілою. Адже в таїнстві шлюбу, як 
вчить Церква, й подається благодать, з допомогою якої в тій чи іншій мірі 
можливе досягнення цієї мети. З іншого боку, відомі випадки, що коли хтось із 
подружжя ставав віруючим та звертався до священників із запитанням, як бути – 
чи можна жити в невінчаному шлюбі (зареєстрованому в РАЦСі), відповідь була 
такою: «продовжувати шлюбне співжиття можна тільки в тому разі, якщо інший 
член сім’ї згодиться обвінчатися, або ж необхідно жити як брат із сестрою». 
Результатом таких порад були навіть випадки розлучення сімейних пар, бо 
невіруючий член подружжя не хотів погоджуватись з висунутими умовами. Така 
практика суперечить вченню Церкви, є неприпустимою і свідчить лише про 
необізнаність священника.  

Задля досягнення якомога більшої визначеності у цьому питанні нам 
видається доцільним спочатку коротко дослідити правові та моральні аргументи 
згаданої проблеми. 

Попередньо зазначимо, що наступний розгляд ми починаємо з тієї епохи 
в існуванні нашої Церкви і, відповідно, того стану її канонічного життя, які 
склалися напередодні сумнозвісних революційних подій першої чверті двад-
цятого століття. Для питання, яке розглядається, це важливо тому, що на вказа-
ний час Православна Церква мала тільки єдину точку зору щодо виникнення 
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шлюбно-родинних відносин: дійсним визнавався шлюб, вінчання якого було 
здійснено у встановленому в Церкві порядку. І тут навіть не має великого 
значення той факт, що за умов невіддільності Церкви та держави в Російській 
імперії остання не вимагала від своїх громадян православного віросповідання 
звершення жодних додаткових чи окремих дій для узаконення їхніх власних 
шлюбних відносин, окрім тих, які були встановлені Церквою і полягали, як уже 
сказано, в церковному вінчанні шлюбу. 

Після 1917 р. настав час бурхливих і руйнівних для церковного і 
суспільного життя змін. Нова безбожна влада з перших днів свого існування 
почала всебічно втілювати в життя проголошений нею принцип відділення 
Церкви від держави. Для нашого питання цікавим є один з декретів, що його 
видав Раднарком уже в 1917 р.: згідно з ним, органи державної влади отримували 
право розривати шлюб, укладений у раніш встановленому порядку, тобто 
шляхом церковного вінчання. Поряд з цим формувався і набував свого цивільно-
правового закріплення інший інститут шлюбу, до укладення якого Церква не 
мала жодного відношення. Остаточно сформований, він набув всім добре відо-
мих сучасних ознак, поміж якими однією з основних є державна реєстрація шлю-
бу у відділах запису актів громадянського стану. Ми навмисно наводимо повну 
назву цих добре знаних за короткою абревіатурою РАЦС державних органів і 
через те отримуємо вже першу інформацію про те, чим є сучасний цивільний 
шлюб. 

 Отже, згідно із чинним законодавством всіх правових країн світу, він є, 
поряд із народженням і смертю, громадянським станом. А далі, дивна річ, 
основний правовий акт, що регулював у радянські й пострадянські часи сімейні 
відносини – Кодекс про шлюб та сім’ю – не містить навіть визначення поняття 
«шлюб» у строгому розумінні. Тут лише зазначається (ст. 2) що «цей Кодекс 
встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові відносини, 
які виникають в сім’ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими 
членами сім’ї, відносини, які виникають у зв’язку з усиновленням, опікою та 
піклуванням, прийняттям дітей на виховання, порядок і умови припинення 
шлюбу, порядок реєстрації актів громадянського стану [Сімейний кодекс 
України, 2008, ст. 441].  

Втім, зібраних даних, на наш погляд, цілком достатньо для того, щоб 
зробити єдиний прийнятний висновок: цивільний шлюб є інституцією винятково 
правовою, через яку держава врегульовує, в першу чергу, майнові і суміжні з ними 
аспекти, пов’язані із спільним проживанням своїх громадян, задля запобігання чи 
“цивілізованого” вирішення можливих в цій сфері суперечок. Іншими словами, це 
– своєрідна «правова статистика» держави щодо певного стану своїх мешканців на 
їхньому шляху від народження до смерті, статистика, яка, вочевидь, до істинного 
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духовного стану цих громадян не має жодного відношення. І, напевно, в цьому 
контексті не треба вводити себе в оману, читаючи у зазначеному Кодексі про 
«побудову сімейних відносин на почуттях … взаємної любові, дружби і поважання 
всіх членів сім’ї», про «піклування батьків про фізичний, духовний, моральний 
розвиток» дітей (стат. 1) [Сімейний кодекс України, 2008, ст. 441].  

Як уже зазначалось, у «будівників комунізму», які панували під час 
становлення й законодавчого закріплення зазначених правових засад, був свій 
«моральний кодекс» та своя «віра». 

Звичайно, ми повинні зважати на той важкий тягар, який випав на долю 
Церкви Христової на теренах колишнього Радянського Союзу у ХХ ст. В умовах, 
по суті, безперервного і всеосяжного гоніння на православну віру, щонайменше 
подвійного тиску на духовенство та церковний народ з боку спеціальних 
державних та партійних установ, наша Церква повинна була всіляко піклуватися 
про сучасне та майбутнє життя своїх членів. З огляду на це і з точки зору 
церковної ікономії, треба визнати абсолютно виваженою й прийнятною ту зміну 
свого ставлення, зокрема, до шлюбних відносин, яку Церква вимушена була 
зробити задля того, щоб запобігти фактичному руйнуванню особистого життя 
багатьох своїх вірних.  

Але Церква зробила це далеко не одразу. Вже згаданий вище декрет 
Раднаркому викликав відповідну негативну реакцію Помісного Собору Російської 
Православної Церкви, що відбувався у той час у Москві: цей Собор прийняв 
рішення не визнавати положень цього декрету стосовно права державних органів 
розривати церковний шлюб [Київський І., прот., с. 142]. З цього випливає, що 
таким чином Свята Церква підтвердила недоторканність церковного шлюбу і 
повну його незалежність від будь-яких світських державних установ. Зміни ста-
лися вже потім, коли стало зрозумілим, що “влада темряви” охопила країну на 
довгі роки. Адже добре відомо, що один факт церковного вінчання шлюбу (а тим 
більше, без державної його реєстрації), якщо він ставав відомим «компетентним 
структурам» чи просто «активістам» будь-якого рівня, міг призвести до ката-
строфічних наслідків для суспільного життя віруючого: виникали проблеми з 
працевлаштуванням, доступом до освіти, соціальних пільг тощо. Зважаючи на це, 
Церква встановила правило, згідно з яким державна реєстрація шлюбу повинна 
була передувати його церковному вінчанню, а ті подружжя, що все ж таки хотіли 
повінчатись, намагались зробити це таємно.  

Насамкінець, нам видається необхідним навести висловлювання про 
неприпустимість цивільного шлюбу (звичайно ж, для тих, хто вважає себе 
віруючими) відомого російського філософа В. Соловйова. «У сфері статевої 
любові, – пише він, – протиприродним для людини є не тільки всяке безрозбір-
не... задоволення почуттєвих потреб, на зразок тваринного... але також недостой-
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ними людини і протиприродними є й ті союзи поміж людьми різної статі, які 
укладаються і підтримуються тільки на засадах цивільного закону, виключно для 
цілей морально-суспільних з усуненням або при бездіяльності власне духовного, 
містичного начала в людині» [Рафаил (Карелин), архим., 1991, с. 43–44]. 

Сьогодні суспільство чекає від Церкви того поштовху, що дасть змогу 
оживити в свідомості людей правильне ставлення до сімейних цінностей. 
Нерідко чуємо нарікання на те, що хоча в Церкві є багато повчань святих отців, 
проповідей, наукових статей, але все ж дуже мало практичних порад для сучасної 
людини. З цим можна не погоджуватись, але суспільство справді потребує від 
Церкви більш доступної живої мови, більшої уваги до сімейних проблем, більше 
практичних порад для поліпшення духовно-морального клімату всередині сім’ї. 

«Сім’я – це великий дар, який Господь дав людині, плодом якого є 
народження дітей. Кожна дитина прагне народитися в сім’ї, в якій тато і мама 
люблять одне одного. Якщо дитина відчуває, що її не хотіли, то вона зранена 
протягом свого життя. Коли люди люблять одне одного, то допомагають одне 
одному виховувати дітей, дбають одне про одного. Коли ми маємо поруч 
людину, яка нас любить, – це найкращий спосіб бути впевненим у завтрашньому 
дні і впевнено крокувати в майбутнє. Сім’я – це бути разом і відчувати, що ми є 
одним цілим» [Феофан Затворник, святит., 2006, с. 19]. 
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МИТРОПОЛИТ ОЛЕКСАНДР (ІНОЗЕМЦЕВ) 

(ДО СТОРІЧЧЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ ХІРОТОНІЇ) 
 
Ювілей початку єпископського служіння Олександра (Іноземцева) є 

доброю нагодою іще раз оглянути архіпастирський та життєвий шлях церковного 
ієрарха, котрий відіграв важливу роль у становленні Православної автокефальної 
церкви в Польщі, формуванні канонічного єпископату Української православної 
церкви в роки війни, носії апостольської переємності якого у 2018 році разом з 
іншими архієреями утворили на Об’єднавчому соборі помісну Церкву в Україні. 
Авторитет, позиція та діяльність митрополита Олександра привертають увагу 
науковців. На тлі якісних досліджень, присвячених постаті владики, навіть 
адепти російського церковного експансіонізму змушені змінювати риторику, 
вдаватися до більш вишуканих інструментів маніпуляції. 

Отже, Микола Іванович Іноземцев, у чернецтві Олександр, народився  
12 серпня 1887 р. у Тобольську в сім’ї урядовця. В дитячому віці втратив батька. 
Мати, котра походила з родини духовенства, наполягла, щоб син навчався в 
Тобольському духовному училищі. Після початкової школи Іноземцев продов-
жує студіювати в місцевій духовній семінарії. Успішне завершення семінарсь-
кого етапу та бажання здобути вищу богословську освіту привели майбутнього 
єпископа в Петербурзьку духовну академію. Упродовж 1909-1913 рр. у стінах 
цього столичного навчального закладу Олександр (Іноземцев) оволодівав курсом 
богословських дисциплін. 

Духовне самоусвідомлення сформулювало рішення прийняти чернечий 
постриг. На третьому курсі академії Микола Іноземцев постригається з іменем 
Олександр. Рукоположення в ієродиякони та ієромонахи здійснив у лютому та 
березні 1912 р. ректор Петербурзької духовної академії, єпископ Юрій 
(Ярошевський). Прикметно, що через десять років владика Юрій як митрополит 
Варшавський спільно з єпископом Крем’янецьким Діонисієм (Валединським) 
звершать хіротонію Олександра (Іноземцева) в єпископа Люблінського, формую-
чи єпископат майбутньої Автокефальної церкви в Польщі. 

У червні 1913 р. ієромонах Олександр підсумовує академічний період 
захистом кандидатської роботи “Секта адвентистів: історичний нарис секти і 
розгляд її віровчення”. Кваліфікаційне дослідження отримало гідну оцінку 
керівництва навчального закладу – автора відзначили премією. 

В Російській імперії перед випускниками академій у чернечому сані з 
науковим ступенем кандидата богослов’я відкривалися великі перспективи: як 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 49 – 

правило, після кількох років місіонерської чи педагогічно-адміністративної праці 
їх рукопокладали у вікарні єпископи з перспективою поставлення керуючими 
єпархією. Шлях Іноземцева до єпископства зайняв дев’ять років. 

Олександр (Іноземцев) у липні 1913 р. був призначений інспектором 
Петербурзької академії. У вересні 1918 р. патріарх Тіхон іменував Іноземцева 
мінським єпархіальним місіонером з одночасним возведенням у сан архімандрита. 
Мінську єпархію у цей час очолював архієпископ Юрій (Ярошевський). Очевидно, 
владика стежив за духовною кар’єрою свого ставленика, вважав його компе-
тентним працівником й у відповідний момент запропонував роботу в Мінську. 

Олександр (Іноземцев) не визнавав легітимності більшовицького режиму. 
Тому влітку 1919 р. він призначений настоятелем Миколаївського Цукурського 
монастиря Донської єпархії. Прикметно, що у цьому монастирі на деякий час 
знайшов притулок архієпископ Юрій (Ярошевський). 

Перемоги більшовиків змусили архімандрита Олександра залишити 
країну. Розпочато емігрантську епопею. Спочатку отець трудився настоятелем 
православного храму м. Бар (Італія). В Італії також опинився владика Юрій 
(Ярошевський). У цей час польський уряд шукав серед єпископів РПЦ в еміграції 
поміркованих архієреїв, котрі б погодилися реалізувати релігійну політику 
офіційної Варшави щодо проголошення автокефалії Православної церкви в 
Польщі. Архієпископ Юрій прийняв умови польського уряду і влітку 1921 р. 
очолив Варшавську православну митрополію. 

Оскільки три єпископи з чотирьох архієреїв, котрі перебували на території 
Другої Речі Посполитої, відмовилися співпрацювати з урядом, владика Юрій 
робить одним із своїх помічників архімандрита Олександра (Іноземцева). Після 
відповідної рекомендації глави Варшавської православної митрополії Іноземцеву 
дозволено приїхати в Польщу й очолити причт Маріє-Магдалинського собору (м. 
Варшава) та Варшавсько-Холмської духовної консисторії. Невдовзі отець архі-
мандрит стає кандидатом в єпископи. Рішення про це прийняв Собор єпископів у 
Почаєві 31 травня 1922 р. 

Четвертого червня 1922 р. в Свято-Успенській Почаївській лаврі 
митрополит Юрій (Ярошевський) та керуючий Волинською єпархією, єпископ 
Діонисій (Валединський) рукоположують архімандрита Олександра в єпископа 
Люблінського, вікарія Варшавсько-Холмської єпархії. Рішенням від 13-14 червня 
Собор розширив самоуправління православної Варшавської митрополії, що стало 
важливим кроком до наступного проголошення автокефалії. 

Дванадцятого червня 1922 р. владика Олександр очолив Пінсько-Ново-
грудську єпархію, більша частина парафій якої вже восени склала основу 
Пінсько-Поліської єпархії. У грудні того ж року вища церковна влада затвердила 
Іноземцева керуючим єпископом. 
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Убивство митрополита Юрія в лютому 1923 р. російським церковним 
шовіністом архімандритом Смарагдом (Латишенковим) не похитнуло позиції 
Олександра (Іноземцева) щодо курсу на самостійність Православної церкви в 
Польщі. У 1924 р. Вселенська патріархія надала Томос Варшавській православ-
ній митрополії, благословляючи її на автокефальне існування. У здобутті цього 
статусу владика Олександр відіграв помітну роль. 

Упродовж наступних років, до початку Другої світової війни, Олександр 
(Іноземцев) керував Пінсько-Поліською єпархією Православної автокефальної 
церкви в Польщі. На цьому становищі владика продемонстрував поміркованість і 
чутливість до проблем пастви та духовенства, знаходив можливості співпраці із 
світською владою. Серед іншого Іноземцев із розумінням ставився до духовно-
національних потреб українців. Зокрема, врахував вимоги Українського окруж-
ного церковно-народного з’їзду в Бресті січня 1928 р. 

Досягнення владики Олександра в управлінні Пінською єпархією оцінено 
Синодом Православної автокефальної церкви в Польщі. У 1928 р. за упорядку-
вання єпархіального життя, налагодження духовно-просвітницької праці Інозем-
цева піднесено до сану архієпископа. Через три роки Єрусалимський патріарх 
відзначив владику Олександра орденом Гробу Господнього другого ступеня. 

Оскільки в складі Поліської єпархії перебували парафії Сарненського та 
Камінь-Каширського повітів із переважно українським православним населен-
ням, архієпископ Олександр розумів духовно-національні потреби цієї частини 
пастви. Владика благословив роботу повітового відділу Товариства імені митро-
полита Петра Могили в Луцьку, рукоположив в ієреї низку відомих згодом 
українських священників Волині. Наприклад, сан священника з рук архієпископа 
отримав у 30-х рр. протопресвітер Сергій Кульчинський. 

Вагомим був голос владики Олександра у загальноцерковних справах. 
Іноземцев входив до складу Синоду Православної автокефальної церкви в 
Польщі. У жовтні 1932 р. Синод розглянув низку важливих питань. Серед іншого 
обговорено і затверджено Положення про вікарних єпископів. Необхідність 
запровадження цього регламентуючого акту митрополит Діонисій пояснив 
зростанням кількості вікаріїв та розвитку їхньої діяльності. Такі міркування 
виникли в глави Церкви після висвяти у квітні 1932 р. Савви (Совєтова) та 
Полікарпа (Сікорського). Адже уперше кількість вікарних єпископів зрівнялась із 
чисельністю правлячих архієреїв. Отже, проєкт Положення за дорученням 
митрополита Діонисія розробив архієпископ Олександр (Іноземцев). Після 
обговорення нормативний акт затвердили. Головний зміст інструкції полягав у 
вилученні у вікаріїв “самостійних прав управління”. 

Іншою ділянкою загальноцерковних турбот для владики Олександра була 
робота в складі Змішаної комісії з підготовки Помісного собору Православної 
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автокефальної церкви в Польщі під головуванням митрополита Діонисія. Напри-
кінці листопада 1934 р. архієпископ Олександр упродовж двох днів перебував у 
Варшаві, де разом із архієпископом Олексієм (Громадським), воєводою Генріком 
Юзевським, Францішком Потоцьким, Г. Сухенек-Сухецьким та Генріком Сєчков-
ським проаналізували стан розробки проєктів рішень майбутнього собору1. 

Суспільно-політичний статус архієрейського служіння вимагав від 
архієпископа Олександра участі в загальнодержавних акціях. На початку березня 
1936 р. преса повідомляла про внески православних єпископів, духовенства та 
органів церковного управління на Інвестиційну позику. Так, архієпископ 
Олександр переказав 1 500 зл., Поліська духовна консисторія – 2 100 зл., священ-
ники Поліської єпархії підтримали позику на 34 200 зл. Загалом Православна 
автокефальна церква переказала 118 450 зл.2 

У вересні 1939 р. Красная армія окупувала території Поліської єпархії. 
Польська автокефальна церква виявилася розділеною. У цих умовах архієпископ 
Олександр ініціював у жовтні 1939 р. створення Синоду єпископів єпархій Поль-
ської автокефальної православної церкви, котрі опинилися під владою Радян-
ського Союзу. Владика Олександр був найстаршим за хіротонією з автокефаль-
них єпископів, тому вирішено вважати Пінськ місцем перебування Синоду. 

Першого листопада 1939 р. архієпископи Олександр (Іноземцев), Олексій 
(Громадський) та єпископ Симон (Івановський) провели перше зібрання Синоду 
Православної церкви в кордонах Західної України і Західної Білорусі. 
Передовсім владики Олександр та Олексій заявили про продовження існування 
Синоду Православної церкви колишньої Польщі з включенням до його складу 
єпископа Симона (Івановського)3. Постановлено також при першій можливості 
повідомити про це митрополита Діонисія (Валединського). Копії постанов 
розіслали усім єпископам Автокефальної церкви та Гродненській духовній 
консисторії. 

Отже, 1 листопада 1939 р. два єпархіальних архієреї та один вікарний 
єпископ Автокефальної православної церкви колишньої Польщі взяли на себе 
відповідальність за долю усіх православних єпархій, духовенства, монастирів і 
вірних, що опинилися в складі СРСР після німецької та радянської окупації 
Другої Речі Посполитої. Однак, як стверджував о. Тимофій Міненко, 

                                                 
1Церковное обозрение // Воскресное чтение. – 1934. – № 37. – 2 декабря. – С. 423.  
2Участие Православной церкви в Инвестиционном займе // Воскресное чтение. – 

1936. – № 9. – 1 марта. – С. 140.  
3Постанова св. Синоду св. Православної церкви в кордонах Західної України і 

Західної Білорусії, Ч. 1, 1 листопада 1939 р. // Мартирологія Українських церков / 
Упоряд. О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. –  
1209 с. – С. 617-619. 
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невпевненість у питанні організації вищого церковного управління архієпископа 
Олексія зруйнувала єдність єпископату Автокефальної церкви та зусилля в цьому 
напрямі архієпископа Олександра (Іноземцева). У листі від 25 жовтня 1939 р. 
Олексій (Громадський) звертав увагу Олександра (Іноземцева) на те, що потрібно 
добре обміркувати, чи необхідно входити в конфлікт з митрополитом Москов-
ським Сєргієм (Страгородскім). Очевидно, Олексій (Громадський) вважав, що 
радянська влада підтримуватиме Страгородского в поширенні юрисдикції 
Московської патріархії на нові території. Таке мислення виходило з практики 
польського уряду, який втілював чітку церковну політику. 

Владиці Олександрові вдалося переконати архієпископа Олексія в 
доцільності продовження роботи Синоду Православної церкви в Західній Україні 
та Західній Білорусі. П’ятнадцятого листопада 1939 р. розглянуто прохання 
Гродненської духовної консисторії про призначення єпархіального архієрея. 
Синод врахував ситуацію, в якій опинилася єпархія, виняткові обставини, коли 
необхідно зміцнити керівництво парафіями Гродненщини, й погодився визнати 
Гродненським преосвященним архієпископа Пантєлєймона (Рожновского). 

Вісімнадцятого листопада 1939 р. архієпископ Олексій у листі до 
Олександра (Іноземцева) знову ставив питання про правомочність діяльності 
Синоду як вищого органу управління в ситуації, коли митрополія вже розпалася, 
а єпархії увійшли до складу СССР, і взагалі необхідно виробити чітку позицію 
щодо автокефалії в нових умовах1. Вагання архієпископа Олексія впливало на 
позицію інших єпископів Автокефальної церкви. 

Того ж 18 листопада архієпископ Олексій інформував архієпископа 
Олександра про підпорядкування собі восьми православних парафій у Галичині. 
У листі в Пінськ Олексій (Громадський) також повідомляв, що єпископ Симон 
(Івановський) погодився очолити громади колишньої Віленської єпархії. Про свої 
інтереси на цю територію висловлював Пантєлєймон (Рожновскій), якого Синод 
єпископів Західної України і Західної Білорусі визнав керуючим Гродненською 
єпархією. Т. Міненко писав, що Олексій прагнув з’ясувати ситуацію, і просив 
Олександра (Іноземцева) дати свою оцінку2. 

Важливо зауважити, що архієпископ Віленський і Лідський Феодосій 
(Феодосієв), котрий резидував у Вільно й опинився вже в Литовській Республіці, 
спочатку під впливом воєнно-політичних подій осені 1939 р. погодився передати 
управління єпархією архієпископу Єлєвфєрію. Невдовзі владика Феодосій 

                                                 
1Міненко Т., свящ. Православна церква в Україні під час Другої світової війни 

1939-1945, (Волинський період). – Вінніпег-Львів: Видавництво Львівського музею 
історії релігій “Логос”, Колегія Св. Андрія, 2000. – Т. І. – 392 с. – С. 158. 

2Там само. – С. 198. 
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звернувся до місцеблюстителя Московського патріаршого престолу, митро-
полита Сєргія (Страгородского) з листом, в якому просив прийняти в молитовне 
спілкування з РПЦ. Однак у Москву Феодосій (Феодосієв) не поїхав, а навіть до 
радянської окупації навесні 1940 р. звернувся з офіційною заявою до глави уряду 
Литви про невизнання московської юрисдикції та створення Тимчасової ради 
єпископії. Опісля архієпископ надіслав Вселенському патріарху прохання про 
приєднання його як старшого єпископа Вільнюської області1. Ці плани було 
перекреслено радянським вторгненням у Литву. 

П’ятого грудня Синод єпископів Автокефальної церкви провів чергове 
засідання. Розглянули справу 160 парафій колишньої Віленської єпархії, котрі 
опинилися без єпископської опіки. Синод доручив їх Симону (Івановському) з 
місцем осідку в містечку Вілейка. Єпископ мав організувати єпархіальне 
управління та доповісти Синоду про потреби нової церковної області. Важливо, 
що Симон (Івановський) дав попередню згоду на це призначення. 

Митрополит Діонисій, враховуючи на нові військово-політичні реалії, 
шукав шляхи підтримувати зв’язок з архієпископом Олександром та іншими 
архієреями. Орієнтовно в листопаді чи грудні 1939 р. митрополита через свого 
посланця ієромонаха Каліста передав архієпископу Олексію лист для владики 
Олександра. Ієромонах зустрівся з Громадським і вручив три листи від митро-
полита Діонисія (Валединського): архієпископу Олександру (Іноземцеву), волин-
ському преосвященному Олексієві (Громадському) та наміснику Почаївської 
лаври. У листі владиці Олексієві митрополит доручав опіку над парафіями 
Ковельського та Любомльського повітів, котрі перед початком війни були 
включені до складу Варшавсько-Холмської єпархії. В інших йшлося про загальне 
керівництво Почаївською лаврою, порядок поминання архієреїв під час служби2. 
Олексій (Громадський) приховав листи митрополита Діонисія архієпископу 
Олександру та наміснику лаври. 

Наприкінці грудня 1939 р. архієпископ Олексій ініціював удосконалення 
адміністрування єпархіями Автокефальної церкви на території СССР. У листі 
архієпископу Олександру 27 грудня він пропонував висвятити в єпископів трьох 
кандидатів: о. Юрія (Кореністова) на єпископа Берестейського з подальшим 
дорученням йому обов’язків секретаря Синоду, Пантелеймона (Рудика) – на 
єпископа Володимирського та о. Ігнатія – на єпископа Острозького, оскільки 

                                                 
1Новинский Василий, прот. Очерки истории православия в Литве. – Вильнюс: 

Православное братство Литвы, 2005. – 285 с. - С. 426-427. 
2(Громадский) Алексий. Моя антисоветская деятельность за время существования 

Советской Власти, 29 июня 1941 г. // ГДА СБУ, ф.2, оп.1, спр.75169фп, 26 арк, 
арк.11-14., арк.13. 
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Симон (Івановський) мав очолити православних як єпископ Вілейський та 
Білоруський1. 

Останнє засідання Синоду єпископів Автокефальної православної церкви 
в межах Західної України та Західної Білорусі проведено 15 грудня. Серед 
іншого Синод затвердив повернення до складу Поліської єпархії парафії 
Берестейського, Гродненської єпархії – Більського повітів, а в юрисдикцію 
волинської єпархіальної влади парафій Ковельського та Любомльського повітів, 
Почаївської лаври з філіями та 8 православних парафій Галичини2. 

Отець Тимофій Міненко писав, що наприкінці грудня 1939 р. стало 
відомо про зречення митрополитом Діонисієм керівництва Автокефальною 
православною церквою в Генеральній губернії. Афанасій (Мартос) згадував, що 
вже в середині листопада гестапо викликало митрополита Діонисія на допити. 
Російські емігранти в Варшаві писали німецькій владі доноси на Діонисія 
(Валединського). Саме вони і послугували причиною арешту. Невдовзі німці 
поставили перед митрополитом вимогу – або зректись керівництва Церквою, або 
бути ув’язненим у концентраційному таборі Дахау3. Митрополит Діонисій під 
тиском гестапо письмово відмовився від становища митрополита. 

На початку січня 1940 р. екзарх Московської патріархії архієпископ 
Пантєлєймон (Рожновскій), який самовільно зайняв кафедру Гродненського 
єпархіального архієрея і домігся визнання під тиском політичних обставин свого 
становища членами Синоду Автокефальної церкви колишньої Польщі, вимагав 
від єпископів Західної України і Західної Білорусі зречення польської автокефалії 
та приєднання до Московської патріархії. 

Архієпископ Олексій (Громадський) отримав таку ультимативну вимогу 3 
січня. З цього приводу владика вирішив дізнатися міркування архієпископа 
Олександра та вікаріїв Волинської єпархії. Того ж дня у листі до архієпископа 
Олександра (Іноземцева) Олексій (Громадський) стверджував, що іще є час для 
вироблення позиції, а от призначення Симона втрачає актуальність через 
фактичне підпорядкування Пантєлєймоном собі парафій Віленської єпархії. 

Владика Олександр і в цій ситуації продемонстрував чітку канонічну пози-
цію – він стверджував у листі архієпископу Олексію 11 січня 1940 р., що церковні 
правила дають право єпископам окремої області самим розв’язувати справи, а 
рішення окремих архієреїв щодо приєднання до Московської патріархії – вище від 

                                                 
1Міненко Т., свящ. Православна церква в Україні під час Другої світової війни 

1939-1945, (Волинський період). – Вінніпег-Львів: Видавництво Львівського музею 
історії релігій “Логос”, Колегія Св. Андрія, 2000. – Т. І. – 392 с. – С. 159. 

2Постанова св. Синоду св. Православної церкви в кордонах Західної України і Західної 
Білорусії, Ч. 4, 15 грудня 1939 р. //Мартирологія Українських церков / Упоряд.  
О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. – 1209 с. – С. 619-620. 

3(Мартос) Афанасий, архиепископ. На ниве Христовой. – Буенос Айрес, 2003. – С. 31.  
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компетенції таких єпископів. Владика Полікарп теж вважав, що до закріплення 
державних кордонів не потрібно поспішати з визначенням юрисдикції. Таку аргу-
ментацію Громадський визнав слушною. Однак у цей момент поза єпархіальним 
архієреєм Острозький вікарій Симон (Івановський) заявив про перехід у РПЦ. 

Олексій (Громадський) спробував переконати Симона в помилковості 
кроку, однак єпископ стояв на своєму. У цій ситуації волинський архієпископ 
вважав, що можна повідомити архієпископу Пантєлєймону про можливість під-
писання декларації, якщо було з’ясовано становище Діонисія (Валединського) та 
причини його відмови від управління Церквою. Громадський просив Олександра 
(Іноземцева) підготувати текст листа московському екзарху. Двадцять шостого 
січня 1940 р. владика Олександр (Іноземцев) писав архієпископу Пантєлєймону 
про можливість поминання імені патріаршого місцеблюстителя РПЦ. Така поста-
новка питання стурбувала московського екзарха, котрий зауважував, що пропо-
зиція поминати, а не наказ будуть відповідно оцінені в Московській патріархії. 

Вже в березні 1940 р. архієпископ Пантєлєймон доповідав у Московську 
патріархію про ліквідацію польської автокефалії на території Західної України і 
Західної Білорусі та приєднання єпископів і духовенства до РПЦ, незважаючи на 
те, що архієпископ Олександр та єпископ Полікарп відмовилися письмово 
зректися Автокефальної церкви. 

Новий етап радянської церковної політики на окупованих територіях 
Західної України і Західної Білорусі розпочато навесні 1940 р. Його пов’язують із 
прибуттям на ці території керуючого справами Московської патріархії, архієпис-
копа Сєргія (Воскрєсєнского). За завданням сталінського режиму архієпископ 
мав отримати від усіх єпископів Автокефальної православної церкви колишньої 
Польщі письмове підтвердження про зречення автокефалії та визнання над 
собою влади РПЦ. 

Архієпископ Олександр (Іноземцев) свідчив – його Сєргій (Воскрєсєн-
скій) переконував, що невизнання зверхності Московської патріархії буде вва-
жатися політичним виступом проти радянської влади. Окрім Західної України і 
Західної Білорусі місія архієпископа Сєргія поширювалася на Бессарабію, Буко-
вину та Прибалтику. Зрозуміло, що організована й контрольована радянськими 
каральними органами поїздка Воскрєсєнского була результативною. 

Сьомого червня 1940 р. Московська патріархія видала наказ, яким викли-
кала архієпископа Олександра (Іноземцева) в Москву в патріархію на 20 червня 
для звіту про стан Поліської єпархії, місцеве церковне життя та заходи для покра-
щення становища1. Вже в окремому листі архієпископу Олександру керуючий 

                                                 
1Указ Московської патріархії архієпископу Пінському і Поліському Олександрові 

(Іноземцеву), № 318, 7 червня 1940 р. // Мартирологія Українських церков / Упоряд.  
О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. – 1209 с. – С. 621. 
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справами патріархії, архієпископ Сєргій (Воскрєсєнскій) наголошував, що 
подорож у Москву можлива лише з дозволу НКВС, а для цього потрібно 
представити наказ МП1. Владика Олександр уникнув поїздки. В Московській 
патріархії зрозуміли його небажання прибути як відмову зректися автокефалії. 
Через рік це стало головною причиною спроби Московської патріархії позбавити 
архієпископа кафедри. 

Восени Московська патріархія перейшла до другого етапу “освоєння” 
церковних інституцій на окупованих територіях. Відповідно до нового 
адміністративно-територіального поділу було створено єпархії в межах Західної 
України та Західної Білорусі. На Волині сформовано Волинсько-Луцьку єпархію 
РПЦ, до складу якої включено громади Волинської й Рівненської областей. 
Першим вікарієм цієї єпархії став Антоній (Марценко) з кафедрою в Камінь-
Каширську, а другим рахувався Полікарп (Сікорський). Його стали титулувати 
єпископом Володимир-Волинським2. Про Симона (Івановського) у цей час не 
згадувалося. Можливо, для нього Московська патріархія планувала іншу роль. 

Православна Крем’янеччина стала частиною Тернопільської області та 
Тернопільсько-Галицької єпархії МП. Указом від 28 жовтня 1940 р. Московська 
патріархія постановила з метою єдності в керівництві приєднаними єпархіями 
Західної України і Західної Білорусі створити Західний екзархат у складі Волин-
ської, Тернопільсько-Галицької, Гродненсько-Віленської та Поліської єпархій. 
Екзарх отримав повноваження не лише керувати дорученою йому єпархією, але й 
контролювати виконання іншими преосвященними розпоряджень патріархії, 
надаючи пояснення та вказівки3. Екзархом з титулом Волинського і Луцького з 
перебування в Луцьку патріархія призначила архієпископа Петергофського 
Ніколая (Ярушевіча). Йому також доручалося керівництво Почаївською лаврою. 

Через рішення Московської патріархії владика Олександр втратив час-
тину парафій, котрі відійшли до Волинської єпархії. Керівництвом РПЦ був 
незадоволений також Олексій (Громадський). Він навіть дозволив собі 

                                                 
1Лист керуючого справами Московської патріархії, архієпископа Сергія 

(Воскресенського) архієпископу Пінському і Поліському Олександрові (Іноземцеву), 
№ 319, 7 червня 1940 р. //  Мартирологія Українських церков / Упоряд. О. Зінкевич. – 
Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. – 1209 с. – С. 622. 

2Указ Московської патріархії  архієпископу Пінському и Поліському Олександру 
(Іноземцеву), № 583, 28 жовтня 1940 г. //  Мартирологія Українських церков / 
Упоряд. О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. –  
1209 с. – С. 627. 

3Указ Московской патриархии архиепископу Пинскому и Полесскому 
Александру (Иноземцеву), № 584, 28 октября1940 г. //  Мартирологія Українських 
церков / Упоряд. О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. –  
Т. І. – 1209 с. – С. 623-624. 
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критикувати Московську патріархію в листі до архієпископа Олександра  
14 грудня 1940 р. Несподівано ситуативним союзником архієпископів 
Олександра та Олексія став Пантєлєймон (Рожновскій). Його обурило рішення 
Московської патріархії про позбавлення повноважень екзарха та призначення 
новим представником патріархії Ніколая (Ярушевіча). Рожновскій сподівався, що 
консолідована позиція єпископів Західної України та Західної Білорусі здатна 
змінити ситуацію. Він вважав, що екзархом повинен бути не “стахановський 
начальник” Ніколай (Ярушевіч), а хтось із місцевих владик, наприклад, – єпископ 
Симон (Івановський). Отже, Пантєлєймон (Рожновскій) кардинально змінив 
позицію: в перші місяці радянської окупації він оголосив себе представником 
Московської патріархії і наполегливо вимагав від Олександра (Іноземцева) та 
інших архієреїв Західної України і Західної Білорусі зречення автокефалії та 
приєднання до РПЦ, а вже через рік, коли сталінський режим став упровад-
жувати нову церковну політику в співпраці з кількома діючими єпископами МП 
й обов’язки екзарха доручено Ніколаю (Ярушевічу), він шукав порозуміння із 
тими, кого раніше шантажував. Однак таке позиціонування вже ні на що не 
впливало. Пантєлєймон (Рожновскій), напевно, сподівався, що Московська 
патріархія зберегла в собі елементи демократії й колективного голосу у 
прийнятті рішень. Він не розумів, що ті кілька єпископів, яким сталінський 
режим доручив уособлювати собою РПЦ, діяли винятково за вказівкою радян-
ських каральних органів. Ті, хто відстоював самостійність Церкви, вже давно 
були або розстріляні, або заслані в радянські концентраційні табори. 

Указ Московської патріархії про створення Екзархату та призначення 
екзархом архієпископа Ніколая (Ярушевіча) був датований 28 жовтня, а прибув 
московський екзарх у Луцьк 20 листопада. Восени 1940 р. архієпископ Ніколай 
переїхав на постійно в Луцьк. Московський екзарх оперативно взявся за вивчен-
ня стану справ і серед іншого затребував у підвладних єпархіальних архієреїв 
списки штатного і позаштатного духовенства. У наказі архієпископу Олександру 
(Іноземцеву) від 6 грудня 1940 р. Ярушевіч вимагав до 20 грудня подати список 
позаштатних кліриків. Окрім імені, по батькові та прізвища, він наказував 
зазначати дату і рік народження, де і коли служив, якою була остання парафія і 
місце фактичного проживання1. 

За свідченнями очевидців, Ніколай (Ярушевіч) швидко увійшов у роль 
екзарха: отримав списки духовенства, став активно їздити містами краю і 

                                                 
1Указ архієпископа Волинського екзарха Західної України і Білорусії Ніколая 

(Ярушевіча) архієпископу Пінському і Поліському Олександру (Іноземцеву), № 91,  
6 грудня 1940 р. // Мартирологія Українських церков / Упоряд. О. Зінкевич. – 
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регулярно відвідував Москву, очевидно, звіряючи свої кроки з напрямними 
радянської релігійної політики в краї. Із настоятелями парафій московський 
екзарх комунікував за допомогою телеграм, що спочатку шокувало кліриків і не 
раз приводило до нервових зривів1. Невдовзі російський архієрей став видавати 
накази про переміщення священників. 

Іншими кроками зі створення лояльної Московській патріархії та 
радянському режимові православної ієрархії в окупованій Західній Україні та 
Західній Білорусі стали рішення про підвищення в сані єпископів Антонія 
(Марценка) та Симона (Івановського). Керівництво РПЦ обмежило компетенцію 
архієпископа Олександра (Іноземцева), вилучивши з Пінсько-Поліської єпархії 
парафії Брестської області. На їхній основі створено вікаріат Гродненської 
єпархії. На берестейського вікарія вирішено висвятити архімандрита Вєнєдікта 
(Бобковского). Отже, в Олександра (Іноземцева) відібрали 126 громад, а зали-
шилося в управлінні 128 парафій. 

У квітні 1941 р. у Москві зібрано православних єпископів окупованих 
територій Західної України, Західної Білорусі та країн Балтії. Серед іншого вони 
взяли участь у висвяті в єпископи Пантелеймона (Рудика) та Вєнєдікта 
(Бобковского). 

Самодостатня і принципова позиція архієпископа Олександра щодо 
підпорядкування Московській патріархії, відмова підписати зречення автокефалії 
та уникання поїздок у Москву спонукали керівництво РПЦ прийняти рішення 
про зарахування владики за штат. Усунення архієпископа Олександра здійсню-
валося за вказівкою радянських карально-репресивних органів. 

Упродовж першого періоду радянської окупації архієпископ Олександр 
уникав прямих контактів із представниками Московської патріархії, відмовлявся 
прибути в Москву, покликаючись на поганий стан здоров’я. Другого червня 1941 р. 
Московська патріархія видала указ про звільнення архієпископа Олександра на 
спочинок через той самий “поганий стан здоров’я” владики. Оскаржуючи роз-
порядження, Олександр (Іноземцев) 19 червня 1941 р. докоряв Сєргію (Страгород-
скому), що цим рішенням Московська патріархія викидає на брук архієрея із 
багаторічним стажем без жодних канонічних підстав, усупереч навіть християн-
ському милосердю. Через кілька днів вибухнула німецько-радянська війна, і наказ 
про усунення Іноземцева залишився лише наміром без виконання. 

Приголомшливі поразки сталінської армії в перші місяці війни створили 
нову реальність. На окупованих німцями територіях встановлено спочатку 

                                                 
1Долинський Леонід, свящ. Спогад // Мартирологія Українських церков / Упоряд. 
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військову, а згодом цивільну владу. Пінська єпархія увійшла до складу 
Райхскомісаріату Україна. Владика Олександр продовжив керувати церковною 
областю. У середині липня 1941 р. архієпископ спрямовує у Варшаву посланця 
до митрополита Діонисія (Валединського). У листі від 13 липня він інформував 
Валединського про свою та єпископа Полікарпа (Сікорського) позицію стосовно 
повернення в канонічну юрисдикцію варшавського митрополита. Через кілька 
днів цей лист було використано як аргумент у меморандумі до Міністерства 
окупованих територій Сходу. Наявність двох єпископів, що визнавали юрис-
дикцію Автокефальної церкви Генеральної губернії, давали підстави митро-
политу Діонисію говорити про канонічні права на управління Церквою на Волині 
та Поліссі. 

У цей час в Почаївській лаврі архієпископ Олексій (Громадський) з 
кількома однодумцями проголошують Автономну православну церкву в Україні 
в молитовному єднанні з Московською патріархією. Громадський свідомо від-
мовив Іноземцеву в участі у цьому соборі єпископів не тільки через його вірність 
першоієрарху митрополиту Діонисію, але й тому, що старший за хіротонією 
поліський архієрей мав очолити нараду. А це руйнувало плани владики Олексія 
стати на чолі Православної церкви в Україні, а пізніше, можливо, стати главою 
Російської православної церкви. 

Незважаючи на це, владика Олександр підтримував з Олексієм (Громад-
ським) листування. Зрештою, упродовж двадцяти років саме вони під керів-
ництвом митрополита Діонисія розбудовували Православну автокефальну церкву 
в Польщі. Наприкінці серпня в Крем’янець доставлено листа архієпископа 
Олександра Олексію (Громадському). Кореспонденцію доправили швидко, 
оскільки датоване 29 серпня послання вже було в Громадського 1 вересня. 
Владика Олексій на чотирьох сторінках виклав події церковного життя остан-
нього часу. Передовсім, Громадський дякував Іноземцеву за лист, переданий 
принагідним посланцем. Волинський архієрей вважав Божою милістю збере-
ження життя усім православним єпископам Волині і Полісся в роки радянської 
окупації. 

З листом-відповіддю архієпископ Олексій передав владиці Олександру 
копії чотирьох діянь Обласного собору в Почаєві. Показово, що у листі 
Громадський опосередковано погоджувався з рішенням Московської патріархії 
звільнити Іноземцева з Поліської кафедри. Для відновлення Олександром повно-
важень єпархіального архієрея Громадський пропонував винести це питання на 
розгляд Собору єпископів. Для цього, мовляв, вже відкрито шлях призначенням 
Веніаміна (Новицького) Володимир-Волинським вікарієм та поверненням 
Полікарпа (Сікорського) на Луцьку вікарну кафедру. 
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Олексій (Громадський) стверджував, якщо справдяться чутки про вклю-
чення Волині та Полісся в один державний утвір – тоді виникне можливість 
спільно працювати на користь Церкви. Готуючись до цього, єпископи на нараді в 
Почаєві напрацювали проєкт рішення щодо владики Олександра1. 

Архієпископ Олексій висловлював надію побачити архієпископа 
Олександра на Волині. Передаючи привіт помічнику поліського архієпископа 
архімандриту Юрію (Кореністову), Громадський наголошував, що вже прийшов 
час Кореністову стати єпископом і Собор призначив би його керуючим єпархією 
у Вінницю на Поділлі. 

Через два тижні у листі в Пінськ Олексій (Громадський) іще раз спробу-
вав заручитися підтримкою архієпископа Олександра в творенні Автономної 
церкви. “З’ясовується, що Ваша область буде, – писав владика Олексій, – оче-
видно, нашою, а тому було б нам дуже приємно до радості, якщо Ви з першою ж 
нагодою заявили б про своє бажання працювати на славу Божу з нами – своїми 
друзями та більше, ніж доброзичливцями. Після отримання такої Вашої згоди, я 
маю повноваження Собору єпископів негайно повідомити Вам про канонічне 
відновлення Вас на Поліській кафедрі. Якщо б Ви забажали, можна було б дещо 
змінити Ваш титул bіschоf “Поліський і Мінський М-[итрополи]т”. Чекаю 
Вашого рішення…”2. 

В іншому випадку, щоб створити ілюзію перспективи відносин, Олексій 
(Громадський) писав Олександру (Іноземцеву) про можливу зустріч із митро-
политом Діонисієм, який може очолити Автономну православну церкву, якщо 
дасть підписку, що, даруючи автокефалію Українській православній церкві, він 
отримає благословення патріарха. Очевидно, йшлося про главу РПЦ. 

У грудні 1941 р. українські кола остаточно відмовилися від співпраці з 
митрополитом Олексієм, котрий лише імітував готовність творити незалежну 
Українську православну церкву. Єдиним оптимальним варіантом у тих умовах 
стало формування тимчасової Адміністратури Автокефальної церкви в Україні. 
Двадцять четвертого грудня 1941 р. тимчасовим адміністратором Автокефальної 
церкви в Україні митрополит Діонисій (Валединський) призначив архієпископа 
Луцького і Ковельського Полікарпа (Сікорського). Спільно із архієпископом 
Олександром (Іноземцевим) вони мали організувати Собор єпископів і розпочати 
розбудову церковного життя в Райхскомісаріаті Україна. 

                                                 
1Лист архієпископа Олексія (Громадського) архієпископу Олександру 

(Іноземцеву), 1 вересня 1941 р. // Архів автора, 4 арк.   
2Письмо архиепископа Алексия (Громадского) архиепископу Алескандру 

(Иноземцеву), 14 сентября 1941 г. // Архів автора, копія, 3 арк., арк.2.   
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Упродовж 7-10 лютого 1942 р. у Пінську владики Олександр та Полікарп 
з благословення митрополита Діонисія провели Собор єпископів. Головував 
владика Олександр. Серед головних постанов – рішення про архієрейські хіро-
тонії. Першим на вікарного єпископа Берестейського рукоположено секретаря 
пінського владики, архімандрита Юрія (Кореністова). У наступні дні для 
діяльності в України висвячено отців Никанора Абрамовича та Івана Губу. Отже, 
архієпископ Олександр не лише отримав помічника в єпископському сані, але й 
можливість за відповідних обставин творити єпископат Білоруської православної 
церкви. Митрополит Діонисій благословив владиці Олександру поширити свою 
юрисдикцію на території, де немає єпископської опіки. 

Собор єпископів також розглянув питання перспективи церковного будів-
ництва в колишній підрадянській Україні. Важливо було визначитися щодо духо-
венства Української автокефальної православної церкви митрополита Василя 
Липківського. На засіданні 10 лютого 1942 р. Собор єпископів Автокефальної 
православної церкви на визволених українських землях у складі архієпископів 
Олександра Пінського і Поліського, Полікарпа Луцького і Ковельського та 
єпископів Юрія Берестейського, Никанора Чигиринського й Ігоря Уманського 
вирішили приймати священників УАПЦ митрополита Василя Липківського в 
сущому сані згідно з правилами Православної вселенської східної церкви1. На 
практиці священників УАПЦ митрополита Василя Липківського приймали до 
складу Адміністратури Автокефальної православної церкви на визволених 
українських землях через доповнююче свячення. 

Незважаючи на створення Адміністратури Автокефальної церкви в 
Україні, митрополит Олексій не втрачав надії приєднати до Автономної церкви 
владику Олександра. У березні 1942 р. Громадський пише в Пінськ і обіцяє 
прислати для вияснення позицій сторін свого представника. Довіреною особою 
митрополита Олексія став єпископ Веніамін (Новицький). Він висловив бажання 
поїхати в Пінськ, передати листи й поінформувати преосвященного Пінського 
про усі справи2. 

                                                 
1Постанова Собору єпископів Автокефальної православної церкви на визволених 

українських землях, Ч. 10, 10 лютого 1942 р. // Мартирологія українських церков т.1.: 
Українська Православна Церква: Документи, матеріали, християнський самвидав 
України / Упоряд. Осип Зінкевич, Олександер Воронин. – Торонто-Балтимор: 
Українське видавництво “Смолоскип” ім. Василя Симоненка, 1987. – 1207 с. –  
С. 729-731. 

2Лист митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха України Олексія 
(Громадського) архієпископу Пінському і Поліському Олександрові (Іноземцеву),  
20 березня 1942 р. // Архів автора, копія, 3 арк.  
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У листі владика Олексій вкотре наголошував на правильності шляху, який 
обрав Собор єпископів у серпні 1941 р., і висловлював жаль, що архієпископ 
Олександр не захотів тимчасово (це слово в тексті підкреслив сам Олексій 
(Громадський) стати в канонічну залежність від Собору єпископів і так легко 
підпорядкувався колишньому другому вікарію владики Олексія – Полікарпу 
(Сікорському). “Звісно, – писав владика Олексій, – Ви скажете, що для Вас важли-
віше за все користь церковна та вірність колишньому Кіріярху. Але де ж та 
користь, коли Ви погодилися на хіротонію Абрамовича і Губи і докотилися до 
липківщини?! А невже я менше Вас близьким був до Вл. Діонисія? Користь цер-
ковна саме вимагала в наших умовах не об’єднуватися із Варшавою, а нормальним 
і законним шляхом стати на шлях автокефалії. Адже із Варшави йде до нас лише 
політика, і я не міг зробити Церкву знаряддям самої тупої та вузької політики, 
оскільки Ви повинні знати, до чого доводять чисті політики в Церкві. Пр. Полікарп 
пише мені днями, що він повинен був підкоритися національній дисципліні інакше 
не зайняв би своєї теперішньої позиції. Її, до речі, вже немає, оскільки М. Діонисія 
змусили 6 лютого ц. р. відмінити свої розпорядження на Україні, не втручатися в 
наше церковне життя. А я цілих чотири листи написав Блаженнішому, пере-
конуючи очолити нас, але він відповів призначенням “адміністратора” після чого і 
я повинен був прийняти титул м-та і звання екзарха, хоча бачить Бог, бажання на 
це в мене не було і я впродовж трьох місяців, покликаючись на узгодження з  
Вл. Діонисієм, не приймав тих звань, якими наділив мене собор”1. 

Владика Олексій сподівався, що навіть і в цих тяжких обставинах можна 
прийди до згоди, адже Варшава зараз у стороні. Тому єпископу Веніаміну 
доручено відвідати архієпископа Олександра й усе роз’яснити, що необхідно для 
укладення такої угоди. “Я був би дуже радий, – наголошував Олексій 
(Громадський) – коли б Вл. Веніамін привіз мені лист Ваш, на який я негайно 
відповів би, після чого й розпочалася б робота з об’єднання роз’єднаного… Пр. 
Полікарпу я напишу хорошого листа у відповідь, але з ним здійснювати будь які 
перемовини марно. Я двічі був у нього й переконався в цьому”2. 

Двадцять четвертого березня 1942 р. єпископ Веніамін (Новицький) за 
розпорядженням митрополита Олексія побував у Пінську й провів переговори з 
архієпископом Олександром (Іноземцевим). За підсумками зустрічі Новицький 
доповідав, що у розмові з’ясував позицію владики Олександра з головних 
питань. Отже, архієпископ Олександр наполягав на тому, що автокефалія 

                                                 
1Лист митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха України Олексія 

(Громадського) архієпископу Пінському і Поліському Олександрові (Іноземцеву),  
20 березня 1942 р. // Архів автора, копія, 3 арк., арк.2.  

2Там само, арк.3.  
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Православної церкви колишньої Польщі не може бути ліквідована кордонами, а 
тим більше тимчасовими, доки не закінчена війна, адже центр держави 
знаходиться в одному місці – в Берліні. Приєднання до Московської патріархії в 
1940 р. владика Олександр вважав не обов’язковим, а декларацію він підписував, 
підкорюючись наказу, добровільної заяви не було. Насильні акти про приєднання 
не можуть бути канонічними і коли вже не потрібно рахуватися із насиллям час 
повернути статус-кво. 

Звернув увагу владика Олександр і на законність, і правильність функціо-
нування самої Московської патріархії в країні, де панує безбожна, “сатанинська” 
влада. І тут пінський архієрей звертався до праць самого владики Олексія, котрий 
у міжвоєнний період був ревним апологетом польської автокефалії й активно 
критикував ставлеників більшовицької влади на чолі Московської патріархії. 
Олександр (Іноземцев) зауважував, що Сєргій (Страгородскій) лише займає 
становище патріаршого місцеблюстителя, але дотепер не вичерпано суперечки 
його з іншими претендентами на цю посаду. До того ж не було собору єпископів 
при ньому, а цінність його помічників – дуже сумнівна. І виходило, що митро-
полит сам доповідав, сам слухав і сам приймав рішення. Він не мав повноважень 
усувати правлячого єпископа, владики Олександра. 

Владика Веніамін також доповідав Олексієві (Громадському), що пінсь-
кий архієрей образився на рішення Собору єпископів у Почаєві, котрим було 
визнано канонічним позбавлення його Московською патріархією кафедри. Одно-
часно позитивно відреагував на відкликання призначення Веніаміна (Новиць-
кого) в Пінськ. 

З приводу усунення владики Діонисія від керівництва Церквою, архієпископ 
Олександр вважав, що це не було добровільною відмовою митрополита. Сєрафім 
(Ляде), який тимчасово опікувався Автокефальною церквою, поминав Діонисія 
(Валединського) як свого зверхника. З моменту повернення на митрополичий 
престол владика Діонисій знову виконує належні обов’язки, і Вселенський патріарх 
жодним чином не обмежував його кордонами, і вигнання радянської влади дало 
можливість усім єпископа повернутися в юрисдикцію блаженнішого. 

Щодо поділу митрополитом Діонисієм Волинської єпархії, то це було 
затвердженням фактичного стану, що створився напередодні вибуху німецько-
радянської війни, а Полікарп (Сікорський) зайняв становище керуючого єпархією 
після втечі митрополита Ніколая (Ярушевіча) як його перший вікарій1. Важливо, що 

                                                 
1Рапорт епископа Вениамина (Новицкого), викария Владимир-Волынского 

митрополиту Волынскому и Житомирскому, Экзарху всея Украины Алексию 
(Громадскому), Ч. 12, 30 марта 1942 г. // Архівний відділ УСБУ в Тернопільській 
області, спр.13922-п, арк.1-4.    
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архієпископ Олександр не вважав Собор єпископів у Почаєві повноважним брати на 
себе керівництво Церквою без благословення митрополита Діонисія, а максимум, що 
вони мали право зробити, – це організувати постійну нараду єпископів. Владика 
Олександр взяв участь у хіротоніях єпископів у лютому 1942 р., оскільки це було 
благословення митрополита Діонисія, однак відмовився підпорядковуватися 
адміністратору Полікарпу. Адже Діонисій (Валединський) призначив його керуючим 
територіями, де немає архіпастирської опіки. Про заборону, накладену на Ігоря 
(Губу), владика Олександр не знав і не міг заперечити проти його рукоположення. 
На закінчення пінський архієпископ висловив готовність поєднатися з Собором 
єпископів Автономної церкви, якщо німецька влада справді заборонила митрополиту 
Діонисію втручатися в справи Православної церкви в Україні. 

На початку 1942 р. частина парафій Пінської єпархії внаслідок попередніх 
розпоряджень Московської патріархії залишалася поза юрисдикцією владики 
Олександра. Митрополит-адміністратор Полікарп (Сікорський) вимагав повернути 
їх законному керівнику. Іще 25 лютого 1942 р. владика направив лист архієпис-
копу Вєнєдікту (Бобковскому) Білостоцькому і Гродненському з пропозицією 
передати в юрисдикцію владики Олександра (Іноземцева) парафії колишньої 
Поліської єпархії, заселені православними українцями1. Архієпископ Вєнєдікт 
отримав лист через місяць – 27 березня. Відповів 2 квітня. На цей момент архієпис-
коп отримав призначення Екзархом Автономної православної церкви в Східній 
Прусії й був звільнений Собором єпископів Білоруської православної церкви від 
керівництва частиною Брестської єпархії, котра увійшла до складу України та 
Білорусі. Вєнєдікт (Бобковскій) нарікав на Олександра (Іноземцева), котрий зайняв 
до нього і митрополита Пантєлєймона ворожу позицію. Мовляв, духовенство і 
вірні дистанціювалися від владики Олександра. Прийнятною кандидатурою на 
Брестську кафедру архієпископ Вєнєдікт вважав єпископа Іоана (Лавриненка) – 
нейтральну особу чиє призначення не зумовить заперечень2. 

                                                 
1Письмо администратора автокефальной Украинской Церкви, архиепископа Луцкого 

и Ковельского Поликарпа (Сикорского) епископу Белостокскому и Гродненскому 
Венедикту (Бобковскому), 25 февраля 1942 г. // Политика Третьего рейха по отношению 
к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов (Сборник документов) / 
Составитель М. Шкаровский. – Москва: Издательство Крутицкого патриаршего 
подворья; Общество любителей церковной истории, 2003. – 367 с. – С. 280.   

2Письмо архиепископа Белостокского и Гродненского Венедикта (Бобковского) 
администратору автокефальной Украинской Церкви архиепископу Луцкому и 
Ковельскому Поликарпу (Сикорскому), 2 апреля 1942 г. // Политика Третьего рейха 
по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 
(Сборник документов) / Составитель М. Шкаровский. – Москва: Издательство 
Крутицкого патриаршего подворья; Общество любителей церковной истории, 2003. – 
367 с. – С. 281-282.   
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Тогочасна преса писала, що єпископ Юрій (Кореністов) прибув у 
кафедральний Брест 25 квітня. Наступного недільного дня він відправив архі-
єрейську службу в місцевому соборі. А вже 27 квітня владика із представниками 
Українського допомогового комітету в Бресті доктором Гнатовим та інженером 
Гнойовим були прийняті заступником генерал-комісара, доктором Брігеманом1. 

Конкурентом єпископа Юрія, а отже, й архієпископа Олександра в 
Пінській єпархії влітку 1942 р. був ставленик Автономної церкви, єпископ Іоан 
(Лавриненко). В одному з листів Іноземцеву Громадський захищав свого єпископа. 
Той, мовляв, довго вагався, чи їхати йому в Пінськ, але оскільки брестські й 
кобринські протоієреї та духовенство наполягали – митрополит дозволив єпископу 
Іоану прийняти Брест. Громадський зауважував, що отримав відомості, що 
перебування Юрія (Кореністова) в Бресті не було таким позитивним, як писав про 
це владика Олександр. У цій області переважна більшість духовенства проти 
єпископа Юрія, а от єпископа Іоана скрізь зустрічають з любов’ю і довірою. 
Олексій вкотре висловив жаль, що Юрій (Кореністов) не погоджується прийняти 
Вінницю, де вже створено консисторію, є житло для єпископа і не голодно. Адже в 
Брест йому не пробитися. А зрештою, наголошував глава автономістів, – усе 
зводиться до зв’язку архієпископа Олександра з Луцьком. Митрополит Олексій 
намагався переконати Іноземцева, що він вже не потрібен Луцьку. Громадський 
навіть погоджувався на подвійну юрисдикцію владики Олександра: нехай поминає 
митрополита Діонисія, якщо йому це принципово, але спілкування із Собором 
єпископів дасть можливість повернутися до нормального єпархіального життя. 

Глава Автономної церкви закликав архієреїв Олександра і Юрія добре 
подумати, зрештою митрополита Діонисія ніколи не буде в Райхскомісаріаті 
Україна. І вже наприкінці листа, як постскриптум, митрополит Олексій запро-
понував єпископу Юрію у випадку відмови від Вінниці зайняти місце Симона 
(Івановського) в Острозі2. 

Авторитет владики Олександра був дуже високий в Адміністратурі Авто-
кефальної церкви. Газета “Волинь”, характеризуючи церковне життя України, 
зазначала, що до Автокефальної церкви належать архієпископ Олександр 
(Іноземцев) – Пінськ, єпископ Юрій (Кореністов) – Брест, Дамаскин(Малюта) – 
Кам’янець-Подільський, Фотій (Тимощук) – Чернігів та Мануїл (Тарнавський) – 
Біла Церква3. Сукупно в Автокефальній церкві на початку літа 1942 р. було два 
архієпископи та 12 єпископів, понад 500 парафій і стільки ж священників. 

                                                 
1Хроніка // Волинь. – 1942. - Ч. 39 (67). – 24 травня.  
2Лист митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха України Олексія 

(Громадського) архієпископу Пінському і Поліському Олександру (Іноземцеву), 
[червень 1942 р.]  // Архів автора, копія, 4 арк., арк.2.  

3(ВШ.) З церковного життя // Волинь. – 1942. – Ч. 52(80). – 9 липня. 
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Зокрема, на Поділлі за інформацією з тієї ж газети “Волинь” на середину 1942 р. 
нараховувалося 473 діючих православних церкви, іще 120 храмів відбудову-
валися, обслуговувало їх лише 160 пресвітерів1. 

Прикметно, що канонічна позиція архієпископа Олександра (Іноземцева) 
була одним із чинників спроби створення єдиної Церкви в Україні в жовтні 
1942 р. Безпосередня ініціатива об’єднання вийшла від єпископів Адміністратури 
Автокефальної православної церкви, котрі зібралися на нараду в Луцьку  
4 жовтня. Планувалося, що це буде Собор єпископів Адміністратури, однак через 
заборону Райхскомісаріату його вирішили проводити у формі наради. Окрім 
низки організаційних питань, єпископи говорили про ліквідацію поділу Церкви в 
Україні. Важливою стала думка владики Олександра (Іноземцева), котрий на 
підставі тривалого листування з митрополитом Олексієм (Громадським) бачив 
можливості реалізації об’єднання. Іван Власовський з приводу позиції Громад-
ського зазначав: “Митроп. Олексій в одному з листів до Владики Полікарпа, 
утриманім в лагідному тоні, писав ще влітку 1942 р.: “Коли властивість українця 
сварка і незгода, то обі сторони витримали вже іспит на “українця”, і вже пора 
прикоротити поділ на українців і москалів. Цих останніх вже немає, бо усі вміємо 
сваритися, а тому треба показати, що ми вміємо і в згоді жити. Я пропоную десь 
зібратися на спільну нараду, по три, скажімо, з кожної сторони”… Отже 
психологічно митроп. Олексій був підготовлений до поєднавчих розмов”2. 

Головою комісії у цій справі обрано митрополита Олександра (Іноземцева). 
До неї, окрім архієреїв, входили члени Адміністратури протоієрей Микола Малю-
жинський та професор Іван Власовський. Вони представляли духовенство і мирян у 
цьому поважному церковному органі3. Було вироблено позиції, на яких могло від-
бутися поєднання, і визначено представників для переговорів із митрополитом Олек-
сієм (Громадським). Ця делегація (архієпископ Никанор та єпископ Мстислав)  
6 жовтня виїхала з Луцька, а 8-го прибула в Почаїв, де перебував Громадський. 

А. Дублянський, біограф владики Никанора (Абрамовича), писав, що 
митрополит Олексій радо прийняв посланців із Луцька4. Нарада тривала коротко. 

                                                 
1Українське життя. Відновляється духовне життя на Поділлі // Волинь. – 1942. – 

Ч. 52(80). – 9 липня. 
2[Власовський Іван] Senex. Українська православна церква в часи Другої світової 

війни: 1939-1945 pp. - Мюнхен, 1946. - 71 с. – С. 39. 
3Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. У 4-х  т., 5-ти кн. – 

Ню Йорк; Баунд Брук: Українська православна церква в США, 1975. – Т. 4., кн. 2. –  
416 с. – С. 242.   

4Дублянський А., прот. Тернистим шляхом: життя Митрополита Никанора 
Абрамовича. – Лондон: Видання Генерального церковного управління УАПЦ в 
Великій Британії, 1962. – 80 с. – С. 44. 
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Тоді Громадський попросив Никанора (Абрамовича) сформулювати положення 
Акта об’єднання. Інший учасник переговорів владика Мстислав (Скрипник) так 
згадував про ті події: “Я не думаю, що владика Олексій дійсно щиро прагнув 
об’єднання. Він був українцем з походження, але не був патріотом. Малоросій-
щина з нього ніколи не виходила. І він був слабодух – колосальний слабодух. 
Коли більшовики у 1939 році зайняли Західну Україну і Білорусію, владика 
Полікарп не поїхав з поклоном до Москви, владика Олександр Пінський не 
поїхав, а владика Олексій поїхав і залишив там певні обіцянки. Після приходу 
німців він не повернувся до владики Діонисія, а залишився вірним Московському 
патріархатові. [Прибувши до нього, ми] його переконували. Питали: чи він 
українець, чи любить свій народ, чи хоче своє ім’я залишити в історії україн-
ського народу, чи хоче навіки залишатись пахолком, і т.д. І він погодився, 
підписав з нами Акт Поєднання, а на третій день зрікся”1. 

Отже, Актом про поєднання визнавався фатальний вплив церковного 
поділу на Українську православну церкву та український народ. Це розділення 
припинялося на основі визнання, що фактично вже існує Українська автокефаль-
на православна церква, котра має молитовне спілкування з усіма православними 
церквами світу через митрополита Діонисія (Валединського). Митрополит 
Діонисій до Всеукраїнського помісного собору мав титул місцеблюстителя Київ-
ського митрополичого престолу. Вищим органом влади Церкви встановлювався 
Собор єпископів, котрий мав керувати церковним життям через Синод у складі 
п’яти єпископів: митрополита Пінського і Поліського Олександра (Іноземцева), 
митрополита Волинського і Житомирського Олексія (Громадського), митро-
полита Луцького і Ковельського Полікарпа (Сікорського), архієпископа Ніжин-
ського і Чернігівського Симона (Івановського) та архієпископа Чернігівського 
Никанора (Абрамовича). Секретарем Синоду і заступником відсутнього члена 
названо єпископа Переяславського Мстислава (Скрипника). Усі інші питання, 
котрі пов’язані з поєднанням, мав розглянути Синод на першому засіданні, час і 
місце якого визначить найстарший за хіротонією митрополит. 

Під тиском німецької влади митрополит Олексій відмовився від Акту 
Поєднання. “Неочікувано для мене, – писав Олексій (Громадський) Олександру 
(Іноземцеву) у листі 27 жовтня 1942 р., – відбулася подія, котра розворушила всю 
Україну й усіма вітається. Маю на увазі акт від 8 жовтня ц. р. Шкода лише, що 
Луцьк поспішив з публікацією цього акту. Я вказував єп. Никанору, що без 
апробати цього акту своїми преосвященними я не можу опублікувати його.  

                                                 
1Спогади митрополита Мстислава // Мартирологія Українських церков / Упоряд. 

О. Зінкевич. – Торонто: “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – Т. І. – 1209 с. –  
С. 737-744. - С. 741-742.  
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Я розумію цей акт, як роботу комісії обох церковних напрямів, котрі для 
“пленумі” напрацювала умови об’єднання. Я рахував себе на цьому акті лише 
членом Комісії і підписався лише Волинським і Житомирським, оскільки без 
апробати моїх єпископів і згоди з Владою, котрі визнали обидва напрями, 
неможливо здійснити настільки важливу справу. Правда, це на акті не обумов-
лено, але ж в сутності акт цей такого історичного значення, що псувати його 
усілякими умовностями було би жаль. Я поставився до справи не формально, а 
сердечно, але мені не зрозуміло, навіщо поспішили з публікацією акту і тим 
поставили “w stanzaskoczenia” владу предержащих. Хоча, 23 жовтня я був в 
Рівному і вияснив ситуацію, так що справа об’єднання піде тепер нормальним 
шляхом. Коли мої святителі надішлють свої відгуки на акт, я повинен буду 
представити їх зміст Владі, а там буде видно, яким буде наступний крок. Допоки 
я не отримав жодного відгуку. М[оже]. б[ути]. вони лежать у Крем’янці, де я не 
був вже понад тиждень. Влада хоче лише одного: аполітичності Церкви. Проти 
умов об’єднання, як вони прописані в акті, вона нічого не має, а лише не може 
схвалити стояння на чолі церковних справ осіб, котрі знаходяться за межами 
України. Це – єдиний пункт, який розділяє мене з Вами, але, як бачите, це дуже 
серйозний пункт. Я 8-го жовтня поступився, а нині, очевидно, Вам доведеться 
поступитися, і ми об’єднаємося у повному усвідомленні, що це лише корисно для 
Церкви в умовах її теперішнього стану…”1. 

У наступних рядках листа владика Олексій чітко висловлювався, що саме 
німецька окупаційна влада вирішить зовнішні питання Церкви, обравши одну 
церковну організацію замість двох, і з нею буде співпрацювати. Влада також 
дасть дозвіл на скликання Синоду. Його, вважав Громадський, має скликати саме 
Олександр (Іноземцев). Тоді й буде визначено керівництво Церкви, оскільки 
ніхто з-поза меж України не може претендувати на керівну роль. 

На початку 1944 р. у результаті окупації радянською армією Волині 
Пінщина була адміністративно перепідпорядкована Генералкомісаріату Білорусь. 
Німецька влада вважала, що митрополит Олександр може очолити Білоруську 
православну церкву. У середині травня 1944 р. Синод Білоруської церкви вирі-
шив включити до свого складу пінську єпархію. Іноземцев попередньо погодився 
увійти до складу БПЦ, з дотримання усіх канонічних правил. Передовсім, згоду 
на це мав дати митрополит Діонисій. Воєнні дії перешкодили реалізації планів, 
адже в червні православний єпископат було евакуйовано з Білорусі. 

                                                 
1Письмо митрополита Волынского и Житомирского Алексия (Громадского) 

митрополиту Пинскому и Полесскому Александру (Иноземцеву), 27 октября 1942 г. // 
Архів автора, копія, 3 арк.  
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Із січня по квітень 1945 р. митрополит Олександр перебував у складі 
Російської православної церкви за кордоном. Тридцятого квітня владика заявив, 
що відновлює своє канонічне підпорядкування митрополиту Діонисію (Валедин-
ському), главі Православної автокефальної церкви в Польщі. Відтоді митрополит 
Олександр діяв винятково як автокефальний єпископ, турбуючись про розбудову 
адміністративних структур Церкви в Західній Європі в місцях перебування 
православних, котрі до 1939 р. мали польське громадянство1. Владика також під-
тримував добрі відносини з українським єпископатом в еміграції на чолі з митро-
политом Полікарпом (Сікорським). Власне, саме Іноземцев разом із Сікорським і 
були тими архієреями, котрі дали початок канонічному православному єписко-
пату Української православної церкви. Упокоївся в Бозі митрополит Олександр 
(Іноземцев) 9 лютого 1948 р. 

Отже, митрополит Пінський і Поліський Олександр (Іноземцев) пред-
ставляв собою взірець мудрого і люблячого свою паству архієрея. Розуміючи 
потреби вірних, він у роки війни з благословення першоієрарха взяв участь в 
архієрейських висвятах, поклавши початок канонічному українському єписко-
пату, і цей крок разом з іншими чинниками дозволив постати новій Помісній 
церкві з центром у Києві. 

Упродовж усіх років єпископського служіння однією із чітких ліній 
поведінки владики була вірність канонам Церкви. Олександр (Іноземцев) вважав 
законною автокефалію Православної церкви в Польщі, даровану Вселенським 
патріархом у 1924 р. Тому в роки першої окупації Волині і Полісся більшовиками 
(1939-1941 рр.) владика усіма можливими способами прагнув зберегти під-
порядкування своєму кіріярху – митрополиту Діонисію (Валединському). Після 
втечі радянського режиму в 1941 р. Іноземцев негайно підтвердив свою при-
належність до Автокефальної православної церкви. Пізніше, незважаючи на 
перспективні пропозиції та переконування зі сторони глави самочинної 
Автономної православної церкви в Україні Олексія (Громадського) владика 
Олександр твердо дотримувався канонів і не вважав за можливе приєднатися до 
автономістів. Уже у вимушеній еміграції після кількох місяців спілкування із 
єпископатом РПЦЗ митрополит Олександр утвердився в думці, що ці владики 
представляють один із напрямів, котрий намагається легітимізувати свої 
виняткові претензії на управління Московською патріархією. Це спонукало 
владику Олександра маючи тверду канонічну позицію як архієрея Автокефальної 
православної церкви взятися за розбудову структур в еміграції.  

                                                 
1Слесарев А.В. Роль митрополита Полесского и Пинского Александра 

(Иноземцева) в организации церковной жизни белорусской и украинской 
послевоенной диаспоры // Христианское чтение. – 2020. - №3. - С. 138–147. – С. 142.  
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Петро МАЗУР,  
кандидат медичних наук, директор 
Кременецького медичного коледжу  

імені Арсена Річинського 
 

«ТИ ІШЛА ЗНЕМАГАЮЧИ З ВТОМИ…» 
 

Дослідники завжди зосереджуються на біографіях чоловіків, а про дружин 
не згадують. Тому про них інформації дуже мало. Бо ж із чим асоціюється жінка: 
кухня, діти, дім? Що це приносить для історії? Нічого. Але чи стали б чоловіки 
такими відомими, якби їх не супроводжували вірні подруги-дружини? Хтозна. 

От і задумали ми з Олександром Ільїним з Білорусі написати про одну з 
таких жінок. Задумали разом, але пишу один, бо 9 листопада 2020-го Олександр 
відійшов у вічність. 

Мова про Надію Кулик-Науменко, дружину Романа Бжеського – 
українського державного діяча доби УНР та на еміграції, ідеолога модерного 
українського націоналізму, дослідника української історії, літературознавця, 
журналіста і публіциста. Власне, фраза з його вірша, присвяченого дружині, 
стала назвою нашої статті. 

Народилася Надія 15 травня 1911 року у сім’ї священника. 
Про батьків Надії дізнаємося з розповіді її старшої дочки Маргарити 

Андраде-Бжеської, яка мешкає в м. Сальвадор (Багія, Бразилія). Мама Надії 
Параскева з дому Гречків (Гришків) родом з Полтавщини, де її батьки мали 
хутір. Гречки з діда прадіда були козаками. Працювала вчителькою. 

Батько Степан Кулик-Науменко теж з козацького роду. Його батько був 
кадровим військовим, правда, невисокого чину, а рідний дядько – генералом 
російської армії, який написав книжку про оборону Порт-Артура. 
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Сидить Параскева Кулик-Науменко (з дому Гречко),  

Надія Кулик-Науменко Бжеська, о. Степан Науменко, знизу син Василь  
(потім священник). Рік десь 1916 (Надія народилась в 1911) 

 
С. Кулик-Науменко залишив кадетський корпус, бо хотів бути священ-

ником. Закінчив духовну семінарію, потім академію. В 1917-1921 рр. врятував 
багато людей від смерті, проводячи переговори з чекістами. Переховував сина 
Єлисаветградського єпископа, який очолював протимосковську партизанку. 

Але з часом все розкрилося, і Степан Кулик-Науменко польовим судом був 
засуджений до страти. Проти цього підняли бунт врятовані ним люди, і він був 
відпущений. Згодом був другий арешт, знову втрутилися люди і звільненого на 
руках віднесли додому. Смерком того ж дня прийшов хтось з керівництва і 
порадив виїхати з цілою родиною, бо “сьогодні врятували, а заберуть, коли з 
людей ніхто не буде бачити”. 

Сім’я переїхала жити на Західну Україну, де С. Кулик-Науменко служив 
священником у с. Стара Гута, Любомльського повіту на Волині (тепер Ковельсь-
кий район), пізніше у с. Шпиколоси Кременецького повіту Волинської губернії. 
Та з приходом радянської влади у вересні 1939 року його знову заарештували і з 
сім’єю відправили в тюрму м. Рівне. Від висилки родини “на Сибір” врятувало 
те, що отцю допомогли втекти з тюрми. Сім’я ж повернулась у с. Шпиколоси. 
Повторний арешт за зв’язки з УПА був у 1945 році. Через 18 місяців був випу-
щений з в’язниці й згодом помер від гангрени. Дружина померла кілька місяців 
пізніше від інфаркту міокарда. 
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Та повернемося до Надії Кулик-Науменко. Батьки старались дати їй гідну 
освіту. Щоб заплатити за навчання, організовували навіть гусячу ферму і за 
гроші від продажу м’яса вчили дітей. 

Ми не можемо достеменно написати, в яких навчальних закладах 
навчалась Надія. Відомо тільки, що навесні 1931 року з нею у Вільно, де вона 
навчалась в російській гімназії Поспєлової, зустрічався магістр права, працівник 
Архіву історії унії Борис Ольхівський, про що він написав у своїй праці «Мандри 
Поліссям і Волинню». Її високу освіченість підтверджує лист до директора 
Архіву історії унії Івана Шендрика, знайдений нами у відділі рукописів 
Львівської наукової національної бібліотеки України ім. В. Стефаника (фонд 
Івана Шендрика): 

 
с. Стара Гута 
23/V – 32 р. 
Високоповажний п. Професоре! 
Недавно приїхали з Вільна, до дому, де застала від Вас книжку (Можливо, 

про митрополита Андрея Шептицького. – Авт.), котра справила мені таку 
правдиву радість, а за яку я з цілого серця дякую, Вельмишановному Панові 
Професорові. 

Тільки направду я не заслуживаю на такий дарунок, що мені є дуже прикро. 
З приємністю зробили б ще, що моглаб для Українського музею, але маю 

великі сумніви, чи я до чого можу придатися. За 
тижденя виїзжаю до Кремінецького повіту, до 
с. Шпіколос, де мій батько дістав парахію, але 
не думаю, щоб там було щось цікаве и не 
записане, тим більше, що с. Шпіколоси є в 7 км 
від Кремінця. 

Оскільки, Шановний Пан Професор, 
вважають, що я можу до чогось придатися, 
завше радо служити. 

Тільки я Вас дуже буду просити, щоби я 
більше не діставала дарунків, бо все малоб 
вражіння, що я тільки роблю для дарунків, а цеб 
мене дуже мучилоб. 

Ще раз сердечно й щиро дякую за так 
цінну й цікаву для мене книжечку про життя й 
діяльність нашого Героя. 

З правдивою пошаною и поважанням. 
Надя Кулик-Науменківна. 
 

Надія Кулик Науменко після 
здачі матури у Вільно 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 75 – 

В 1939 році до Надії прийшло велике кохання. Закохалась вона в Романа 
Бжеського, який вів виклад для молоді з метою ознайомити з фактами україн-
ської літератури та історії. Роман та Надія вирішили одружитися. 

Батьки Надії перечили такому шлюбові. Роман був на 14 років старший, 
мав уже шлюб з Маргаритою Бонно. Та й його перебування у Береза-Картузь-
кому концтаборі з 15 липня 1934 року до 1 березня 1935 року не додавало в той 
час плюсів до його біографії. 

Але кохання перемогло. В серпні 1939 року Надія попри волю і без 
благословення батьків виходить заміж за Романа Бжеського. 

У вересні 1939 року Р. Бжеський з дружиною виїхав до Кракова, бо 
залишатися на території, де запанували більшовики, їм було вкрай небезпечно. 
Надія поїхала на Холмщину учителювати та українізовувати українські села й 
провела там шкільний рік. 

Влітку 1941 року сім’я Бжеських повернулась до Кременця і оселилась у 
власному будинку. У травні 1943 року у них народилась старша дочка 
Маргарита, яку хрестили у Кременці, а хрещеним батьком був Улас Самчук. 

Наприкінці 1943 року сім’я втікає від совєтів та німців на захід – спочатку 
до Праги. Жили вони поблизу міста у Великих Хихлях, де 29 грудня 1944 року 
Надія народжує молодшу дочку Ларису. 

В Празі Р. Бжеський був заарештований гестапо і потрапив до концтабору. 
Згодом були табори Ді-Пі та Мюнхен. Дружина Надія з дочками Маргаритою та 
Лесею мандрували дорогами Чехії, поки через Червоний Хрест не знайшли 
батька та чоловіка. Ось як це описує дочка Маргарита: «Вже перед кінцем війни 
вона втікає від совєтів та німців на захід. Тато її відсилає з 2 людьми, яким 
довіряв аби її помогли доїхати на захід з дітьми (мені було 2 роки, а Лесі  
6 місяців). В страшних умовах вони ішли на захід під бомбардуванням. Під час 
цього вона підслухала, що ці 2 особи, що мали їй допомогти, збирались її вбити 
та обікрасти. Вона тоді втекла від них. Ішла пішки – попихаючи дітей в тачці – 
через кордони – випрошуючи їжу. Під кінець вона зустріла родину литовців 
Петрікас, які взяли її до групи, і вони далі разом ішли аж до табору для біженців 
в Кемптен, що у Баварії, Німеччина». 

Пізніше Р. Бжеський поневіряння своєї сім'ї по дорогах Європи описав у 
вірші, в якому він згадує всі міста і річки, де вони «мандрували», а тому по карті 
можна подивитись цей неймовірно важкий маршрут. 
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Дружині Наді 
 
Ти пішла, коли світ розпадався, 
 Злива бомб заливала міста… 
 З-над перонів, коліс, тіл здіймався 
 Зойк людей, що згадали Хреста. 
А шляхами тяглися в незнане,  
Все майно на собі несучи,  
В безкінечнім страшнім караванні  
Матерей і батьків неспокійні ключі. 
Ноги людські топтали без тями 
Порох досі чужих їм шляхів, 
Приставали, мішались з валками 
Сірих авт і чужих вояків, 
Щоб хитаючись з втоми і жаху 
Поспішать у невідому путь, 
Певно марно шукаючи даху 
Під яким справді люди живуть. 
Ти ішла знемагаючи з втоми,  
Діточок на руках несучи 
А зловіще стогнали так сови, 
У баварських лісах уночі… 
Ночі йшли (як і ти , теж на захід!) 
По чужій все, ворожій землі –  

Їм – всміхалися зорі із мряки,  
Тобі – очка дитячі малі… 
Так минала, мов довгії ночі, 
Гір чужих все нові ланцюги 
Щоб потім знов ступать неохоче 
На німецьких річок береги…  
Десь минула вже багна Дунаю 
Лім прудкий і запінений Лєх, 
Бо ж ти знаєш, що там, в Люстенау,  
За шістсот кільометрів від Чех 
За зеленими водами Аху 
У стіп сизих, засніжених Альп 
Погляд сповнений туги та страху 
Спрагло вп’явся у синьюю даль… 
Ти пішла, коли буря греміла 
Ти ідеш – крізь ворожий наш світ, 
Але вірю я – Вищая Сила 
Нас з'єднає на решту літ! 
Вірю, знову себе ми знайдемо  
В цьому світі повному зла 
Щоб у нашому серці Едемі  
Знов бессмертна любов цвіла! 
 

Дорнбірн, 1945 рік 
 

 
У 1950 році родина переїхала з Мюнхена до США, де поселилася в 

Детройті. У США минуло 32 роки плідної праці Р. Бжеського. Живучи на 
скромну пенсію у 40 доларів місячно, Роман Бжеський видрукував понад 70 книг 
з історії, літературознавства, філософії, політології. Фінансово сім'ю утримувала 
дружина Надія (вони домовились, що вона дасть йому можливість писати). Дочка 
згадує: «Все своє спільне з Романом Бжеським життя працювала на різних 
фабриках (викладати математику в школах не могла через труднощі опанування 
англійської мови), створюючи йому матеріальні умови для наукової праці. Після 
важкої роботи друкувала денні напрацювання чоловіка». Працювала Надія на 
виробництві металевих частин на заводі автомашин. 

Дочка Маргарита згадує: «Я не пам’ятаю, аби мої батьки коли-небудь хо-
дили на забави, на обіди або розважальні заходи. Вони відвідували заходи з нагоди 
національних свят, дивилися українські фільми та ходили на українські концерти». 
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Далі вона пише: «В останні п’ять років свого життя (а помер Р. Бжеський 
4 квітня 1982 року. – Авт.) батько розійшовся з мамою, й вони жили окремо. 
Втім, вона й надалі піклувалася про нього, вже після смерті чоловіка у 1982 р. 
склала та видала бібліографічний покажчик його праць. Того ж року мама 
переїхала до Канади, у місто Вінніпег. Там вона жила біля доньки Лариси». 

Надія «померла в Вінніпегу в День проголошення Україною незалежності 
24 серпня 1991 року. Їй було 80 років… Довідалась мама, що Україна прого-
лосила Незалежність – це на неї так вплинуло – вона їй все життя присвятила аби 
цьому помагати – що дістала атаку серця... Згідно її заповіту дочки Маргарита і 
Лариса в 1993 році привезли її прах в Україну і поховали в с. Мавковичі на 
Львівщині в могилі батька о. Стефана Кулик – Науменко. Вона дуже любила 
батьків, але батька понад усе», – згадує дочка Маргарита. 

Надія Кулик-Науменко, будучи за освітою вчителькою, присвятила своє 
життя чоловікові Романові Бжеському. Її багатолітня самопосвятна праця 
дозволила йому цілком поринути в наукову працю й добитися в еміграції гідних 
подиву результатів. Будучи великою націоналісткою, вона дочекалась того 
історичного дня 24 серпня 1991 року, коли Україна стала самостійною, незалеж-
ною державою, про що все життя мріяли Надія та її чоловік. 
 

 
 

 Петро МАЗУР,  
кандидат медичних наук, директор 
Кременецького медичного коледжу  

імені Арсена Річинського 
 

Олександр ІЛЬЇН,  
кандидат фізико-математичних наук,  

доцент Поліського державного університету 
(Пінськ, Білорусь) 

 
ПЕРШИЙ ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ –  

В’ЯЗЕНЬ БЕРЕЗА-КАРТУЗЬКОГО КОНЦТАБОРУ 
 

З липня 1934 року по березень 1936 року в лихозвісному польському 
Береза-Картузькому концтаборі перебувало 227 українських патріотів (троє за 
цей час покарання відбували двічі). 

З нинішньої Волинської області в 1934 році було ув’язнено 4 чоловіки (двоє 
з Луцька, по одному з Ківерців та Камінь-Каширського району), в 1935 році – 10 
(п’ять з Луцька, по двоє з Ковеля та Ківерців та один з Володимира-Волинського). 
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Серед ув’язнених в цей період був лише один церковнослужитель – 
православний псаломщик Володимир Гаськевич з села Кримне Камінь-
Каширського повіту. В його особовій справі було вказано, що він «раніше 
симпатизував підривній партії «Сель-Роб», а з 1933 року почав націоналістично-
радикальну агітацію в дусі ідеології ОУН. За наявною інформацією, має бути 
інструктором ОУН в Каширському повіті. Відсутність доказів не дозволяє 
відкрити кримінальну справу» [5, а.1].  

Народився Володимир Гаськевич 11 липня 1901 року в селі Бережці Кре-
менецького повіту, де його батько Іполит Гаськевич (? – 1930) був православним 
священником. 

В 1916 році Володимир Гаськевич закінчив Житомирську духовну школу 
[1, с. 72], в 1921 році – перший клас Холмської духовної семінарії (ДС).  

Холмська ДС створена 1875 року на базі Холмської греко-католицької 
семінарії після примусової ліквідації останньої греко-католицької єпархії в 
Російській імперії в м. Холмі (нині територія Польщі). З початком першої 
світової війни семінарія була евакуйована до м. Москва. В 1918 році австрійська 
влада відмовилась пропустити чиновників УНР в центр Холмської губернії.  

Холмська духовна семінарія в 1918 році повернулась з Москви і розмісти-
лась в Кременецькому Богоявленському чоловічому монастирі. В вересні 1920 
року у Кременці почала роботу Кременецька духовна семінарія, однак ректор 
Холмської духовної семінарії архімандрит Смарагд (Латишенко) відмовився 
об’єднуватись з Волинською єпархіальною семінарією [6, а. 3-5]. Але більшість 
викладачів Холмської ДС перейшла на роботу до Кременецької, і в червні 1921 
року було прийнято рішення про закриття Холмської ДС. Володимир Гаськевич 
отримав довідку про закінчення першого класу Холмської ДС [3, а. 6]. 

 
Холмська Духовна Семінарія 

19 квітня 1921 р.  
№ 95  

Кременець 
Посвідчення 

Правління семінарії цим підтверджує, що Володимир Гаськевич в 1918-
1919 навч. році навчався в першому класі Холмської Духовної семінарії і 
удостоєний переводу у другий клас. 

Ректор семінарії В.о. Інспектора І. Крас 
В.о. Секретаря Правління Євг. Котович 

 
Після закінчення Першої світової війни родина Гаськевичів опинилася у 

важких матеріальних умовах. 30 червня 1921 року Володимир Гаськевич написав 
лист [3, а.1] єпископу Кременецькому Діонісію (в миру Костянтин Велединський 
(1876-1960) – майбутній митрополит і керівник Польської автокефальної церкви). 
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Його Преосвященству, 
Преосвященнійшому Діонісію Кременецькому 

Милостивому Архіпастирю й Отцеві 
 Колишнього вихованця 1 класу 
 Холмської Духовної Семінарії 
 Володимира Гаськевича 

Прохання 
Маю честь уклінно просити Ваше Преосвященство, надати мені місце 

псаломщика при Св. Георгіївської церкви м. Берестечка, Дубенського повіту. 
 Про се уклінно просить Володимир Гаськевич. 
Адреса: с. Кімнатка, Кременецького 
повіту, Бережецький волості 
 
 Через пів року, 2 грудня, Володимир Гаськевич написав нового листа [3, 

а. 2] єпископу Діонісію: 
 
Його Преосвященству, 
 Преосвященнійшому Діонісію Єпископу Кременецькому 
 Колишнього вихованця Духовної 
 Семінарії, сина священика с. Кімнатки 
 Володимира Гаськевича 

Прохання 
У 1919 році я з недостатності коштів повинен був кинути навчання в 

духовній семінарії і до сих пір сиджу на хлібах у свого батька священика с. 
Кімнатка Іполита Гаськевича. 

З причини вищевикладеного, додаючи при сьому письмову згоду священика 
с. Заруддя, честь маю, просити Ваше Преосвященство призначити мене 
псаломщиком в с. Заруддя Кременецького повіту, якщо таке місце звільниться. 

Про се уклінно просить син священика с. Кімнатки 
Володимир Гаськевич 
 
Він заручився також підтримкою пароха Заруденської церкви [3, а. 3]. 

Посвідчення 
Засвідчую, що в разі звільнення псаломщика с. Заруддя Петра 

Боцяновського з дяківської посади, я цілком не можу мати нічого проти 
призначення на вищезазначену посаду вихованця першої класи Дух. Семінарії, 
сина священика с. Кімнатки Володимира Гаськевича. 

Що підписанням, одтиском печатки і № свідчу: Листопада 16/29 дня  
1921 р. № 56.  

Священик церкви села Заруддя  
 Дмитрій Гороховський 
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У той же час Володимир намагався скласти іспит на звання псаломщика  
[3, а. 7]. 

Його Високопреосвященству, 
Високопреосвященнішому 
 Діонісію, Архієпископу Волинському і Кременецькому 
 Благочинного 1 округу 
 Кременецького повіту 

Рапорт. 
Син заштатного священика с. Кімнатки Володимир Гаськевич звернувся 

до мене з проханням дати про нього свій відгук, на вимогу Духовної Консисторії, 
для допущення його до екзамену на звання псаломщика. 

Внаслідок цієї справи маю шанобливо доповісти наступне – Володимир 
Гаськевич мені, як благочинному, мало відомий, тому що, будучи покликаний до 
відбування військової повинності, недовгий час перебував при своєму батькові в 
с. Кімнатка. Після звільнення же від військової служби Гаськевич, проживав в 
Кімнатці, ні в яких непорядні вчинки не виявив себе і ні в чому протизаконному 
непомічений. 

№ 160 Благочинний, Протоієрей 
6/19 Квітня 1923 року. Ф. Оставівський 
 
Через два тижні Володимир Гаськевич склав іспити на звання псаломщика 

[3, а. 8]: 
Протокол 

1923 року Квітня 23 дня. Екзаменаційна Комісія при Волинській Духовній 
Консисторії в складі голови – Члена Консисторії, митрофорного протоієрея  
Д. Кирилловича і членів – М.І. Булгакова, Е.О. Червяковського, Л.К. Данилевича і 
Н.О. Вишневського справила випробування Володимиру Гаськевичу на звання 
псаломщика, до чого випробуваний показав наступні знання: 

З Церковно-слов'янського читання (4) 
"Співу (4) 
"Церковного статуту (4) 
"Священної Історії Старого. і Нов. Заповіту (4) 
"Катехізису з поясненням Богослужіння (4) 
"Польської мови (4) 
 "Української мови (4) 
Чи може керувати хором? може 
 Голова комісії 
 Митрофорний протоієрей Дмитро Кириллович 
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 Члени Михайло Булгаков 
 Єв. Червяковскій 
 Никанор Вишневський 
 Л. Данилевич 
 В. об. Секретаря / – /  
Признати Гаськевича витримавшим іспит на псаломщика, про що і 

доложити Їх Високопреосвященству на затвердження дозвіл видати Гаськевичу 
належне свідоцтво. 

 Члени Консисторії 
 Секретар  
 
Але все одно Володимир Гаськевич не отримав і тоді місце псаломщика у 

Волинській єпархії [1, а. 9]: 
 
 Його Високопреосвященству, Високопреосвященнішому 
 Діонісію Митрополиту Варшавському і Волинському 
 Вихованця 2 класу Волинської 
 Духовної Семінарії Володимира 
 Іполитовича Гаськевича 

Прохання 
Восени 1922 року я був звільнений від військової служби для підтримки 

старого батька, що залишився за штатом. Приїхавши додому, я почав 
готуватися до іспиту на звання псаломщика, який і був витриманий мною 10/23 
квітня ц / р. при Волинській Духовній Консисторії. Незважаючи на це, мені до 
сих пір не вдається зайняти місце псаломщика, а тим часом становище моє 
саме незавидне: самому доводиться жити впроголодь, батькові ж моєму 
шукати тимчасового притулку у далеких родичів. Час відтермінування, 
отриманого мною на рік, непомітно йде, і якщо я не зможу отримати парафії, 
тоді буду знову прийнятий на військову службу і не зможу підтримати батька- 
старого. 

З причини вищевикладеного, припадаючи до святительських Стопах 
Вашого Високопреосвященства, уклінно прошу надати мені місце псаломщика в 
с. Гнидава, Кременецького повіту, якщо таке буде вакантне, в іншому ж 
випадку вважати мене першим кандидатом на одну з нововідкрившихся парафій. 

1923 г. Про се уклінно просить смиренно послушник 
1/14 травня Вашого Високопреосвященства  
 Володимир Гаськевич 
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Все ж 24 грудня 1924 року Володимир Гаськевич був призначений 
псаломщиком до церкви села Хотешів Камінь-Каширського повіту, але в 
Поліській єпархії. Незабаром Володимир Гаськевич був призваний до польської 
армії. Десь через рік він був демобілізований і повернувся на колишню посаду [3, 
а. 13]:  

 
 У Волинську Духовну Консисторію 
 Благочинного 2 округи 
 Камінь Каширского повіту 

Рапорт. 
Псаломщик с. Хотешова Камінь Каширского повіту Володимир Гаськевич, 

по відбування військової повинності, на підставі указу Духовної Консисторії, від 
9 / ХІІ 1924 за № 10254, повернувся до місця свого служіння в Хотешів і з  
24 цього грудня виконує обов'язки псаломщика в тій парафії. 

Доносячи про се, покірно прошу Духовну Консисторію виконуючому посаду 
псаломщика в зазначеній парафії за час відсутності Володимира Гаськевича 
Миколі Ціхоцькому надати місце псаломщика в іншій парафії, як особі, яка має 
звання псаломщика, і за своїми здібностями і старанності гідного цього звання. 

30 Грудня 1925 р. Благочинний, протоієрей 
№ 808 Володимир Барщевський  
 
Наприкінці 1930 року Володимир Гаськевич був переведений на посаду 

псаломщика в село Кримне того ж повіту. У листопаді 1930 року в цій парафії 
було 2649 православних, 494 католики, 2 лютеранина, 28 сектантів, 29 євреїв,  
3 повшехних (загальноосвітніх) школи з 246 учнями. 

1929 року у Відні була створена Організація Українських Націоналістів 
(ОУН). Незабаром в поліській глушині, в селі Кримне, Володимиром 
Гаськевичем був створений осередок ОУН. Восьмого вересня 1933 року камінь-
каширський староста [4, а. 29] писав поліському воєводі: 

Тривалий нагляд та розвідка дозволяють сьогодні уточнити інформацію 
стосовно існування підрозділу УВО у селі Кримне Каширської гміни; певні прояви 
зовнішньої діяльності і таємна інформація безсумнівно вказують на розширення 
та активізацію роботи організації в терені. 

 Відповідно до цих даних, до складу підрозділу входять: Хведчик vel [або] 
Федчик Олександр – голова, Мартинюк Семен – секретар; обоє з Кримного, 
Монюк Федір з хутора Хмелівка Каширської гм.[іни], «примак» зі Східної Мало-
польщі, технік-зв’язковий осередку; Опанас Гетьманчук з В[еликого]. Обзиру – 
зв’язковий з Луцьком; а також в якості членів: Рудчик Назар, Бойко Роман, 
Ігнат (прізвище невідоме) зі Ст.[арих] Червищ, Шахно Андрій, Власюк Філімон і 
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Андрій, Миколаєвич Єфим, Сидорчук Дмитро і Хведчик Андрій солтис – усі з 
Кримного. Фактичними керівниками роботи, окрім техніка Монюка, є 
насамперед дяк з Кримного – Олександр [правильно – Володимир] Гаськевич та 
Прадищук Іван з кол.[онії] Кримне (помічений також в комуністичній роботі). 
Окрім наявної інформації, організація має своїх членів, прихильників та послідов-
ників переважно серед підростаючої молоді у Любешові, Червищах (10 бойових 
організованих осіб), а також – у Хотешівській гміні в кількості до 50 осіб. (…) 

Вказана особа [В. Гаськевич] є фактичним засновником осередку УВО в 
Кримному, надаючи ідеологічний напрям існуючому там осередку. 

 
18 червня 1934 року Володимир Гаськевич був заарештований поліцією. 

Церковна влада спробувала йому допомогти, що видно з листа [3, а. 28] 
протоієрея Івана Бекіша (1892-1981), майбутнього митрополита всієї Америки і 
Канади Іринія.  

 
 Його Високопреосвященству Архієпископу 
 Поліському та Пінському Олександру 
 в. о. благочинного 1-го округу  
 Каширського повіту Івана Бекіша 

Рапорт 
Додаючи рапорт настоятеля парафії Кримне, священика Михайла 

Семенюка, люб'язно доношу Вашому Високопреосвященству, що 18.VI. ц. р. в 
квартирі псаломщика Володимира Гаськевича був проведений обшук, і після 
обшуку псаломщик Гаськевич був заарештований і доставлений в розпоряд-
ження слідчого в Камінь-Каширському. 21 і 22 червня ц. р. особисто був у  
п. повітового старости і п. слідчого з проханням про звільнення на свободу 
Гаськевича. П [ан]. староста сказав мені, що "Гаськевич був заарештований за 
старі гріхи". П. слідчий, враховуючи моє прохання, погодився не посилати його 
до в'язниці, і тільки вислати його, Гаськевича, до ізоляційного табору на три 
місяці, що і виконав 9 липня ц. р. 

Доповідаючи про вищевказане і приєднуючись до прохання пароха, 
люб'язно прошу Ваше Високопреосвященство про залишення Гаськевича на 
посаді в парафії Кримне під час його відсутності, і до виконання обов'язків 
псаломщика допустить його дружину, яка знаходиться в дуже важких 
матеріальних умовах.  

12.VII. 1934 р. В. о. благочинного,  
 № 468 Прот. І. Бекіш 
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Камінь-Каширський слідчий виконав свою обіцянку: Володимира Гаське-
вича 9 липня 1934 року відправили без суду до Береза-Картузького концтабору, 
куди він прибув у той же самий день.  

Поліський воєвода Вацлав Костек-Бернацький (1884-1957) зажадав [3, а. 
24] звільнення Володимира Гаськевич з посади псаломщика: 

 
Поліський воєвода Його Високопреосвященству 
 № B.W. 2-j православному архієпископу 
Брест н.Б. 20/VIII 1934 р. в Пінську 
Псаломщик Володимир  
Гаськевич – звільнення з посади 
Штатний псаломщик православної парафії в Кримному Каширського 

повіту Володимир Гаськевич через діяльність, що дає підстави припускати, що з 
його боку загрожує порушення безпеки, спокою та громадського порядку, 
постановою окружного слідчого з 7.VII. ц. р. № К.p.s.399/34 був заарештований і 
відправлений до місця примусового відокремлення.  

Повідомляючи про це Ваше Високопреосвященство, люб'язно прошу про 
викреслення Гаськевича зі складу церковної служби і не надавати йому в 
майбутньому жодної церковної посади на території Поліського воєводства. 

 Поліський воєвода  
 Вацлав Костек-Бернацький 
 
Православний архієпископ Поліський і Пінський Олександр (в миру 

Микола Іванович Іноземцев, 1882-1948), в майбутньому митрополит УАПЦ, 
звісно, не міг відмовити воєводі [3, а. 23]: 

 
Архієпископ Поліський 25/VII. 1934 р. 
 № 1474 Його Високоповажності 
Предмет: псаломщик Володимир Пану Поліському Воєводі 
Гаськевич – звільнення у Бресті н/Б. 

У зв'язку з листом Вашої Високоповажності від 20 минулого серпня № 
B.W. 2-j, люб'язно повідомляю, що Володимир Гаськевич був звільнений з посади 
псаломщика штатної парафії в Кримному Каширського повіту, а також моїм 
рішенням від дня 20 липня ц. р. № 1250, виключений з кліру Поліської єпархії. 

 Архієпископ 
 
Концентраційний табір у місті Береза-Картузька, це на Берестейщині 

(тепер територія Брестської області Республіки Білорусь), яка тоді входила в 
Поліське воєводство, був створений у червні 1934 року спеціальним розпоряд-
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женням президента Польської Республіки. Табір створений як місце ізоляції 
певної категорії людей в дослівному перекладі з польської називалось – місце 
відособлення. 

Згідно з президентським розпорядженням, у табір дозволялось поміщати та 
утримувати людей терміном до трьох місяців без суду, лише за адміністративним 
рішенням поліції або керівника воєводства. Після відбування тримісячного 
терміну адміністрація табору пропонувала ув’язненим підписати документ, в 
якому вони мали задекларувати наміри лояльності до польської влади та скрі-
пити це своїм особистим підписом. Якщо утримуваний не підписував документ, 
то термін утримання йому продовжували ще на три місяці. 

Основною метою діяльності табору було не фізична ліквідація людей, а за 
допомогою вчинення фізичного тиску здійснювати їхній моральний злам, 
психологічне знищення особистості та схилення їх до цілковитої лояльності 
владі і чинному політичного режиму. Режим утримання включав обмежене 
харчування, обмежене вживання води і, що особливо нікчемно і жорстоко, це 
обмеження можливості людей справляти свої фізіологічні потреби. Арештантів 
також залучали до важкої фізичної роботи, аж до виснаження організму. 

Першими арештантами табору були переважно українська інтелігенція та 
члени українських громадських організацій, здебільшого люди з активною 
проукраїнською позицією. 

Потрапляла сюди еліта, інтелектуальний цвіт суспільства. Режисери, ви-
давці, поети, письменники, художники, інженери, музиканти, філософи, богосло-
ви, вчені, лікарі, учителі, фотографи, які чистили меліоративні канали і туалети, 
змішували бетон, вимощували бруківкою піщані дороги. 

Переважну кількість ув’язнених складали молоді люди у віці 20-30 років, в 
основному, члени ОУН. У деяких в’язнів вказувалась приналежність до «Просві-
ти», УВО, «Пласту», товариств «Сокіл», «Відродження», «Луг», «Сковороди», 
партії УНДО. 

Володимир Гаськевич перебував у концтаборі трохи більше двох місяців, 
однак встиг отримати два покарання [5, а. 2] за порушення «регуляміну»: 

 
Покарання в М. І. 

1) Позбавлення права одержання харчових посилок на 4 тижня до 13. VIII. 
1934 р. за розмови напівголосно і спричинювання безладу під час шикування 
(розпорядження коменданта М. І. № 13 від 17.VII.34 р.) 

2) Позбавлення права листування з родиною на весь час перебування в М. І. 
за розмову українською мовою під час шикування (розпорядження коменданта 
М. І. № 39 від (…).34 р.) 
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Цікаво, що в той же день, 17 липня, таке ж саме покарання з таким же 
формулюванням отримав знаменитий Тарас Боровець (Бульба). Отже, вони 
отримали покарання за спільну напівголосну розмову. 

19 вересня 1934 року відбулося перше звільнення українців – в'язнів 
табору, серед них був і Володимир Гаськевич. Про цю подію написала львівська 
газета «Діло» в № 254 від 23.09.1934 року: 

 
 «З Берези Картуської на волю. 
 Дня 19 вересня ц. р. випустили з Берези Картуської на волю другий 

транспорт інтернованих. Загалом увільнили 32 інтернованих. ( В першім 
транспорті були звільнені тільки 2 інтерновані, поляки) 

 Подаємо список звільнених 19 ц. м. українців: 
… 5) Гаськевич Володимир, Волинь;… Всі вони здорові» 
 Всіх українців у Березі лишилось около 125». 
 
В. Гаськевич повернувся в село Кримне, де дружина Аполлінарія замість 

нього виконувала обов'язки псаломщика. Також чекало на нього неприємна 
звістка – його звільнили з посади псаломщика і взагалі – з кліру Поліської 
єпархії.  

Володимир Гаськевич написав покаянного листа [3, а. 29] архієпископу 
Поліському і Пінському Олександру. 

 
 Його Високопреосвященству, Високопреосвященнішому 
 Олександру Архієпископу Поліському та Пінському 
 Колишнього псаломщика с. Кримне 
 Камінь-Каширського повіту 
 Володимира Гаськевича 

Прохання 
Ваше Високопреосвященство! Повернувшись двадцятого вересня із 

концентраційного табору в Березі-Картуській, я дізнався про моє звільнення з 
займаної мною посади і про призначення на моє місце нового псаломщика. 
Завдяки обмовам людей нечесних, брехливих і безвідповідальних, я опинився в 
Березі-Картуській, а потім позбувся і шматка хліба. Однак табірні влади 
протягом двох місяців впевнилися в моїй невинності і дев'ятнадцятого вересня я, 
раніше терміну, був звільнений з концентраційного табору і повернувся в с. 
Кримне. 

 Ваше Високопреосвященство! Якщо влади світські виявилися настільки 
справедливими, то тим більше я впевнений в справедливості і милосердя влади 
духовної, а тому, сподіваюся і на те, що влади адміністративні тепер вже не 
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будуть перешкоджати залишенню мене в воєводстві Поліському, честь маю 
уклінно просити Ваше Високопреосвященство не позбавити мене з сімейством 
шматка хліба і даху над головою і залишити мене псаломщиком на тій же 
парафії. Якщо ж ні в якому разі не можливе моє перебування у воєводстві 
Поліському, то прошу уклінно призначити мене псаломщиком на одну з парафій 
Сарненського повіту. 

1934 р. Про се уклінно просить відданий слуга Вашого 
10.Х. Високопреосвященства Володимир Гаськевич 
 
Поліська духовна консисторія була проти відновлення Володимира Гаське-

вича на посаді псаломщика, що видно з листа [3, а. 30] до протоієрея Івана 
Бекіша.  

 
Протоієрею Івану Бекішу, 
Благочинному 1 благочиння Каширського повіту 
Для виконання рішення Архієпископа Поліського Олександра від 10 листо-

пада 1934 р. № 1737, Духовна Консисторія рекомендує благочинному повідомити 
колишнього псаломщика парафії в Кримному Володимира Гаськевича, що він не 
може належати до кліру як особа, що політично себе скомпрометував,. 

Повинен пан Гаськевич надати в Консисторію документ, який стверд-
жував би повну його реабілітацію, і тільки тоді клопотати про повернення його 
до кліру. 

 м. Пінськ, 15 листопада 1934 р. № 11020 
 Член Консисторії Прот. П. Калинович 
Секретар  
 
Однак Поліська духовна консисторія [3, а. 31] не перешкоджала службі 

Володимира Гаськевича у Волинській єпархії. 
 
№ 12525 До Волинської Духовної Консисторії 
 у Кременці 
У відповідь на лист від 16 листопада № 22574, Духовна Консисторія 

люб'язно повідомляє, що з боку поліської єпархіальної влади не має перешкод для 
прийняття колишнього псаломщика Володимира Гаськевича на службу до 
Волинської єпархії. 

24.ХІ.1934 р. Член Консисторії, 
Священик К. Комар 
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Наприкінці 1934 року Володимир Гаськевич почав службу псаломщиком у 
Волинській єпархії. Напевно, мав складний характер, оскільки за п'ять років 
змінив шість парафій: Піддубці Луцького повіту, Запілля і Гуща Любомльського 
повіту, Зборишів Горохівського повіту, Кімнатка Кременецького повіту і 
Колоденка Рівненського повіту. «Починаючи з 1908 року, в церкві с. Кімната 
звершували богослужіння такі священики: о. Биковський, о. Іполит Гаськевич. У 
ХХ ст. при Кімнатецькій церкві діяв церковний хор. Кращими регентами церков-
ного хору в той час були…. Гаськевич Володимир» [2, с. 276]. 

Коли у вересні 1939 року прийшла Червона армія, то Володимир Гась-
кевич покинув посаду псаломщика і став працювати учителем, що було тоді зви-
чайним явищем. 

На початку серпня 1941 р. В. Гаськевич звернувся до архієпископа Олексія 
(Громадського) з проханням рукоположити його в священницький сан і делегу-
вати в східні області України для боротьби з безбожжям. 

Вже шостого вересня священика Володимира Гаськевича церковна влада 
відрядила у Бердичівський повіт для організації там церковного життя [1, с. 73].  

Однак через тиждень Володимир Гаськевич був призначений на священ-
ника церкви села Пляшева Дубенського повіту. У лютому 1942 року його пере-
вели в село Ситне того ж повіту. В 1943 році німці запідозрили його у зв’язках з 
УПА і одного дня під час служби в церкві забрали і розстріляли прилюдно. Син 
Володимира Гаськевича Юрій був сотником УПА, загинув 1944 р. у с. Лідихові 
Кременецького району. 

Друга хвиля масових затримань українців і відправлення їх до концтабору 
була у вересні 1939 року. Серед ув’язнених того періоду було декілька право-
славних та греко-католицьких священників. Але першим з церковнослужителів, 
які були ув’язнені у таборі, був Володимир Гаськевич, псаломщик з с. Кримне 
Камінь-Каширського повіту. 
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ОГЛАСИТЕЛЬНІ СЛОВА СВЯТИТЕЛЯ ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГО 
ПЕРЕД ТАЇНСТВОМ ХРЕЩЕННЯ 

 
Анотація. Метою даної статті є аналіз огласительних слів святителя Іоанна 

Золотоустого перед Таїнством Хрещення. Також розглядається ставлення святителя до 
християнської місії та особистості місіонера. Робиться висновок, що огласительні слова, 
сказані святителем Іоанном Золотоустим, можуть бути зразком для побудови огласитель-
них бесід перед Таїнством Хрещення у духовному житті Православної Церкви України. 

Ключові слова: святитель Іоанн Золотоустий, християнська проповідь, Таїнство 
Хрещення, огласительні слова. 

 
В даний час Православна Церква України повертається до практики прове-

дення огласительних бесід перед Таїнством Хрещення1. В даному питанні важливо 
актуалізувати святоотцівську спадщину Православної Церкви. Серед святих отців, 
що залишили після себе зібрання огласительних повчань, знаходиться і святитель 
Іоанн Золотоустий, огласительним бесідам якого і присвячена дана стаття. 

Народився святитель Іоанн Золотоустий близько 347 року в місті 
Антіохії. Це був час, в який християнська Церква, яка нещодавно вийшла з ката-
комб через гоніння, стала Церквою офіційною і, як наслідок цього, наповнилася 
безліччю нових членів. Дуже точно характеризує цей період в історії Церкви 
протоієрей Георгій Флоровський: «Церква приймає під свої священні склепіння 
вимогливий античний світ, який приносить сумніви, велику тугу і велику 
гординю. Цю тугу Церква повинна була наситити і цю гордість утихомирити»2. 

Цей період, незважаючи на всю його складність, був вирішальним для роз-
витку вигляду Східного Християнства. Християнська культура, що зароджувалася, 
стикалася з більш давньою і розвиненою елліністичною культурою. У цьому 
зіткненні християнство «поступово засвоювало нові риси, що склали портрет тієї 
християнсько-греко-східної культури, яка пізніше отримає назву візантійської»3. 

                                                 
1 Таїнство Хрещення та хрестини. [Електронний ресурс] // Спасо-Преобра-

женський собор: сайт. Режим доступу: https://www.preobraz.kiev.ua/faq/baptism/ 
2 Георгий Флоровский, прот. Восточные отцы IV в. [Електронний ресурс] // 

Азбука веры: сайт. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_ 
Florovskij/vostochnye-ottsy-iv-veka/ 

3 Казенина-Пристанскова Е. Золотые уста. Жизнь и труды Иоанна Златоуста. 
Рівне: Живое слово, 2003. С. 15. 
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Як наслідок цього безліч юдеїв, язичників і варварських народів почи-
нали навертатися у християнську віру. Природно, що при наверненні у хрис-
тиянство багато хто з новонавернених привносили з собою різні неправославні 
точки зору, характерні для їхньої попередньої віри. Деякі ж лише номінально 
приймали хрещення, керуючись при цьому лише практичними міркуваннями. 
Саме таким непростим шляхом одна із найбільших язичницьких імперій ставала 
Імперією Християнською. 

Саме в такий непростий для християнської Церкви час святитель Іоанн 
Золотоустий ніс своє пастирське служіння, яке розпочалося в Антіохії Сирій-
ській, продовжилося на Константинопольській кафедрі й закінчилося засланням і 
смертю в Команах Понтійських в 407 році. 

Перш ніж приступити до вивчення місіонерських творінь святителя 
Іоанна Золотоустого, необхідно розглянути його ставлення до християнської місії 
та особистості місіонера. 

Говорячи про християнську проповідь, святитель Іоанн Золотоустий 
вказує на те, що проповідництво – це не прерогатива одних лише священно-
служителів, а та заповідь Христа, яку Він дав кожному християнину. Так, він 
вказує на те, що християнин, бачачи, що будь-яка людина потребує духовної 
втіхи, не повинен думати, що він не має права наставити її, але повинен докласти 
максимальних зусиль для надання допомоги потребуючому. «Скажи мені: якщо 
ти знайдеш десь золоту монету, хіба ти кажеш: чому такий чи такий не підняв її? 
Зовсім ні; навпаки, поспішаєш раніше за інших схопити її. Так міркуй і про 
впалих братів...»1 

Святитель Іоанн Золотоустий вважає, що християнин не може піклува-
тися лише про своє спасіння, а повинен піклуватися і про спасіння своїх братів. 
Так він, посилаючись на різні місця у посланнях апостола Павла, доводить, що 
піклування про спасіння ближнього є одним із головних завдань для віруючої 
людини. «Ми дамо страшну відповідь у тому, що тепер здається маловажливим: 
бо суддя з однаковою суворістю вимагає від нас піклування про спасіння наше та 
ближніх наших. Тому Павло скрізь переконує, щоб ніхто не шукав свого, але 
кожен користі іншого»2. 

Однак християнин повинен дбати не лише про спасіння братів за вірою, а 
й про спасіння взагалі всіх людей. Так, на думку святителя Іоанна Золотоустого, 
християнська проповідь повинна простягатися на все людство в цілому, а не 

                                                 
1 Иоанн Златоуст, свт. Слово 6 об учении и наставлении. Полное собрание 

сочинений. Т. 12, ч.2. [Електронний ресурс] // Электронная библиотека одинцовского 
благочиния: сайт. Режим доступу: http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_ 
zlatoust/12_2/6 

2 Там само. 
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лише на тих, які вже перебувають у межах Церкви, або тих, які зважилися 
прийняти Таїнство Хрещення. Святитель вказує на те, що всі люди, незалежно 
від їхньої національності, соціального стану, релігійної приналежності, є братами 
і мають одну й ту саму природу, живуть на одній землі й харчуються однією і 
тією ж їжею. Саме тому християнин не повинен ніким гребувати, але намагатися 
істину про Бога донести до кожної людини1. 

Важливо зауважити, що святитель Іоанн Золотоустий вважає проповідь 
однією з найбогоугодніших справ. Так, він пише, що людина, яка не має 
бездоганного життя, але дбає про спасіння ближніх і намагається навернути тих, 
хто заблукали, уподібнюється Господнім устам. Також він вказує на те, що ні 
піст, ні сон на землі, ніякий інший подвиг не можуть дати людині такого бла-
женства, яке дає їй проповідь про Христа. 

На сьогодні день відомо дванадцять огласительних слів святителя Іоанна 
Золотоустого. Вони були сказані під час антиохійського періоду служіння вели-
кого ієрарха Христової Церкви. Ці слова можна розділити на кілька циклів. 

Перший цикл включає чотири огласительних слова, сказані в 387 році. 
Другий цикл огласительних слів відрізняється від першого не стільки своєю 
тематикою, скільки більшою широкістю моральних повчань і складається з семи 
слів, сказаних святителем між 388 і 397 роками. Ще одне огласительне слово, 
датоване 387 роком, не входить у цикли. 

Бесіда, яка розпочинає перший цикл огласительних слів, була сказана 
святителем Іоанном Золотоустим під час Великого посту за тридцять днів до 
святкування Пасхи. Початок розмов саме у часі Великого посту пов’язаний з тим, 
що в часи святителя Таїнство Хрещення зазвичай відбувалося під час великодніх 
богослужінь. 

Перша бесіда є вступною, і тому в ній святитель Іоанн Золотоустий 
розкриває перед тими, хто готується до Хрещення, необхідні умови для 
прийняття цього Таїнства. Також святитель вказує на сумне становище тих, яких 
хрестять у передсмертному стані, вказуючи на те, що користі від такого хре-
щення немає, оскільки часто людина вже перебуває в несвідомому стані й не 
може відповідати за свої вчинки. Саме тому святитель Іоанн Золотоустий 
переконує не відкладати хрещення на останній момент. Так само в цьому 
повчанні святитель пояснює, чому Таїнство названо Хрещенням, закінчується ця 
бесіда умовлянням до оголошених про залишення звички присягатися. 

                                                 
1 Иоанн Златоуст, свт. Слово 6 об учении и наставлении. Полное собрание 

сочинений. Т. 12, ч.2. [Електронний ресурс] // Электронная библиотека одинцовского 
благочиния: сайт. Режим доступу: http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_ 
zlatoust/12_2/6 
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Друга бесіда розвиває тему клятви, розпочату наприкінці першої. 
Святитель Іоанн Золотоустий у цій бесіді не так говорить про хрещення, скільки 
продовжує наставляти слухачів про неприпустимість присяг. Однак, говорячи 
про гріхи, пов'язані з клятвами, святитель розповідає про те, що Таїнство Хре-
щення є образом смерті й воскресіння, а також говорить про те, навіщо потрібні в 
Таїнстві Хрещення обряди екзорцизму. На завершення бесіди святитель Іоанн 
Золотоустий наводить біблійні приклади клятвозлочинців. 

У третій бесіді, яка є останньою бесідою, що проводиться перед Таїнством 
Хрещення і яка була сказана святителем у Велику Середу1, святитель Іоанн 
Золотоустий відкриває перед оголошеними таємничий зміст Таїнства Хрещення. 
Він порівнює хрещення з духовним шлюбом, в якому людська душа заручається 
нареченому Христу. Далі святитель розповідає тим, хто готується до хрещення, 
який духовний сенс мають священнодійства, які видимим чином звершують 
священнослужителі. «Коли ти приступаєш до священного таїнства, плотські очі 
бачать воду, а очі віри бачать Дух. Ті споглядають тіло, що охрещується, а ці – 
поховання ветхої людини…», – пише святитель Іоанн Золотоустий2. 

Далі святитель розповідає оголошеним про час звершення Таїнства і 
необхідність зречення сатани та всіх його справ. Також святитель Іоанн 
Золотоустий вказує на те, що хрестяться всі слухачі разом в одній купелі, щоб не 
чинити різниці між різними соціальними групами. «Бо зауваж, що всім вам 
подається все спільно, щоб ні багатий не знехтував бідного, ні бідний не вважав, 
ніби в нього чогось менше, ніж у багатого», – навчає великий святитель3. 

На закінчення третьої бесіди святитель Іоанн Золотоустий відкриває 
оголошеним послідовність священнодійств, які незабаром будуть над ними 
звершені, і знову пояснює їхній духовний зміст. Закінчується повчання прохан-
ням молитися за наставників та ієреїв. 

Заключна четверта бесіда була сказана після звершення Таїнства 
Хрещення. У цій бесіді святитель міркує про великі блага, які надає людині 
Таїнство Хрещення. Так, він порівнює новохрещених із небесними зірками, 
вказуючи на те, що обмиті у хрещенні сяють набагато яскравіше, ніж найсвітліші 
небесні світила. Однак святитель Іоанн Золотоустий не лише захоплюється дара-
ми Святого Духа, що подаються в Таїнстві Хрещення, він готує новопросвічених 
до того, що вони повинні все життя проводити в боротьбі з дияволом. «Отже, 
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зухвало, приготуємось до боротьби, бо [Христос] одягнув нас в зброю яскравішу 
самого золота, міцнішу сталі, гарячішу і сильнішу всякого вогню, легшу будь-
якого повітря», – наставляє святитель1. 

Центральна частина цієї бесіди присвячується вченню про Таїнство Святої 
Євхаристії. Святитель вказує слухачам, що Господь не лише дав їм зброю для 
боротьби з лукавими духами, але й забезпечив віруючих небесною їжею – Своїми 
Тілом і Кров'ю, причастившись яких людина стає захищеною від будь-якого 
демонського впливу2. Також в даному місці святитель Іоанн Золотоустий вказує на 
те, що і Церква Христова була створена з ребер самого Господа Ісуса Христа. 
«Витекли з ребра вода та кров. Не проходь так просто, улюблений, повз це таїнство. 
Бо я хочу сказати і про інший таємничий сенс. Я сказав, що та кров і вода – це 
символ Хрещення та [Святих] Тайн. І з цих двох [Таїнств] народилася Церква»3. 

Завершується цей цикл огласительних повчань порівнянням хрещення з 
виходом ізраїльтян із єгипетського рабства. І закликом до того, щоб християни, 
які прийняли велику благодать в Таїнстві Хрещення, старанно зберігали її в 
подальшому житті. 

Другий цикл огласительних слів набагато ширший за перший і 
складається з семи слів. Причому прикметно те, що лише перших два слова з 
цього циклу звернені саме до бажаючих прийняти Таїнство Хрещення, решта 
п’ять слів звернена вже до новопросвічених християн і містить вказівки для 
їхнього духовного життя. 

У першій бесіді святитель, як і в першому циклі, сказаному ним раніше, 
уподібнює Хрещення духовному шлюбу, в якому Наречений-Христос поєд-
нується з душею людською. Святитель Іоанн Золотоустий вказує на те, що душа 
має постати перед Христом чистою непорочною дівою, тобто охоче очиститися 
від гріхів. Також святитель вказує на перевагу духовного шлюбу – Хрещення над 
шлюбом, який відбувається між чоловіком і жінкою. «Отже, якщо тілесний 
шлюб – це таємниця, причому велика таємниця, що можна сказати достойного 
про цей духовний шлюб?»4. 

Вказавши на велич духовного шлюбу, святитель Іоанн Золотоустий 
говорить і про те, що як при шлюбі звичайному бувають весільні подарунки, так і 
при духовному шлюбі Христос обдаровує Своєю пречистою Кров'ю, яка поєднує 
з Ним і омиває гріхи тих, хто приступає до Нього з вірою. 
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Далі святитель коротко викладає православне вчення про Святу Тройцю, 
причому цікаво те, що при цьому поясненні він не вступає в полеміку з 
єретиками, а просто вказує оголошеним, як потрібно вірити в Бога. 

Важливим здається і те, що святитель Іоанн Золотоустий не пояснює 
цілком нікео-цареградський Символ віри, а зупиняється лише на короткому спо-
віданні догмату про Пресвяту Тройцю. На закінчення повчання про віроспові-
дання святитель радить оголошуваним не розмовляти з неправомислячими, щоб 
самим не спокуситися хибними мудруваннями. 

Сказавши про необхідність правильно сповідувати віру, святитель Іоанн 
Золотоустий говорить про важливість доброго християнського життя. «Ми 
хочемо, щоб ви суворо дотримувалися вчення Церкви, і воно міцно увійшло до 
вашого розуму. Ті, хто сповідує цю віру, повинні відрізнятися в житті [добрими] 
справами, тому необхідно наставити і в цьому тих, хто повинен удостоїтися 
царського дару», – наставляє святитель слухачів1. Потім слідують настанови про 
необхідність уподібнюватися Владиці в лагідності та смиренності, а також 
умовляння до жінок прикрашати себе не коштовностями, а добрими справами. 

Завершується перша бесіда закликом з благоговінням зберігати звання 
християнина, здобуте у хрещенні, уникаючи різних ворожінь і присяг та іншої 
гріховної нечистоти. 

Інше повчання святитель Іоанн Золотоустий починає з розповіді про 
першого чоловіка – Адама і про вчинення ним гріхопадіння. Така тематика 
зумовлена тим, що за часів святителя існувала традиція, за якою книга Буття 
тлумачилася проповідниками саме в період Великого посту. Такі тлумачення 
були вимовлені святителем Іоанном Золотоустим кількома роками раніше, і 
тепер він знову повертається до цієї теми. 

Далі святитель пояснює необхідність заборонних молитов, які скоро 
будуть прочитані над тими, хто готується до Таїнства Хрещення, а також вказує 
на те, що їхній зовнішній вигляд і молитовна поза мають глибокий духовний 
зміст. «От яку користь приносять ці вигуки та страшні та дивовижні заклики. А 
вид оголених ніг та розпростертих рук показує нам дещо інше»2. 

На відміну від першого циклу бесід, у другому святитель звертається з 
настановою до восприємників. У цьому повчанні він говорить їм про велику 
нагороду, яку вони можуть отримати, якщо гідно виконають свій обов’язок перед 
хрещениками, і навпаки, погрожує страшними покараннями тим, які недбало 

                                                 
1 Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. [Електронний ресурс] // Азбука 

веры: сайт. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/oglasitelnye-
gomilii 

2 Там само. 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 95 – 

ставляться до своїх обов’язків. Також святитель Іоанн Золотоустий вказує на те, 
що восприємники називаються хрещеними батьками через те, що вони повинні 
виявляти таку турботу про духовне благополуччя хрещеників, яку виявляють 
батьки про земне благополуччя своїх дітей. 

Далі в цій бесіді святитель говорить про необхідність зречення сатани і 
важливість обітниць, що даються Христу. Він порівнює ці обітниці з договорами, 
які укладають люди між собою. Лише вказує на те, що договір із небесним 
Владикою набагато перевершує договори земні. Потім святитель Іоанн 
Золотоустий розповідає оголошеним про чинопослідування звершення Таїнства 
Хрещення, причому тут дослівна схожість з першим циклом бесід. Завершується 
це слово настановами про гідну підготовку до Святого Таїнства. 

Третя бесіда циклу адресована тим, хто вже прийняв хрещення. У цьому 
слові святитель вказує на те, що новопросвічені є радістю Церкви Христової. Як і 
в першому циклі бесід, святитель Іоанн Золотоустий порівнює їх із зірками і 
знову вказує на перевагу тих, хто недавно хрестився над небесними світилами. 

Далі святитель наводить як приклад новоохрещеним християнам 
апостола Павла. Святитель Іоанн Золотоустий вказує на те, що великий апостол, 
пізнавши істину християнської віри, відкинув свої помилки, в яких він процвітав, 
і всі свої сили вжив на служіння Христу. «Ти бачив, що він був схожий на лютого 
лева? Подивися, як знову-таки він одразу перетворюється на лагідну вівцю, і той, 
хто раніше заковував у кайдани, вкидав у в'язниці, гнав і переслідував усіх 
віруючих у Христа, раптово заради Христа опускається в кошику по стіні, щоб 
уникнути підступів юдеїв»1. 

Розповівши слухачам про зміну життя апостола Павла, святитель вказує 
на те, що всі, хто прийняв хрещення, повинні скинути гріховний одяг і зодягтися 
в одяг світлий. Більше того, святитель Іоанн Золотоустий закликає всіх хрещених 
стати новим творінням через зміну себе згідно з Божими заповідями. 

Завершується ця бесіда закликом до новоохрещених якнайдовше зберігати 
в собі благодать святого хрещення, а також нагадуванням хрещальних обітниць. 

Четверте слово святитель Іоанн Золотоустий присвячує заклику до 
боротьби з різними пристрастями. Так, на початку бесіди святитель вказує на 
постійну необхідність дотримання посту. Він закликає християн завжди і в 
усьому дотримуватись поміркованості, а також говорить про те, що ухилення від 
гріха і є постійний піст. Далі святитель Іоанн Золотоустий говорить про те, що 
пристрасті туманять розум людини і роблять її рабом. 

                                                 
1 Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. [Електронний ресурс] // Азбука 

веры: сайт. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/oglasitelnye-
gomilii 



 

 

 

 

 

 _____________________________________________  Андріївський вісник 

– 96 – 

Потім святитель детально говорить про гріх пияцтва, застерігаючи 
слухачів від впадання в такий тяжкий гріх. «Пияцтво – добровільно обраний біс, 
пияцтво – затьмарення розуму, пияцтво – втрата здорового глузду, пияцтво – 
розпалення плотських пристрастей», – наставляє новоохрещених великий 
вчитель Церкви1. 

На завершення бесіди святитель Іоанн Золотоустий знову, повертаючись 
до прикладу апостола Павла, закликає тих, хто слухає, подібно до апостола, 
змінити своє життя. Також він вказує на те, що і будь-який християнин через 
справжнє покаяння може знову зодягнутися в білий хрещальний одяг. 

П'яте огласительне слово святитель присвячує не стільки темі нещодавно 
прийнятого хрещення, а торкається в цьому слові насущної проблеми. Так, після 
Великого посту і святкування Великодня багато християн знову спрямовуються 
на різні видовища, залишивши церковні зібрання. І святитель Іоанн Золотоустий 
намагається довести слухачам згубність цього. Він закликає слухачів все своє 
життя присвятити Богу і своєю поведінкою не подавати спокуси оточуючим. 
Завершується бесіда закликом до новоохрещених все життя залишатися у такій 
же духовній чистоті. 

Шосте повчання було сказано у жанрі панегірика – похвального слова 
святим мученикам. Таких проповідей у святителя Іоанна Золотоустого близько 
тридцяти, і теми цієї огласительної гомілії перегукуються з іншими словами, 
присвяченими подвигу мучеників. У цій гомілії святитель вказує на те, що 
охрещені повинні піклуватися лише про небесне, подібно до мучеників, які 
нехтували земним життям і ставали громадянами небесної вітчизни. «Так і ці 
святі мученики, оскільки подумали про горнє, знехтували земне і стяжали ті 
блага, тому з щедрістю отримали і ті блага, і тут щодня насолоджуються честю»2. 
Завершується бесіда вказівкою на те, що милостиня та молитва допомагають 
зберігати світлість одягу хрещення. 

Останнє огласительне слово умовно можна розділити на три частини. У 
першій частині святитель Іоанн Золотоустий вихваляє ченців, що прийшли з 
околиць Антіохії до храму слухати повчання. У другій частині святитель знову 
нагадує новопросвіченим про марність земних благ і необхідність придбання благ 
духовних. У приклад він наводить праведного Авраама, який заради обіцяних 
Богом благ залишив усе, що мав, і пішов у землю, яку вказав йому Господь. Третя, 
заключна частина, присвячена настанові до новопросвічених. Святитель Іоанн 
Золотоустий закликає слухачів відвідувати храм уранці та ввечері, а впродовж дня, 
займаючись справами, постійно згадувати про божественне. 
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Також у святителя Іоанна Золотоустого є ще одне огласительне слово, 
сказане ним у 387 році. Особливість цієї гомілії полягає в тому, що вона не є 
складовою якогось циклу слів. У цій бесіді святитель торкається тих самих тем, 
які отримали більш детальне опрацювання в наступних огласительних словах. 

Підсумовуючи, важливо підкреслити, що цикли огласительных слів 
святителя Іоанна Златоустого є цілісний твір і, незважаючи на те, що були сказані 
в різний час, мають схожу структуру. Важливо також зауважити, що кількість 
слів, сказаних ним перед Таїнством Хрещенням, дорівнює або навіть менша, ніж 
кількість слів, сказаних після звершення Таїнства Хрещення. З цього видно, що 
святитель приділяв велику увагу моральному життю тих, хто хрестився. 

Цікаво і те, що вчення про Таїнство Євхаристії він пропонує лише бажаю-
чим прийняти Таїнство Хрещення, а після хрещення розмовляє лише про моральні 
ідеали християнства. Саме моральний бік життя християнина є для святителя 
найважливішим та суттєвим. Вказуючи на те, що спастися можливо лише право-
славно сповідуючи віру, святитель Іоанн Золотоустий у своїх огласительних 
словах дуже мало уваги приділяє православному віровченню. Він лише коротко 
описує основні догмати віри, не вдаючись у різні тонкощі їхнього розуміння. 

Важливою здається і стислість огласительных слів порівняно з іншими 
творами святителя. Ймовірно, він намагався давати рівно стільки інформації, 
скільки оголошений міг сприйняти. 

Насамкінець важливо зазначити, що огласительні гомілії святителя 
Іоанна Золотоустого не втратили актуальності в наші дні. Сучасні катехізатори 
повинні звернутися до цього пам’ятника святоотцівської літератури для того, 
щоб здійснювати оголошення бажаючих прийняти хрещення в рамках 
святоотцівської традиції. 
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УДК 37.01793                      Ігор ТОЦЬКИЙ, 
 майстер в/н ДПТНЗ «Стрийське вище  

художнє професійне училище» 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ КНИГИ ПРЕМУДРОСТІ ІСУСА,  
СИНА СИРАХОВОГО 

 
У статті проаналізовано книгу Премудрості Ісуса, сина Сирахового. як пам’ятку 

педагогічної думки. Висвітлено релігійно-моральний аспект підготовки педагогів та виховання 
молоді. Встановлено мету, цілі та засади такого виховання. 

Ключові слова: виховання, вихователь, навчально-виховний процес, побожність гріх. 
 
The article analyzes the book of the Wisdom of Jesus, the son of Sirach, as a monument of 

pedagogical thought. The religious and moral aspect of teacher training and youth education is 
highlighted. The purpose, goals and principles of such education are established. 

Keywords: upbringing, educator, educational process, piety, sin. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Біблія, як збірник 

священних книг, написаних богонатхненними авторами до Різдва Христового 
(Старий Заповіт) та після нього (Новий Заповіт), акумулювала в собі багато-
віковий досвід спілкування людини з Богом. Бог як Творець і Спаситель най-
більше від усіх хоче, щоб кожна людина прожила своє життя морально і 
праведно та змогла осягнути Царство Боже. Тому в біблійних книгах обов’язково 
наводились норми і стандарти такого богоугодного життя, а також методи і 
способи набуття людиною рис характеру і якостей поведінки, необхідної для 
спасіння її безсмертної душі.  

Однією з важливих в педагогічному аспекті біблійних книг є книга 
Премудрості Ісуса, сина Сирахового, положення якої мають неперехідне значен-
ня і для педагогів. Вона дозволяє подивитися на людей та проблеми їхнього 
виховання ніби очима Божими. 

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

Цілі статті. Цілями статті є: 1) проаналізувати педагогічний аспект книги 
Премудрості Ісуса, сина Сирахового; 2) на основі цього аналізу встановити цілі, 
задачі і мету виховання. 

Виклад основного матеріалу. Книга Премудрості Ісуса, сина 
Сирахового, спочатку була написана єврейською мовою, а пізніше перекладена 
внуком її автора грецькою в Єгипті за царя Птоломея Евергета (благодійника). 
Оскільки такий титул мали два царі: Птоломей III (247-222 до Р. Х.) і Птоломей 
VII (146-117 до Р. Х.), то встановити точну дату написання цієї книги неможливо. 
Вона належить до неканонічних чи апокрифічних книг Старого Заповіту, 
оскільки не увійшла до Старозавітного канону, котрий був сформований священ-
ником і пророком Єздрою в 5 ст. до Різдва Христового. 

За своїм педагогічним змістом книгу Премудрості Ісуса. сина Сирахового 
(далі – книга Сирах), можна розділити на декілька підрозділів. До найголовні-
шого з них слід віднести, в першу чергу, ті положення, які можуть бути 
використані сучасними вихователями в плані самопідготовки і в плані виховання 
інших. Крім того, в цій книзі є багато мудрих практичних порад щодо стосунків 
між чоловіком і жінкою, між друзями, між панами і рабами, підлеглими і 
начальниками (царями), бідними і багатими, старшими і молодшими тощо. Сам 
же автор книги Сирах в передмові до неї пише, що вона повинна допомогти 
євреям з діаспори пристосувати свою поведінку до життя згідно із законом, 
даним Богом через Мойсея. 

Вся книга написана у формі коротких висловлювань-притч повчального 
характеру. З неї видно, що автор був знайомий з книгою приповістей Соломона і, 
очевидно, з іншими старозавітними книгами. Тому ми знаходимо багато пара-
лелей між цими книгами, але в книзі Сирах є також багато чого і оригінального.  

Найголовніша цінність у світі, на думку автора, є усіляка премудрість, 
яка походить від Господа і джерелом якої є слово Боже (Сир. 1, 1, 5). Початком, 
повнотою і вінцем премудрості, а також славою і честю, веселістю та вінцем 
радості є страх Господній (Сир. 1, 11, 15-16, 18). При цьому автор зазначає, що 
страх Господній – це дар від Господа, і любов до Нього – це також премудрість, 
яку Він розділяє з тими, до кого благоволить на Свій розсуд і вибір (Сир. 1, 13-
14). В іншому місці Ісус зазначає, що для отримання премудрості необхідно 
виконувати заповіді Божі (Сир. 1, 26 ) чи закон. Виходячи з цього, кожний 
педагог для досягнення успіху у своїй діяльності повинен вести благочестивий, 
побожний та моральний образ життя. У такий спосіб він, по-перше, зможе бути 
взірцем і прикладом гідної поведінки для вихованців, що дозволить йому 
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завоювати серед них авторитет. З іншого боку, при таких умовах педагог може 
розраховувати на отримання мудрості від Самого Бога. Крім цього, йому 
необхідно, звичайно, читати і вивчати Слово Боже чи Біблію, з якої можна 
почерпнути багато мудрих та цінних істин, необхідних для розуміння психології 
людини та міжособистісних стосунків між учасниками навчально-виховного 
процесу, походження і природи зла в людині, методів її виправлення, виховання 
моральності та духовності тощо.  

Звичайно, вихователь повинен сам мати страх Божий, боятись порушити 
заповіді Божі, і ще з більшою наполегливістю необхідно прищеплювати його 
молодим людям, котрі ще не встигли остаточно збитись з правильної життєвої 
дороги, яка повинна з’єднувати їх з Богом і уможливити осягнення Царства 
Божого та спасіння душі. І справді, що може краще виховати людину та убезпе-
чити її від необачної, гріховної поведінки, як почуття персональної відповідаль-
ності за всі свої вчинки перед Богом, Який знає про всіх все наперед і не залишає 
жодний гріх без покарання, хоча часом і відкладає його, даючи можливість 
людині покаятись (Сир.16, 11-12).  

Таким чином, страх Господній відганяє гріхи, і без нього людина не 
зможе виправдатись (Сир. 1, 21). Виходячи з цього, можна сказати, що прищеп-
лення страху Божого, який дозволяє людині жити цілком відповідально, без-
грішно, не порушуючи моральних законів і правил, та надіятись на спасіння своєї 
душі й вічне життя з Богом, є головною метою, завданням та метою виховання. 
Якщо педагог добився цього і виховав побожних людей, то його місія виконана. 

В книзі Сирах можна знайти і засоби такого виховання. Виховуючи 
інших людей, педагог повинен найперше позбутись і уникати будь-якого прояву 
гніву, особливо ж несправедливого, тому що «сам рух гніву є падіння для 
людини» (Сир. 1, 22). Гніву треба протиставити терпеливість, віру та лагідність. 
Автор зазначає, що терплячий до певного часу стримається, а потім 
винагороджується веселістю (Сир. 1, 23). І справді, стриманість та лагідність – це 
ті якості, що найбільше цінуються у вихователях і без яких справжній педагог 
відбутися не може. Тільки страх Божий та побожність дозволяють людині в 
повній мірі оволодіти своїми емоціями, поведінкою та психікою, не доводити 
душу до стану афекту, коли будь-який контроль над психікою стає неможливий. 

Крім того, кожний педагог, як людина, покликана та поставлена на 
службу Божу у вихованні молоді, повинен бути готовий до всіляких випробу-
вань. Тому він має зміцнити своє серце, бути твердим у своїх переконаннях, 
триматися за Бога і не відступати від наміченої цілі. Хай не збивають його з 
обраної дороги всілякі негаразди, непорозуміння та приниження, тому що це 
попускає воля Божа для зміцнення та загартування його характеру та виховання 
терпеливості. Бо золото випробовується вогнем, а люди, угодні Богу – в горнилі 
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приниження (Сир. 2, 1-5). Головне при цьому – вірувати Богові і надіятись на 
Нього, то й Він і захистить (Сир. 2, 6).  

Треба пам’ятати, що педагогічно-освітянська діяльність – одна з 
найвідповідальніших та найважчих, тому не треба розчаровуватись від перших 
невдач, а сподіватись, що успіх при наполегливій та серйозній праці обов’язково 
з’явиться. Головне – не боятися труднощів, не опускати рук і не ходити двома 
стежками (Сир. 2, 12). Розслаблене серце, яке не має віри, не буде захищеним 
Богом, так само і люди, позбавлені терплячості не зможуть пройти випробу-
вання, «коли Господь відвідає» (Сир. 2,14). Ці слова потрібно пам’ятати педаго-
гам завжди і ніколи не впадати у відчай, знаючи, що Бог після випробовування 
відповідним чином нагородить і що краще потрапити у руки Божі, ніж людські. 
Бо наскільки Бог великий, настільки Він і милостивий (Сир. 2, 18). 

Важливими настановами для педагога є поради автора книги Сирах 
стосовно мовлення. По-перше, вихователь повинен бути твердим у своєму 
переконанні і відповідно до цього – чітким, вагомим та відповідальним у слові. 
Тому потрібно бути швидким на слухання і повільним на відповідь, яку ніколи не 
давати без обдумування. Не маючи правильного знання, краще промовчати, ніж 
говорити безглуздя (Сир. 5, 12-14). Взагалі, у мовленні людини як її слава, так і 
безчестя. Язик людини буває падінням для неї (Сир. 5, 15). Про це також 
потрібно пам’ятати вихователю і бути обережному та обачному в своїх словах. 
Ніколи не можна намагатись здаватись розумнішим і більш знаючим, ніж 
насправді. Адже немає такої людини, яка б усе знала. Тому не слід боятись 
виявити свою необізнаність у чомусь. Головне – не виглядати смішним та 
самозакоханим у чужих очах.  

Ісус застерігає також проти наклепництва та таємних доносів, які не 
завжди можуть бути правдивими. Тому без попередньої перевірки не можна 
докоряти людині, як і не можна перебивати когось в розмові (Сир. 11, 7-8). 
Також не потрібно сперечатися про справи далекі й маловажливі. Ці положення 
мають значення у навчально-виховній діяльності, оскільки помагають вихова-
телю вберегтися від багатьох помилок, пов’язаних з поспішністю та необґрунто-
ваністю прийнятих рішень.  

Слово вихователя повинно, перш за все, виявляти доброзичливість його 
характеру. В такому сенсі слово цінується автором книги навіть вище, як добра 
милостиня (Сир. 18, 17). Особливо важливо обдумувати свої слова на початку 
розмови (Сир. 18, 19). Мудра людина буде небагатослівною, зате кожне слово 
скаже вчасно (Сир. 20, 7). Іноді людина мовчить від незнання, а мудра людина 
знає, коли треба і промовчати. Бо багатослівна, марнославна людина часто 
набридає своїм слухачам (Сир. 20, 8). Ісус зазначає, що багатослівні уста роз-
повідають про чуже, про яке треба мовчати, а слова мудрих зважуються на вагах. 
У вустах немудрих – їхнє серце, вуста ж мудрих – в їхньому серці (Сир. 22, 29). 
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Це означає, що не можна ділитися з іншими всім тим, що є на серці, висловлю-
вану інформацію треба ретельно фільтрувати. Тому досвідчений педагог знає 
ціну своїм словам і не розкидається ними марно направо і наліво. Для кожного 
обдуманого і виваженого слова він знаходить відповідне місце і час. Звичайно, 
таке уміння з’являється не відразу, адже у слові виявляється справжня мудрість 
наставника. Так, А. С. Макаренко писав, що у нього було більше 10 варіантів, як 
сказати звичайну фразу: «Іди сюди». Ніколи не можна прикривати свою недо-
статню обізнаність багатослів’ям. Коли ж педагог знає, що сказати, то обов’яз-
ково мусить говорити, бо, як пише Ісус, краща людина, що приховує свою 
нерозумність, ніж та, що приховує свою мудрість (Сир. 20, 31).  

Потрібно вміти в небагатьох словах висказати головне і багато (Сир. 32, 
10). Це положення також характеризує досвідченого і мудрого наставника, яким 
має намагатись бути кожен педагог. Той вихователь користується авторитетом, 
котрий знає багато і вміє коли треба мовчати. Ісус закликає, щоб для слів своїх 
зробити вагу і міру, а для вуст – двері й засув (Сир. 28, 29). Застерігає автор 
книги Сирах також від брехні. Він справедливо зазначає, що поведінка брехливої 
людини – безчесна, і ганьба такої людини завжди з нею (Сир. 20, 26). Тому 
педагог ні в якому разі не повинен сам нікого обманювати і не дозволяти цього 
робити іншим, постійно та наполегливо викорінювати брехливість із середовища 
учнів та вихованців. При цьому слід наголошувати на тому, що когось часом і 
вдається обдурити, іноді навіть і себе, та Бога – ніколи. 

Велике значення має для педагога уміння зупинити суперечку на самому 
її початку. Про це автор книги Сирах пише наступним чином: «Утримуйся від 
суперечки – і ти зменшиш гріхи (Сир. 28, 9). На його думку, людина своїм 
словом ніби подихом може або роздмухати іскру суперечки або, ніби плюнувши, 
загасити її (Сир. 28, 14). Як глиняна посудина випробовується у вогні, так 
людина – у розмові. Тому не слід хвалити людину, не почувши її мову. Треба 
пам’ятати також, що у слові часто виявляється помисли людського серця (Сир. 
27, 6). Тому вихователь повинен бути уважним при слуханні інших людей. 
Кожне слово, інтонація, жест, міміка може багато чого сказати про внутрішній 
стан людини при уважному спостереженню за нею. 

У процесі виховання важливо враховувати інтелектуальний розвиток 
кожного вихованця. Відповідно до цього необхідно і організовувати виховну 
роботу. На думку Ісуса, смішно наставляти людину нерозумну. Це все одно що 
говорити з людиною, яка дрімає і в кінці розмови знову перепитує: «що?»  
(Сир. 22, 8). Тому з такими вихованцями мова має бути гранично лаконічною, без 
зайвих слів, більше в наказовому порядку. Ісус вважає, що краще викрити чужу 
провину (бажано наодинці), ніж сердитися на когось таємно («носити камінь за 
пазухою»). При цьому є надія, що кривдник покається і між ними встановиться 
мир (Сир. 20, 1-2). 
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Важливою рисою, що характеризує доброчесну людину, є дотримання 
даного слова чи обіцянки. Звичайно, великою мірою це стосується і вихователя, 
інакше він не може розраховувати на авторитет серед вихованців. Цей момент 
відображений в книзі Сираха наступними словами: «Твердо тримай слово і будь 
вірний йому – і ти у всякий час знайдеш потрібне для тебе» (Сир. 29, 3). Доречно 
тут згадати і повчання французького філософа Монтеск’є своєму синові. Він 
говорив, що найбільша честь для людини – виконати обіцянку, як би важко це не 
було. А найбільша мудрість – це ніколи нікому нічого не обіцяти. Справді, 
обіцяти на словах – набагато легше, ніж виконувати на ділі. Обставини можуть 
кардинально змінитися, але дане слово однак необхідно виконати. Від цього 
залежить честь та авторитет вихователя. Тому краще обходитись без обіцянок. 
Особливо про це треба пам’ятати молодим педагогам. 

Вихователь повинен дуже ретельно слідкувати за своїм мовленням, 
виробляти власний, індивідуальний, неповторний стиль і за будь-яких обставин не 
вживати ненормативної лексики. Цього навчає і автор книги Сирах. Так, зокрема, 
він пише: «Не привчай твоїх уст до грубої неввічливості, бо при ній бувають 
гріховні слова» (Сир. 23, 16). Як запобіжний засіб він радить пам’ятати про батька 
та матір, при яких людина не вживає вульгарних слів. І взагалі, людина, яка 
розсудлива в словах, сама від них мудріє й інших наставляє (Сир. 18, 29). 

Велику небезпеку несе «третій язик», який часто несе спотворену 
інформацію і сіє між людей недовіру та ворожнечу (Сир. 28, 16). Тому його 
потрібно остерігатися, і ні в якому разі за будь-яких обставин не можна давати 
волю своєму язику. Ісус пише, що язик ніколи не оволодіє благочестивою 
людиною, а тільки – тими хто залишає Господа (Сир. 28, 25-26). 

На думку Ісуса, не можна клястися, особливо ім’ям Святого, бо той, хто 
постійно так чинить, не очиститься від гріха (Сир. 23, 10). Звичайно, людина 
правдива і прямодушна не має потреби брати у свідки своїх слів Бога чи ще кого-
небудь. Як правило, потребу в цьому має людина лукава, котра в такий спосіб 
хоче прикрити свою брехню. Виходячи з цього, вихователь не повинен нічим 
клястися. Він також не повинен ухилятися від справедливих докорів з боку колег 
чи вихованців та шукати виправдання згідно зі своїм бажанням, тому що така 
поведінка характеризує людину грішну (Сир. 32, 19). Справою честі для кожного 
педагога є визнання своїх особистих помилок і гріхів, якими є будь-яке 
порушення морального закону.  

Важливою для вихователя є думка, що ніколи не треба мститися за свої 
образи, а краще дати для цього місце Богові. Потрібно простити людині кривду, бо 
тоді і Бог простить скривдженому його гріхи (Сир. 28, 2). Вихователю не можна 
легко всім довіряти, бо така поведінка характеризує людину легковажну (Сир. 19, 4). 
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Стосовно ж корисних порад, що стосуються практичного життя усіх людей, 
то можна відзначити наступне. На думку Ісуса, початок гріха – гордість, а початок 
гордості – відхід людини від Господа (Сир. 10, 14-15). Тому не можна підноситись 
одній людині над іншими, бо всяка людина є лише земля і попіл (Сир. 10, 9). При 
цьому він відзначає, що гордість ненависна і Господу, і людям. Щоб уникнути у 
своєму житті брехні та зла, потрібно й самому не чинити їх (Сир. 7, 1-2). Допомагати 
потрібно людям благочестивим, смиренним, добрим, а не грішникам, бо і Всевишній 
ненавидить останніх і віддає помсту людям нечестивим (Сир. 12, 6). І взагалі, 
потрібно уникати грішників й їхніх гріхів, бо можна зазнати від них всіляких 
підступів та ударів. Для людини краще мало знати, але бути побожному, ніж багато 
обізнаному і такому, що порушує закон (Сир. 19, 21). З цим важко не погодитись, 
тому що Бог не дивиться на особу людини, лише на її поведінку та мотиви цієї 
поведінки (серце). Тому з усіх сил потрібно тікати від гріха як від гадюки і від зубів 
його як від зубів лева (Сир. 21, 2-3).  

Слід пам’ятати, що всяке беззаконня як двосічний меч, від якого рана не 
загоюється (Сир. 21, 4). Автор також застерігає від поклоніння золоту, яке є 
тимчасовим тлінним скарбом. Через нього багато людей впало і загинуло, 
зазначає Ісус. Тобто через прив’язаність до багатства багато людей згрішили і 
грішать, гублячи свої безсмертні душі. Засуджує Ісус також і лінивство (Сир. 22, 
1-2). Він закликає до стримування від розкоші і всіляких застіль. Потрібно жити 
згідно зі своїми статками (Сир. 18, 32-33). Людина, схильна до пияцтва, ніколи не 
стане багатою, а вино та жінки зводять навіть і розумних людей. Особливу небез-
пеку становлять жінки вільної поведінки (блудниці). Людина, яка зв’язується з 
ними, стає нахабною, зухвалою і успадковує погибель душі (Сир. 19, 3).  

Є речі, які не пробачаються навіть друзям і перекреслюють будь-яку 
дружбу. До таких Ісус зараховує гордість, викриття довіреної таємниці й під-
ступне злочинство (Сир. 22, 25). Стосовно сімейного виховання, то сина потрібно 
частіше наказувати, щоб в майбутньому тішитися ним. Син, який залишений на 
свою волю, пізніше робиться зухвалим. Виховувати його потрібно змолоду і не 
бентежитись його криком. Тобто виховання сина повинно бути суворим, 
наполегливим і постійним (Сир. 30, 1-13). У всіх справах людині потрібно бути 
поміркованій і обачній. Не можна захоплюватися їжею і проти вина – виявляти 
хоробрість. Вино випробовує серця гордих людей пияцтвом (Сир. 31, 26, 29-30). 

Мудра людина перед кожною справою роздумує, а перед всякою дією 
радиться. Не можна радитись з людиною недоброзичливою про будь-що, з 
заздрісною – про подяку, з немилосердною – про доброчинність, з лінивою – про 
всяку справу тощо (Сир. 37, 10-12). А взагалі найкращим порадником для 
людини є її серце, а душа може сказати більше ніж сім спостерігачів, що сидять 
на висоті (Сир. 37, 17-18). У всіх справах треба благословляти Господа, славити 
Його, бо всі Його справи є благочинні і в свій час виконаються (Сир. 39, 19-21). 
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Треба пам’ятати, що молитва смиренної людини проходить крізь хмари і буде 
вислухана Ним. 

Ісус закликає кожну людину всім серцем шанувати батька і не забувати 
породільних мук матері. Треба шанувати їх і ділом, і словом, щоб отримати 
благословення батька, яке зміцнює будинки дітей, а клятва матері руйнує до 
основи (Сир. 7, 29; 3, 8-9). І справді, для кожної людини найдорожчими є її 
батьки, які привели її у цей світ і посвячують їй усе своє життя.  

Висновки. У книзі премудрості Ісуса, сина Сирахового, накопичений 
великий матеріал, який може бути використаний педагогами у навчально-
виховному процесі. Вона навчає вихователя правил поведінки, необхідної для 
досягнення максимальної ефективності в педагогічній діяльності. Згідно з цією 
книгою педагог повинен бути найперше побожною людиною, мати в своєму 
серці страх Божий, який убезпечить його від всіляких помилок і гріхів. До 
кожного вихованця потрібно мати індивідуальний підхід згідно з його розумовим 
розвитком та моральним станом. Вихователю необхідно бути стриманим, 
терпеливим, відповідальним та виваженим у своїх рішеннях, уважним слухачем, 
який не робить нічого необачного, непродуманого, поспішного. До вихованців 
треба ставитися поблажливо, не бути злопам’ятним. У своїй мові необхідно бути 
зрозумілим, прямим, лаконічним і чітким, не допускати наклепів, таємних 
доносів, які часто є брехливими, не можна мстити за образи. В свою чергу, треба 
бути щирим з вихованцями, відразу виявляти їхні прогріхи у поведінці чи словах, 
а «не носити камінь за пазухою». У виховній діяльності нічого не можна робити 
без попередньої перевірки і визначення дійсних мотивів поведінки вихованців.  
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС  
БОГОСЛОВСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
У науковому богословському просторі на сьогодні існує чимало наукових та науково-

популярних видань, зокрема, збірників матеріалів конференцій, монографій, підручників та 
інших релігійних видань. Наукові богословські праці досить стрімко набувають тенденцій 
популярності і починають займати чільну позицію в науковому світі. 

Проте справа донесення неспотвореного слова до читача є надзвичайно нелегкою та 
відповідальною працею. Читаючи сучасні богословські видання, ми спостерігаємо гостру 
наукову проблематику у певній неузгодженості підходів до літературного редагування взагалі 
і до вжитку богословської термінології зокрема. Інколи подібна неоднозначність трапляється 
на сторінках однієї публікації. Власне у даній статті мова і буде йти про сучасний 
український правопис основних термінів, які є найбільш вживаними у богословських працях. 

Ключові слова: правопис, церковні слова, богословські терміни. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. У загальному своєму 

розумінні питання правопису церковних і релігійних слів не є однозначним. 
Адже воно безпосередньо пов’язане з історією нашої держави, оскільки довгий 
час православ’я було невіддільним від державної політики. У певні моменти 
історії релігійне питання було вирішальним. З цього й можна зрозуміти, чому в 
XIX – на початку XX ст.. у друкованих виданнях, що належали до сфери гро-
мадського друку, більшість слів, пов’язаних з церковною тематикою, писалися 
саме з великої літери.  

Усім добре відомо, що зараз з великої літери завжди пишуться слова, що 
іменують Бога. Проте у церковній літературі, церковнослов’янською мовою 
велика літера на початку таких слів ніколи не використовувалася; замість неї над 
словом ставився надрядковий знак – титло. Великі ж літери у виданнях церков-
ного друку ставилися на початку нового рядка або розділів книги. Але в середині 
речень всі слова, у тому числі й власні імена, вживались лише з малих літер. 

Однак у 20-х роках ХХ століття з огляду на історичні події змінився і 
правопис. Десятки років атеїстичного світогляду позначилися і на правописі 
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відповідних термінів. Практично всі слова, пов’язані з релігією, тоді наказували 
писати з малої літери. Відносний виняток було зроблено лише для назв християн-
ських книг: передусім рекомендувалося писати Біблія, Євангеліє, Часослов, але 
чинити по біблії, євангелії. 

З часом рекомендації щодо оформлення релігійних назв у практичних 
посібниках і довідниках з правопису істотно змінювалися, а головне – поповню-
валися новими випадками і прикладами, які до цього не розглядалися. За неза-
лежності України рекомендації стосовно написання деяких слів із великої літери 
взагалі зникли з довідників. До прикладу, якщо у виданнях 1990-х років реко-
мендується написання, наприклад, Українська Православна Церква, Помісний 
Собор, то у довідниках більш пізніх років видання наводяться написання лише з 
однієї (початкової) великої літери, що відповідає загальним правилам вживання 
великої літери у власних найменуваннях. 

У зв’язку з вищенаведеним стає зрозуміло, чому у виданнях різних років 
можна зустріти стільки різночитань і варіантів написання одного і того ж 
поняття. І це зовсім не означає, що десь слово написано правильно, а десь – 
безграмотно. 

Так попри певні неузгодженості правопису церковних слів в історичному 
розрізі настав час в українському богословському середовищі прийняти уніфіко-
вані норми літературного редагування для методологічного оформлення науко-
вих текстів. Ставлячи у цій статті чітке завдання нормування богословської 
термінології, можна сподіватись на прийняття уніфікованих норм літературного 
редагування богословських публікацій у найближчому майбутньому. Актуаль-
ність тематики дослідження неабияк підвищується новим українським правопи-
сом, який виданий у 2019 році, та незгідністю деяких богословів із ним. Тому, з 
одного боку, дана праця буде синтезом українського правопису, та з іншого – 
дещо відмінної сучасної практики написання церковних слів у середовищі 
Православної Церкви України. 

Аналіз досліджень цієї проблематики показує неоднорідність підходу 
до застосування українського правопису богословських термінів. Зокрема, в 
«Українському правописі» наведено цілий параграф, який регулює написання 
слів, пов’язаних з релігією, послуговуючись загальними нормами написання слів 
в українській мові. У свою чергу, Український католицький університет пропо-
нує увазі видання Термінологічно-правописного порадника для богословів та 
редакторів богословських текстів, у якому розкриває семантичне поле богослов-
ських термінів та їхній правопис в класичному західноцерковному трактуванні. 
Окрім цього, варта уваги стаття Релігійно-інформаційної служби України: «Як 
правильно писати слова, пов’язані з церквою», яка є своєрідною компіляцією 
різноманітних варіантів правопису. 
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Відтак у загальному вигляді кожен автор подає окремішній власний ва-
ріант написання богословської термінології. У зв’язку з цим залишається невирі-
шеною проблема співставлення варіанта світського правопису та його церковної 
інтерпретації. 

Мета даної статті полягає у виясненні правопису найбільш вживаних 
богословських термінів. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з новою редакцією «Українського 
правопису», який був схвалений Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 
від 22 травня 2019 року) та затверджений Українською національною комісією з 
питань правопису [6], передбачені певні норми, що стосуються написання слів на 
релігійну тематику. 

Зокрема, новий український правопис рекомендує писати з великої літери 
саме слово Бог та найменування трьох Божественних Осіб [3]: Бог, Бог Отець, 
Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також 
Свята Трійця, Триєдиний Бог, Троїчний Бог, Божі Особи.  

Окрім цього, аналогічно пишемо слова та словосполучення, які є 
понятійними еквівалентами названих найменувань Бога [3]: Творець, Всевишній, 
Елогім, Господь, Спаситель, Агнець, Логос, Емануїл, Месія, Утішитель та інші. 
Також з великої літери пишемо слова та словосполучення, які позначають і Божу 
Матір: Богородиця, Божа Мати, Пречиста Діва, Цариця Небесна. 

Коли ж слово «бог» вжите в поганському значенні, тобто позначає не 
єдиного Абсолюта, а одне із божеств поганського пантеону, тоді пишемо його з 
малої літери, а його власну назву з великої: бог Ваал, боги Олімпу, бог Аполлон. 

З огляду на виявляння високої пошани до Бога, присвійні прикметники у 
релігійному контексті, утворені від власних назв Божественних Осіб, пишуться з 
великої літери [4]: слава Божа, храм Божий, Господній день, Божественна 
Трійця, Божественна літургія. 

У зв’язку з тією ж причиною, що і в попередньому випадку, особові, 
вказівні та зворотні займенники всіх відмінків, які вживаються по відношенню до 
Бога та Богородиці в богословській літературі, також пишуться з великої літери: 
«Тому що як Народжений від Неї – істинний Бог, так і Та, Яка народила 
істинного Бога, Який від Неї втілився – істинна Богородиця» [2, с. 67]. 

Таким самим чином, з великої літери слід писати й імена апостолів, 
пророків та інших святих: Іоанн Хреститель, Іоанн Богослов, Миколай 
Чудотворець, Андрій Першозваний (а не Первозванний – як російська калька). 
Однак слова, що позначають лик святого (апостол, святий, преподобний, 
мученик…), пишуться з малої літери: апостол Матфей, святий Димитрій 
Солунський, блаженна Феодора, святий рівноапостольний князь Володимир. 
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Згідно з українським правописом у назвах організацій і органів церковної 
влади пишеться з великої літери лише перше слово і власні імена [6, с. 60]: 
Православна церква України, Вірменська апостольська церква, Київська митро-
полія, Константинопольська патріархія, Помісний собор, Вселенський собор, 
Священний синод, Євангелічно-лютеранська церква, Римо-католицька церква. 

Однак у православному і взагалі церковному середовищі, ставлячись 
поблажливіше, не виключаючи правил, великі літери використовуються більш 
широко, ніж того вимагають правила правопису. Зокрема, в назвах Церков як 
організацій слово «Церква», що позначає боголюдську інституцію, та усі інші 
слова на знак означуваного ними високого змісту пишуться з великої літери: 
Православна Церква України, Елладська Православна Церква, Римо-Католицька 
Церква, Євангелічно-Лютеранська Церква, Апостольська Кафолична Ассирій-
ська Церква Сходу. 

Саме ж слово «Церква» з великої літери пишеться у наступних випадках: 
• у значенні «Божественної установи», а також якщо слову «Церква» в цьому 

значенні надається особливий високий сенс [4], наприклад: Отці Церкви, 
Заповіді Церкви; 

• якщо слово «Церква» використовується замість повної назви релігійної 
організації [4] (наприклад, замість рішення Православної Церкви України): 
рішення Церкви. 

Якщо ж слово «церква» вживається у значеннях «храм» і «релігійна 
організація», тоді це слово рекомендується писати з малої літери, наприклад [4]: 
ходити до церкви, служити в церкві, відлучити від церкви, відокремлення церкви 
від держави. 

Рівнозначно, у церковній традиції слід вживати велику літеру у всіх 
словах в назвах найвищих церковних органів (на зразок правопису найвищих 
державних установ): Вселенська Патріархія, Вселенський Собор, Помісний 
Собор, Синод та інші. 

У назвах церковних свят із великої літери пишеться перше слово і всі 
власні імена (у тому числі прикметники «Христове», «Господнє»): Різдво 
Христове, Хрещення Господнє, Благовіщення, Вхід Господній в Єрусалим, 
Великдень, День Святої Трійці, Усікновення глави Іоанна Предтечі, Введення у 
храм Пресвятої Богородиці. Лексеми ж, які є скороченими назвами свят, завжди 
пишемо з великої літери (навіть якщо в заголовку перед ними стоїть інше слово) 
[3]: Різдво, Обрізання, Богоявлення, Стрітення, Благовіщення, Преображення, 
Успіння, Воздвиження, Покрова, Введення та інші. Винятком у написанні церков-
них свят є лише повна назва свята Великодня як найбільшого з усіх право-
славних свят: Світле Христове Воскресіння. 
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Коли ж лексеми позначають не свято, а подію історії спасіння, пишемо їх 
з малої літери: втілення, відкуплення, зішестя до пекла, страсті тощо. Лексеми, 
які є родовими позначеннями (віднайдення, перенесення, покладення, поклонін-
ня, спомин, переставлення та інші), пишемо з великої літери тільки тоді, коли 
вони є першими словами в назві свята [3]: Перенесення мощей святого Миколая 
Чудотворця. Також такі лексеми як передсвято, післясвято, віддання, навечір’я 
слід писати з малої літери: передсвято Різдва Богородиці, післясвято Стрітення 
Господнього, віддання свята Богоявлення.  

Також велику літеру треба писати в окремих власних назвах постів, 
пов’язаних з ними днів та лексемах народних назв цих днів і постів: Різдвяний 
піст (Пилипівка), Масниця, Прощена неділя, Великий піст, Страсний тиждень, 
Страсна п’ятниця, Петрів піст (Петрівка), Успенський піст (Спасівка). 

При написанні повних офіційних найменувань найвищих церковних 
посадових осіб, себто їхніх предстоятелів (керівників) також вживаються усі 
великі літери, окрім службових слів: Вселенський Патріарх, Блаженнійший 
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Папа Римський, Католікос-
Патріарх усієї Грузії, Верховний Архиєпископ Ілля ІІ. 

Однак найменування усіх інших церковних звань і посад слід писати з 
малої букви: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архиєпископ 
Вишгородський Агапіт, єпископ, архієрей, владика, архимандрит, ігумен, 
протоієрей, ієрей, протодиякон, диякон, іподиякон, чтець. 

Для позначення вищих ступенів у церковній ієрархії (архиєпископ, 
архимандрит, архидиякон) використовується саме префікс «архи», а не «архі». 
Адже у всіх давніх грецьких запозиченнях через церковнослов’янську мову 
пишеться грецький префікс «архи». Найновіші дослідження також схиляються до 
відновлення написання релігійної лексики, запозиченої з грецької мови, саме 
через літеру -и- [5, с. 66]. Відомий український мовознавець та професор Василь 
Німчук зауважує, що запозичені лексеми, вживані в церковній сфері, «ввійшли в 
українську мову дуже давно, добре адаптувалися до нашої фонетичної системи», 
і в них природно писати -и- [5, с. 66]: єпископ, єпитрахиль, алилуя, прокимен... 
Зважаючи на це, богословська література останніх років ілюструє активний 
вжиток таких форм саме через букву -и- [7, с. 24].  

Проте у контексті давно сформованої правописної традиції окремі 
терміни запозиченої релігійної лексики пишуться через букву -і-, а саме: 
антимінс, хіротонія, хіротесія. 

Стосовно слова «священник», то його правопис змінювався: до 2019 року 
правила гласили про написання однієї літери -н- у цьому слові, проте новий 
український правопис свідчить про те, що слово «священник» має писатися з 
подвоєнням -нн- на позначення приголосних звуків внаслідок збігу приголосних 
у слові [6, с. 23]. 
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При зверненні до патріарха правопис рекомендує великі літери: Ваша 
Святосте. Звернення ж до інших духовних осіб у ньому наводяться в написанні 
з малої літери [6, с. 60]: ваше високопреосвященство, ваше преосвященство, 
ваше високопреподобіє і так далі. 

Проте згідно з благочестивою церковною традицією, зважаючи на висо-
кий статус духовної особи та висловлюючи тим самим свою повагу до неї, при 
звертаннях до священнослужителів будь-якого чину пишуться усі слова з великої 
літери: Ваше Блаженство (для духовної особи зі статусом «Блаженнійший»), 
Ваше Високопреосвященство (для митрополитів та архиєпископів), Ваше 
Преосвященство (для єпископів), Ваше Високопреподобіє (для архимандритів, 
ігуменів, протоієреїв), Ваше Преподобіє (для ієромонахів та ієреїв). 

У назвах церков, монастирів та ікон всі слова пишуться з великої літери, 
окрім родових найменувань (церква, храм, собор, монастир, лавра…) і службових 
слів. З огляду на це правильні написання будуть наступними [4]: Свято-
Покровський кафедральний собор, храм Успіння Пресвятої Богородиці, 
Михайлівський Золотоверхий монастир, ікона Кристинопільської Богоматері. 

Однак у даному правилі існує виняток, а саме, якщо назва храму містить 
словосполучення «в ім’я» [4], то тоді правильне написання буде таким: храм в 
ім’я святої Параскеви П’ятниці, храм в ім’я ікони Божої Матері «Володи-
мирська» (проте храм Володимирської Ікони Божої Матері). 

У назвах книг Біблії з великої літери рекомендується писати перше слово 
(яке може бути єдиним) і власні імена, що входять до складу назви [4]: Буття, 
Книга Ісуса Навина, Книга Іова, Книга пісні пiсень Соломонових, Книга пророка 
Ісаї, Євангеліє від Матфея, Діяння святих апостолів. 

При цьому варто звернути увагу, що попри відсутність точної 
регламентації правопису слід притримуватися вікової православної традиції, за 
якою назви народів, до яких адресовані деякі послання апостола Павла (галати, 
римляни, коринфяни та інші), не будучи при цьому власними іменами, пишуться 
з великих літер: Послання до Римлян, Перше послання до Коринф’ян. 

Загальні ж іменники такі як «суддя», «царство», «паралипоменон» вжи-
ваються в назвах книг Священного Писання як власні імена й відповідно також 
пишуться з великих літер: Книга Суддів Ізраїльських, Четверта книга Царств, 
Перша книга Паралипоменон. При цьому, як можна зауважити, слова «книга» і 
«послання» які в назві не виступають першими пишуться з малої літери [3]. 

Назви ж неканонічних книг такі як апокрифи, анонімні церковні твори 
пишемо за загальним правилом в лапках: «Дідахе», «Діяння апостола Андрія», 
«Євангеліє Фоми», книга «Успіння Марії», «Лист до Варнави», «Псалми 
Соломонові», «Протоєвангеліє Якова». 

Назви церковних богослужінь та їхніх складових слід писати з малої 
літери: літургія (але Божественна літургія, як Євхаристійне богослужіння), 
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дев’ятий час, вечірня, повечір’я, полуношниця, рання, перший час, всенічне 
бдіння, полієлей, канон, акафіст, антифон, прокимен, єктенія.  

Якщо назва богослужіння містить власні найменування, тоді вони 
пишуться з великої букви, до прикладу: Акафіст до Господа нашого Ісуса 
Христа, великий покаянний канон Андрія Критського. 

Обігові назви церковних Таїнств пишуться з великої літери, як і саме 
слово «Таїнство»: Таїнства Хрещення та Миропомазання, Таїнства Сповіді й 
Причастя, Таїнство Шлюбу, Таїнство Єлеосвячення. Назви ж чинів слід писати з 
малої літери: чин похорону, чин малого освячення води. 

Висновки. Таким чином, ми бачимо, що крізь століття рекомендації щодо 
оформлення богословських термінів у практичних посібниках і довідниках з 
правопису істотно змінювалися, а головне поповнювалися новими випадками і 
прикладами, які до цього не розглядалися. У зв’язку з цим існує проблематика 
неузгодженості підходів до літературного редагування богословської термінології. 
Зі становленням незалежності України правопис почав удосконалюватися згідно з 
вимогами сучасної української мови. Так у 2019 році був схвалений «Український 
правопис», який і регламентує сьогочасний правопис богословських термінів. 
Проте не усі богослови згідні з деякими моментами правопису, через секуля-
ризовані підходи до його укладення. Тому на даному етапі стоїть завдання 
узгодження правопису церковних слів між представниками освіти та Церкви.  
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2004. 1416 с. 

2. Іоан (Дамаскин), преп. Точний виклад Православної віри / пер. На укр. мову 
аспірантів Київської православної богословської академії; під ред. Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Київ: Видавничий відділ УПЦ 
Київського Патріархату, 2010. 294 с.  

3. Написання великої літери у релігійній лексиці. URL: 
http://blyzhchedoboga.com.ua/napisannya-velikoyi-literi-u-religijnij-leksitsi/ (11.11.2022.) 

4. Релігійно-інформаційна служба України. Як правильно писати слова, 
пов’язані з церквою. URL: https://risu.ua/yak-pravilno-pisati-slova-pov-yazani-z-
cerkvoyu_n84087 (03.11.2022.) 

5. Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів 
богословських текстів. Для видань Українського Католицького Університету. Львів: 
Видання Інституту богословської термінології та перекладів Українського Католицького 
Університету, 2005. 130 с. 

6. Український правопис / Схвалено Кабінетом Міністрів України. Київ: Президія 
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
 
• 

 
Рівненська область 

Демидівський район 
Демидівське благочиння 

 
1. с. Малево, 90 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1900 році. Придатна. 

Престольний празник 14 вересня (ст. ст.). Воздвиження Чесного Хреста. 
3. Зареєстрована 1946 року за № 417. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Бильче 3 км. 
 с. Русино – Берестечко 3 км. 

6. В с. Малево є амбулаторія за 100 м від церкви. 
7. В с. Малево є 7-літка за 100 м від церкви. 
8. Залізнична станція с. Дубова. Корчма 9 км від церкви. Автобусна зупинка 

Демидівка 12 км від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Боремель 12 км 
від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 60 км, від районного центру 12 км, 
від благочинного центру с. Вербень 12 км. 

10.  Священнику є 2-кімнатна квартира – зайнята під амбулаторію. 
 Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Прот. Малюжкович Орест 1930-1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Бильче 1952-1959 рр. 

Псаломщик: 
• Осійчук Петро Андрійович 1950-1956 рр. 
• Ільчук Григорій Федорович 1957-1957 рр., без указу. 

Церковний староста: 
• Панчук Харитон Савович 1950 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Пашевої 1959 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Охматків, 90 дворів.  
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Різдво-Богородична, побудована в 

1900 році. Придатна. Престольний празник 8 вересня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 1946 року за № 410. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Княгинин 3 км. 
 с. Перекали 3 км. 

6. Амбулаторія є в с. Княгинині за 3 км від церкви. 
7. В с. Охматкові є початкова школа 0,5 км від церкви. 
8. Залізнична станція Дубно 30 км. Автобусна зупинка Демидівка 8 км. 

Поштове відділення зв’язку с. Княгинин 3 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км, від благочинного центру 15 км. 
10.  Для настоятеля є 1-кімнатна церковна квартира з кухнею. 

 По словесному сповіщенню уповноваженого від 4 травня 1961 року – церква 
закрита. 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

 
Настоятель: 

• Свящ. Садецький Гртгорій Дорофійович 1944-1960 рр. 
Псаломщик: 

• Тарасюк Святослав Федорович 1050-1954 рр. 
• Шевчук Анна Григорівна 1957-1957 рр. без указу. 

Церковний староста: 
• Кісіль Павло Григорович 1946-1956 рр. 
• Ковальчук Степан Афанасійович 1957 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Хрінники, 140 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Михайлівська, побудована в 1896 році. 

Придатна, потребує ремонту. Престольний празник 8 листопада (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 1946 року за № 406. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Толпижин 3 км. 
 с. Лопавше 2,5 км. 
 с. Вербень 5 км. 

6. В с. Хрінники є амбулаторія. 
7. В с. Хрінники є 7-літка. 
8. Залізнична станція с. Дубова Корчма 14 км. Автобусна зупинка і поштове 

відділення зв’язку Демидівка 6 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 88 км, від районного центру 

Демидівка 6 км, від благочинного центру 6 км. 
10.  Є 2-кімнатна квартира з кухнею, зайнята під медпункт. 

 Церква закрита ( сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Логвись Степан Васильович 1950-1952 рр. 
• Прот. Андріюк Інокентій 1952-1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Лопавше 1952 р. 

Псаломщик: 
• Дияк. Мулько Сидір 1950-1952 рр. 
• Лавренюк Іван Лаврентійович 195201957 рр. 

Церковний староста: 
• Луцюк Никанор 1945 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Велничі, 205 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1880 році. Придатна, по-

требує зовнішнього пофарбування. Престольний празник 14 вересня (ст. ст.). 
Воздвиження Чесного Хреста. 

3. Зареєстрована 1946 року за № 406-18. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Рудлев 2 км. 
 с. Красне 2 км. 
 с. Ліхачівка 1 км. 

6. В с. Велничі є амбулаторія 0,5 км від церкви. 
7. В с. Велничі є початкова школа за 0,5 км від церкви. 
8. Залізнична станція Дубно 30 км від церкви. Автобусна зупинка Бокійма 7 км. 

Поштове відділення зв’язку Княгинин 8 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км, від районного центру 

Демидівка 12 км, від благочинного центру 20 км. 
10.  Церковний будинок священника зайнятий під клуб. Будинок для псалом-

щика зайнятий приватною особою. 
Церква закрита в 1960 році (зі слів благочинного). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Рой Петро 1946-1951 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Княгинина 1951-1953 рр. 
• Прот. Садовський Данило 1953-1954 рр. 
• Свящ. Солтис Максим 1956-1956 р. 

Церковний староста: 
• Псал. Явнюк Михайло Миколайович 1950-1957 рр. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Войниця, 672 душі. 
2. Церква дерев’яна, Св.-Троїцька, побудована в 1937 році. Придатна. 

Престольний празник в день Святої Тройці. 
3. Зареєстрована 26 грудня 1946 року, № реєстраційного документв 398. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Бокійма 3 км. 
 с. Добрятин 2 км. 

6. В с. Войниця є медпункт 0,5 км, амбулаторія і лікарня в м. Демидівка 12 км. 
7. В с. Войниця є 4-літка, а в с. Новинах Добрятинських 10-літка 3 км. 
8. Залізнична станція Дубно 33 км. Автобусна зупинка с. Бокійма 3 км. 

Поштове відділення зв’язку Бокійма 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 68 км, від районного центру 

Демидівка 12 км, від благочинного центру м. Млинова 10 км. 
10.  Квартир для священника і псаломщика немає. 

 Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Садовський Данило 1949-1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Бокійма 1952-1953 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Перевередів 1953-1960 рр. 

Церковний староста: 
• Євгенюк Євдоким 1945-1952 рр. 
• Пилипчук Дмитро 1952-1953 рр. 
• Пилипчук Іван Платонович 1954 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Вичівки, 72 двори. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, придатна, побудована в 1825 році, побілка 

внутрішня і зовнішня. Престольний празник 1 жовтня (ст. ст.). Покрова 
Пресвятої Богородиці. 

3. Зареєстрована в 1946 році. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Лисін 2 км.  
 с. Хрінники 3 км. 
 с. Боремель 6 км. 

6. Амбулаторія і лікарня знаходяться в с. Боремель 6 км від церкви. 
7. В с. Вичівки є 7-літка за 0,5 км від церкви. 
8. Залізнина станція – Дубова Корчма 12 км від церкви. Автобусна зупинка 

Демидівка 11 км. Поштове відділення зв’язку в Боремелі 6 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км, від районного центру  

м. Демидівка 11 км, від благочинного центру 8 км. 
10.  Церковних будівель для притчу немає. 

 Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Лисіна 1946-1954 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Боремель 1954 р. 

Церковний староста: 
• Походзей Денис Іванович 1950-1955 рр. 
• Стасюк Олексій 1955 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Бильче, 80 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1756 році. Престольний 

празник на Св. Дмитра Солунського 26 жовтня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 1946 року за № 408. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Малево 3 км. 
 с. Ставрів 4 км. 

6. Лікувальних пунктів немає. 
7. В с. Бильче є 4-класна початкова школа 300 м від церкви. 
8. Залізнична станція Дубова Корчма 12 км від церкви. Автобусна зупинка 

Демидівка 12 км. Поштове відділення зв’язку в Боремелі 12 км.  
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 60 км, від районного центру 12 км, 

від благочинного центру 15 км. 
10.  Для настоятеля є 2-кімнатна церковна квартира. 

 Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Крестецький Феодосій Іванович 1947-1957 рр. 
• Свящ. Шевчук Онисим Кельсійович 1957-1959 рр. 

Церковний староста: 
• Никончук Данило Іванович 1941-1952 рр. 
• Боярчук Іван Федорович 1952-1957 рр. 
• Долгун 1957-1957 р. 
• Долюк Парфеній 1957 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Золочівки 1959 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Лисін, 130 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1906 році. Придатна, 

потребує зовнішнього і внутрішньго фарбування. Престольний празник  
26 вересня (ст. ст.), на Іоанна Богослова. 

3. Зареєстрована 7 травня 1946 року за № 303. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Лопавше 1 км. 
 с. Перекали 3 км. 
 с. Княгинин 5 км. 

6. В с. Лисіні є амбулаторія за 200 м від церкви. 
7. В с. Лисіні є 7-літка. 
8. Залізнична станція Дубова Корчма 18 км від церкви. Автобусна зупинка в 

Демидівці 5 км. Поштове відділення зв’язку в Демидівці 5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 86 км, від районного центру 

Демидівка 5 км, від благочинного центру 8 км. 
10.  Для настоятеля будинку немає. Є 2-кімнатний будинок з кухнею для 

псаломщика. 
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Пилипюк Феодот 1950-1953 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Лопавше 1953 р. 

Псаломщик: 
• Пилипюк Василь 1950-1954 рр. 

Церковний староста: 
• Демчук Яким 1950-1958 рр. 
• Миколюк Петро Михайлович 1958 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Лишня, 115 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1881 році. Придатна, 

потребує зовнішнього і внутрішнього фарбування. Св.-Успенська. 
Престольний празник 15 серпня (ст. ст.). 

3. Зареєстрована 5 червня 1946 року за № 401. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Дубляни 2 км. 
 с. Рудка 3 км. 
 м. Демидівка 1 км. 

6. Амбулаторія, лікарня і поліклініка в м. Демидівка. 
7. Середня школа 10-літка в Демидівці 1 км. 
8. Залізнична станція м. Дубно 40 км від церкви. Автобусна зупинка Демидівка 

1 км. Поштове відділення зв’язку Демидівка 1 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км, від районного центру 

Демидівка 1 км, від благочинного центру 12 км. 
10.  Церковних квартир немає. 

 По словесному сповіщенню уповноваженого від 4 травня 1961 року – церква 
закрита. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Дубляни ? – ? 
Церковний староста: 

• Салаюк (Цаланюк) Пантелеймон Іларіонович 1944-1957 рр. 
• Салаюк (Цаланюк) Пантелеймон Іларіонович 1957 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Красне, 220 дворів. 
2. Молитовний будинок, Дерев’яно-глиняний – аварійний, Потребує капіталь-

ного ремонту. Св.-Преображенський. Престольний празник 6 серпня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 1946 року за № 412. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Торговиця 5 км. 
 с. Велничі 3 км. 

6. В с. Красному є амбулаторія 2 км від церкви. 
7. В с. Красному є 7-літка 0,25 км від церкви. 
8. Залізнична станція м. Дубно 30 км від церкви. Автобусна зупинка Демидівка 

10 км. Поштове відділення зв’язку с. Княгинин 6 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км, від районного центру 

Демидівка 10 км, від благочинного центру с. Вербень 17 км. 
10.  Для настоятеля квартири немає. 

 Знята з реєстрації. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Охматкова ? – ? 
Церковний староста: 

• Зелінський Касян Федорович 1946 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Русино-Берестечко, 60 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1892 році. Св. Різдво-

Богородична. Престольний празник 8 вересня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована в 1946 році за № 404. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Пашева 3 км.  
 с. Малево 3 км. 

6. Амбулаторія є в с. Малево 3 км від церкви. 
7. В с. Русино-Берестечко є початкова школа. 
8. Залізнична станція Дубова Корчма 11 км. Автобусна зупинка Демидівка  

15 км. Поштове відділення зв’язку Боремель 6 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 90 км, від районного центру 

Демидівка 15 км, від благочинного центру 15 км. 
10. Церковних приміщень для притчу немає. 

Знято з реєстрації 18.12.1962 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Малево 1918-1953 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Пашева 1953 р. 

Церковний староста: 
• Вдовичук Себастян Фомич 1948 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Рудлев, 44 двори. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, придатна, побудована в 1870 році.  

Св. Семено-Стовпницька. Престольний празник 1 вересня (ст. ст.). 
3. Зареєстрована 31.11.1946 році за № 407. 
4. До релігійної громади ходять віруючі села Баболоки, 68 дворів, 1 км. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Войниця 2 км. 
 с. Велничі 2 км. 

6. В с. Рудлево є амбулаторія 200 м від церкви. 
7. В с. Рудлево є початкова школа 1 км від церкви. 
8. Залізнична станція Дубно 30 км. Автобусна зупинка Бокійма 4 км. Поштове 

відділення зв’язку Бокійма 4 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км, від районного центру 14 км, 

від благочинного центру 22 км. 
10.  Будівель для притчу немає. 

 Знято з реєстрації 18.12.1962 р.  
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Велничі 1946-1954 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Войниця 1954-1955 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Бокійма 1955-1956 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Велничі 1956-1957 рр. 

Церковний староста: 
• Слонюк Андрій Михайлович 1950-1956 рр. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Бокійма 1957 р. 

Церковний староста: 
• Слонюк Андрій Михайлович 1958 р. 
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Рівненська область 
Демидівський район 

Демидівське благочиння 
 

1. с. Перекали 130 дворів 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, побудована в 1888 р. Придатна, потребує 

зовнішнього фарбування. св. Покровськи. Престольний празник 1 жовтня. 
3. Зареєстрована в 1946 році за № 396. 
4. До релігійної громади ходять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Княгинин 1 км. 
 с. Лисін 2,5 км. 
 с. Дубляни 4 км. 

6. В с. Княгинин є амбулаторія. 
7. В с. Перекалі є початкова школа. 
8. Залізнична станція Дубно 35 км. Автобусна зупинка с. Дубровая 5 км. 

Поштове відділення зв’язку с. Княгинин 1 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 76 км, від районного центру 

Демидівка 8 км, від благочинного центру 14 км. 
10.  Церковних квартир для притчу немає. 

 Знято з реєстрації 18.12.1962 р. 
  

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Охматкова 1950-1953 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Княгинин 1953 р. 

Церковний староста: 
• Тарасюк Харитон Степанович 1948 р. 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Вербень – 380 дворів 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1880 році. Придатний для 
використання. потребує зовнішнього пофарбування. Свято-Успенський. 
Престольне свято 15 серпня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 5 липня за № 411. 
4. До релігійної громади тяжіють віруюючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Толпижин – 5 км, с. Хрінники – 6 км,  
с. Пляшева – 4 км. 
6. Амбулаторія розташована у с. Вербне. Райлікарня – в Демидівці. 
7. У с. Вербне є семирічка, у райцентрі Демидівка – десятирічка, 12 км від храму. 
8. Залізнична станція с. Дубова Корчма – 20 км від храму. Автобусна зупинка –  
4 км від храму. Поштове відділення зв'язку у Демидівці – 12 км. від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 90 км, від районного центру – 12 км, 
Благочинницький центр – на місці. 
10. Для настоятеля є церковна квартира з 4-х кімнат та кухні. Є сарай. 
Псаломщик мешкає у приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів  
і церковних старост 

 
Настоятель: 
Прот. Яблонський Андрій Феофанович 1929-1971 рр. 
Прот. Бжезицький Олександр Володимирович 1971-1971 рр. 
Псаломщик: 
Антонюк Созонт Кодратович 1939-1958 рр. 
Церковний староста: 
Грибок Андронік Максимович 1944 р. 
Попчук Йосип Семенович 1968 р. (сп.бл. – примітка) 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Боремель – 295 дворів 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1775 році. Придатний для 
використання, потребує зовнішнього пофарбування. Влмч. Георгія Переможця. 
Престольне свято 23 квітня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 5 липня за № 416. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Новосілки – 3 км, 145 дворів;  
с. Шибено – 2 км, 60 дворів; с. Новий Тік – 3 км, 45 дворів. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Жабче – 3 км; с. Золочівка – 5 км; с. Хрінники – 
5 км; с. Вичівки – 6 км. 
6. В с. Боремель є амбулаторія та лікарня на відстані 1 км від храму. 
7. У с. Боремель є школа-десятирічка 1, 5 км від храму. 
8. Залізнична станція с. Дубова Корчма – 10 км від храму. Автобусна зупинка в 
Демидівці – 12 км від храму. Поштове відділення зв'язку у Боремелі – 1 км від 
храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 70 км, від районного центру 
Демидівка – 12 км, від благочинницького центру с. Вербень – 10 км. 
10. Для настоятеля є церковна квартира з 2-х кімнат та кухні. Псаломщик мешкає 
у приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів  
і церковних старост 

 
Настоятель: 
Прот. Божовський Лонгин Михайлович 1946 - 
Дияк. Герасимович Феодор Прокопович 1971-1972 рр. 
Псаломщик: 
Хомицький Олександр Максимович 1932-1974 рр. (помер – прим.) 
Церковний староста: 
Веремчук Павло Михайлович 1948 р. 
Стадницький Пилип Романович 1966-. 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Золочівка – 324 двори. 
2. Храм кам'яний, однопрестольний, побудований у 1933 році. Придатний для 
використання. Покровський. Престольне свято 1 жовтня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 5 липня за № 415. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі с. Золочівські Ниви 2 км. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Пашева – 1 км., с. Боремель – 4 км. 
6. В с. Золочівка є амбулаторія на відстані 2 км. від храму. 
7. У с. Золочівка є школа-семирічка 1 км від храму. 
8. Залізнична станція с. Дубова Корчма – 7 км від храму. Автобусна зупинка в 
Демидівці – 15 км від храму. Поштове відділення зв'язку у Боремелі – 4 км від 
храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 70 км, від районного центру 
Демидівка – 15 км, від благочинницького центру с. Вербень – 15 км. 
10. Для настоятеля є церковна квартира з 2-х кімнат та кухні. Псаломщик мешкає 
у приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Камінський Ємельян 1945-1954 рр. 
Ієром. Бондаренко Ілля 1954-1956 рр. 
Свящ. Костюк Іван Родіонович 1956-1958 рр. 
Свящ. Шевчук Онисим Кельсійович 1959 –  
Псаломщик: 
Мирун Микола Степанович 1945-1965 (звільнений) 
Церковний староста: 
Шепелюк Лука Іванович 1946-1952 рр. 
Волянський Дмитро Корнійович 1952-1957 рр. 
Линько Іван Микитович 1957 - 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Дубляни – 172 двори. 
2. Храм кам'яний, однопрестольний, побудований у 1848 році. Придатний для 
використання. Св.-Миколаївський. Престольне свято 9 травня. 
3. Зареєстрований в 1946 році 5 червня за № 400. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі с. Свищів – 1 км, 120 дворів. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Княгинин – 3 км, с. Лишня – 2 км, с. Лопавше 
– 5 км. 
6. Амбулаторія поліклініки та лікарня у Демидівці 2 км від храму. 
7. У с. Дубляни є початкова школа 0,5 км від храму. 
8. Поштове відділення зв'язку у Демидівка – 2 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км, від районного центру 
Демидівка – 2 км, від благочинницького центру с. Вербень – 14 км. 
10. Для настоятеля є церковна квартира з 3-х кімнат та кухні. Для псаломщика 
церковна квартира – 1 кімната і кухня. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель:  
Прот. Саланда Стефан 1942-1955 рр. 
Свящ. Голячук Феофан Флорович 1955-1959 рр. 
Свящ. Дегтяр Андрій Романович 1960-1961 рр. 
Свящ. Новіков Володимир Ілліч 1961-1965 рр. 
Прот. Пернат Петро Феодорович 1965-1971 рр. 
Свящ. Герасимович Феодор 1972 –  
Псаломщик: 
Білоус Петро Йосипович 1941 – ... 
Ковальчук Феодор Іванович 1963 –  
Церковний староста: 
Яконюк Феодосій І. 1941-1956 рр. 
Пекарський Іван Тимофійович 1956 - 
Яконюк Феодосій І. 1941-1956 рр. 
Пекарський Іван Тимофійович 1956 - 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Княгинин – 160 дворів. 
2. Храм кам'яний, однопрестольний, побудований у 1790 році. Придатний для 
використання. Св. Михайлівський. Престольне свято 8 листопада. 
3. Зареєстрований в 1946 році за № 414. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Велничі – 7 км, с. Дубляни – 4 км, с. Перекале 
– 1 км, Охматків – 1, км.. 
6. В с. Княгинин є амбулаторія. 
7. У с. Княгинин є семирічна школа. 
8. Залізнична станція Дубно – 35 км. Автобусна зупинка Дуброва – 4 км. 
Поштове відділення зв'язку у Княгинині – 50 метрів від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 75 км, від районного центру 
Демидівка – 7 км, від благочинницького центру с. Вербень – 15 км. 
10. Церковна квартира зайнята під сільраду і поштове відділення. Священник 
мешкає у власному будинку. Для псаломщика є церковна квартира. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель:  
Свящ. Кезко Василь Пилипович 1950-1951 рр. 
Свящ. Рой Петро 1951-1955 рр. 
Свящ. Тарасюк Святослав Федорович 1955 –  
Псаломщик: 
Миньковський Інокентій Михайлович 1948-1968 рр. 
Церковний староста: 
Рибачук Афанасій Іванович 1940 – (-) 
Яковлюк Григорій Калістратович 1969 –  
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Лопавше – 145 дворів. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1892 році. Придатний для 
використання. Потребує пофарбування як внутрішнього, так і зовнішнього. 
Престольне свято 22 жовтня Казанської Ікони Божої Матері. 
3. Зареєстрований в 1946 році 7 липня за № 393. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Хрінники – 2 км, с. Копань – 6 км,  
с. Демидівка – 5 км, Лисин – 1 км. 
6. Медичних закладів немає. 
7. У с. Лопавше є початкова чотирирічна школа за 100 м від храму . 
8. Залізнична станція Дубова Корчма – 16 км. Автобусна зупинка у Демидівці  
5 км. Поштове відділення зв'язку у Демидівці – 5 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 86 км, від районного центру 
Демидівка – 5 км, від благочинницького центру с. Вербень – 7 км. 
10. Для настоятеля є церковний будинок 2-кімнатний і кухня. Псаломщик мешкає 
у приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Прот. Андреюк Інокентій Антонович 1929-1970 рр. 
Псаломщик: 
Лавренюк Іван Лаврентійович 1941-1951 рр. 
Ковальчук Федір Іванович  
Церковний староста: 
Бойко Ясон 1950-1954 рр. 
Ковальчук Агафонік Євстафійович 1954 –  
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Рудка – 250 дворів. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1890 році. Придатний для 
використання. Престольне свято 28 жовтня. 
3. Зареєстрований в 1946 році за № 397. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Ільпібоки – 2 км, 186 дворів;  
с. Калинівка – 3 км, 80 дворів. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Лишня – 2,5 км, с. Демидівка – 3 км. 
6. В с. Рудка є амбулаторія. 
7. У с. Рудка є школа-семирічка за 0,5 км від храму . 
8. Залізнична станція Дубно – 40 км. Автобусна зупинка у Демидівці 3 км. 
Поштове відділення зв'язку у Демидівці – 3 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 90 км, від районного центру 
Демидівка – 3 км, від благочинницького центру с. Вербень – 15 км. 
10. Для настоятеля є церковна 2-кімнатна з кухнею квартира.  
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів  
і церковних старост 

 
Настоятель: 
Прот. Лук'янчук Павло 1950-1951 рр. 
Свящ. Зубкевич Павло Григорович 1951-1969 рр. 
Свящ. Михальчук Павло Андрійович 1969-1972 рр. 
Прот. Смоляв(?) Михаїл Павлович 1973-1975 рр. 
Свящ. Касьян(?) Іван Миколайович 1975 - 
Псаломщик: 
Панасюк Ігнатій 1944-1952 рр. 
Ситинський Ананія Тихонович 1952-1972 рр. 
Церковний староста: 
Антонюк Захарій 1944-1948 рр. 
Гурський Фотій 194801953 рр. 
Климюк Тимофій Михайлович 1953 - 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Товпижин – 110 дворів. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1894 році. Придатний для 
використання. Свято-Преображенський. Престольне свято 6 серпня . 
3. Зареєстрований в 1946 році за № 419 – 16. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Хрінники – 3,5 км, с. Лопавше – 6 км,  
с. Боремель – 4 км, с. вербень – 5 км. 
6. В с. Товпижин є амбулаторія 0,5 км від храму. 
7. У с. Рудка є початкова школа за 0,5 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубова Корчма – 15 км від храму. Автобусна зупинка у 
Демидівці 11 км. Поштове відділення зв'язку у Боремелі – 4 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 100 км, від районного центру 
Демидівка – 11 км, від благочинницького центру с. Вербень – 5 км. 
10. Для настоятель і псаломщик мешкають у власних будинках.  
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Прот. Бодкевич Сільвестр 1941-1957 рр. 
Свящ. горбатюк Олександр Кирилович 1957-1963 рр. 
Свящ. Метельський Володимир Маркович 1959 –  
Псаломщик: 
Ковальчук Федір Іванович 195001963 рр. 
Церковний староста: 
Бакалейко Доментій Якович 194401957 рр. 
Ковальчук Косьма Тадейович 1957 - 
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Рівненська область 
(Демидівський) Млинівський район 

(Демидівське) благочиння 
 

1. с. Демидівка – 150 дворів. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1892 році. Придатний для 
використання. Св. Іоано-Богословський. Престольне свято 26 вересня. 
3. Зареєстрований в 1946 році 30.09 за № 413. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Дубляни – 3 км, с. Лишня – 1 км, с. Рудка 3 км. 
6. В с. Демидівка є амбулаторія, поліклініка і лікарня 0,5 км від храму. 
7. У с. Демидівка є десятирічка за 0,5 км від храму . 
8. Залізнична станція Дубно – 40 км від храму. Автобусна зупинка – на місці у 
Демидівці. Поштове відділення зв'язку на місці 0,5 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км, райцентр – на місці, від 
благочинницького центру с. Вербень – 12 км. 
10. Для настоятеля є церковна квартира: 1 кімната і кухня. Псаломщик мешкає у 
власному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Шишко Андрій Олександрович 1946-1952 рр. 
Обслугов. причтом церкви с. Дубляни 1952-1954 рр. 
Свящ. Іовхимчук Ігнатій Михайлович 1954-1959 рр. 
Прот. Поліщук Михаїл Миколайович 1959-1961 рр. 
Псаломщик: 
Пилипчук Василь Семенович 1954-1962 рр. (почислено за штат) 
Церковний староста: 
Левчук Петро Омелянович 1949-1954 рр. 
Березюк Дмитро Тимофійович 1954-1960 рр. 
Левчук Юхим Каленикович 1960 - 
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Пекалів – 240 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1880 році. Придатний для 
використання. Престольне свято 1 листопада в день св. безсрібн. і чудотв. 
Косьми і Даміана. 
3. Зареєстрований 15.07 у 1948 році за № 242. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Аршичин – 3 км, с. Млинів – 3 км. 
6. В с. Пекалові є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня – у Млинові 3 км. 
7. У с. Хорупань є семирічка – 7 км. у Млинові є десятирічка за 3 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 15 км від храму. Автобусна зупинка – на місці у 
Млинові 3 км. Поштове відділення зв'язку у Млинові за 3 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 46 км. Від райцентру і 
благочинницького центру в Млинові – 3 км. 
10. Квартир для настоятеля і псаломщика – немає. 
Храм закрито (доведено до відома Уповноваженим 22.12.1961). 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Шиманов Артемій Порфирович 1942-1952 рр. 
Обслугов. причт церкви села Аршичин 1952-1960 рр. 
Псаломщик: 
Церковний староста: 
Одемчук Леонтій Максимович 1940 –  
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Остріїв – 560 душ. 
2. Храм дерев'яний, Св.-Михайлівський, однопрестольний, побудований у 1840 
році. Придатний для використання. Престольне свято 8 листопада. 
3. Зареєстрований 04.11 в 1946 році за № 240. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Зади Великі – 3 км, 120 душ; с. Зади 
Малі – 3 км. 52 душі; к. Соснина 3,5 км. 48 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Добрятин – 2,5 км. с. Перевередів – 3,5 км. 
6. В с. Остріїв є медпункт, амбулаторія і районна лікарня – у Млинові 10 км. 
7. У с. Остріїв є чотирирічка – 0,5 км, у с. Новинах Добрятинських – десятирічка 
за 3,5 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 30 км від храму. Автобусна зупинка с. Бокійма –  
3 км. Поштове відділення зв'язку у Млинові за 10 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 75 км. Від райцентру і 
благочинницького центру в Млинові – 10 км. 
10. Квартир для настоятеля і псаломщика – немає. Мешкають у власних 
будинках 
Храм закрито (доведено до відома Уповноваженим 12.12.1960). 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Сорочинський Гавриїл Іванович 1950-1960 рр. 
Псаломщик: 
Рудюк Іларіон Єрмолайович 1950-1958 рр. 
Церковний староста: 
Шостаченко Юліан Григорович 1948-1960 рр. 
Остапюк Димитрій Єрмолайович 1960 –  
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Підгайці – 440 душ. 
2. Храм дерев'яний, Св. Іоано-Богословський, на вигляд – молитовний будинок, 
однопрестольний, побудований у 1924 році. Придатний для використання. 
Потребує зовнішнього пофарбування. Престольне свято 26 вересня ст.ст. 
3. Зареєстрований 30.12 в 1945 році за № 247. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Івання – 4 км, с. Ужинець – 5 км. 
6. В с. Підгайці є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня – у Млинові 8 км. 
7. У с.Підгайці є семирічка, у Млинові – десятирічка за 8 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 16 км від храму. Автобусна зупинка с. Підгайці –  
1 км. Поштове відділення зв'язку у Млинові за 8 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 53 км. Від райцентру і 
благочинницького центру в Млинові – 8 км. 
10. Квартир для настоятеля і псаломщика – немає.  
Храм закрито (доведено до відома Уповноваженим 12.12.1960). 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Обслугов. причт церкви с. Аршичин 1950-1953 рр. 
Обслугов. причт церкви с. Коблин 1953-1959 рр. 
Обслугов. причт церкви с. Аршичин 1959-1960 рр. 
Псаломщик: 
Церковний староста: 
Губиш Михайло Гнатович 1953-1954 рр. 
Коробей Борис Хомич 1954-1958 рр. 
Шевчук Яків Іванович 1958 - 
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Рівненська область 
Млинівський ( Козинський) район 

Козинське благочиння 
 

1. с. Солонів – 530 душ 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, Св.-Параскевський, побудований у 1909 
році. Придатний для використання. Потребує перекриття даху і зовнішнього 
пофарбування. Престольне свято 28 жовтня. 
3. Зареєстрований 25 січня 1946 р. за № 168-13. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Пляшева – 2 км, с. Берестечко – 2 км. 
6. Амбулаторія – с. Пляшева 2 км, районна лікарня – с. Берестечко 2 км. 
7. У с. Солоневе чотирирічка, 10-річка в с. Берестечко 2 км.  
8. Залізнична станція Рудня Почаївська – 27 км від храму. Автобусна зупинка  
с. Берестечко – 2 км. Острів – 4 км.. Поштове відділення зв'язку Острів 4 км. від 
храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 92 км. Від райцентру – 22 км. Від 
благочинницького центру в с. М. Жабокрики -1 8 км. 
10. Квартир для настоятеля немає. Мешкає в с. Пляшева на Козацьких Могилах. 
Псаломщик мешкає у приватному будинку.  
ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ У 1963 р. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Хмарук Памфіл 1942-1955 рр. 
Обслугов. причт церкви с. Пляшева 1955-1961 рр. 
Псаломщик: 
Романюк Даниїл 1922-1956 рр. 
Церковний староста: 
Ткачук Віктор 1936-1957 рр. 
Стрілець Артемій Терентійович 1957 –  
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Рівненська область 
Млинівський (Козинський) район 

Козинське благочиння 
 

КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ 
1. с. Пляшева – 670 душ. 
2. 1-й Храм -кам'яний, трипрестольний. побудований у 1910 році. Головний 
престол – Свято-Георгіївський, другий престол на хорах – св. Борисо-Глібський, 
третій престол у підвалі (нижній) – Св.-Параскевський. Придатний до 
використання, потребує лише пофарбування даху. Престольне свято – 23 квітня. 
Буває відпуст у дев'яту п'ятницю після Пасхи. 
 2-й Храм дерев'яний, однопрестольний, Св. Михайлівський, побудований у 1650 
році. Придатний для використання. Престольне свято 8 листопада . 
3. Зареєстрований 6 травня 1946 р. за № 167. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Соленів – 2 км, с. Острів- 2 км. 
6. Амбулаторія на місці, районна лікарня – Козин 2 км. 
7. У с.Пляшева – семирічка, 10-річка с. Берестечко 6 км.  
8. Залізнична станція Рудня Почаївська – 25 км від храму. Автобусна зупинка  
с. Острів – 2 км. Поштове відділення зв'язку Острів 2 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 100 км. Від райцентру – 20 км. Від 
благочинницького центру в с. м. Жабокрики -1 6 км. 
10. Є двоповерховий будинок для причту і холодні будівлі. 
Знято з реєстрації в 1965 р. 
 
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
Архімандрит Ляшук Антоній 1950-1959 рр. 
2-й свящ. Ігумен Шнайдер Калліст Терентійович 1954-1958 рр. 
3-й свящ. ієромонах Бренич Вавила 1953-1955 рр. 
Ієром. Тимон Климентович Троц 1957-1958 рр. 
 Свящ. Іовхимчук – Ювхим (?) Ігнатій Михайлович 1959-1959 рр. 
свящ. Голячук Феофан Флорович 1959-1961 рр. 
Псаломщик: 
Дияк. Козак Симеон 1953-1955 рр. 
Псал. Максимюк Даниїл 1950-1957 рр. 
Ієродиякон Бондар Савин 1957-1958 рр. 
Ієродиякон Гервасій / Савчук Григорій В./ 1958-1959 рр. 
Церковний староста: 
Романюк Афанасій Онуфрійович 1954 - 
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Перевередів – 500 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1928 році, Св. Успенський. 
Придатний для використання, потребує зовнішнього пофарбування та оновлення 
іконостасу. Престольне свято 15серпня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 26 січня за № 248-19. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі с.Береги 3 км, 310 душ; с. Луги 3 км, 70 
душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Добрятин 3 км., с. Смордва – 3 км.. 
6. В с. Перевередів є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня у Млинові 7 км 
від храму. 
7. У с. Перевередів є школа – чотирирічка 1 км. У Млинові – 10-річка 7 км від 
храму. 
8. Залізнична станція с. Дубно – 30 км від храму. Автобусна зупинка у 
Перевередів – 100 м від храму. Поштове відділення зв'язку у Млинові – 7 км від 
храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 65 км, від районного центру Млинів – 
7 км, від благочинницького центру Млинів – 7 км. 
10. Квартир для священика і псаломщика немає. 
Церкву закрито (повідомлено Уповноваженим 22.12.1961 р.) 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Сорочинський Гавриїл 1945-1950 рр. 
Свящ. Пилищук Лев 1951-1952 рр. 
Прот. Занозовський Всеволод Ананійович 1953-1958 рр. 
 Прот. Занозовський Всеволод Ананійович 1958-1958 рр. 
Свящ. Горбатюк Олександр Кирилович 1958-1960 рр. 
Псаломщик: 
Каліщук Симеон 1945-1958 рр. (б/указ.) 
Церковний староста: 
Поліщук Олімпій Іудович 1945 - 
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Рівненська область 
Млинівський (Острожецький) район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Ярославичі – 1460 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1882 році, Св. Різдва 
Пресв. Богородиці. Придатний для використання, потребує зовнішнього та 
внутрішнього пофарбування. Престольне свято 8 вересня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 28 грудня за № 276-19. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі с.Ворсунь 2 км, 350 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Яловичі 3 км, с. Надчиці – 4 км. 
6. В с. Ярославичі є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня у Млинові 18 км 
від храму. 
7. У с. Ярославичі є школа-семирічка 1 км. У с. Крупа – 10-річка 3 км від храму. 
8. Залізнична станція Луцьк – 18 км від храму. Автобусна зупинка Городниця – 
3км від храму. Поштове відділення зв'язку Ярославичі – 300 м від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 75 км, від районного центру 
Острожець – 8 км, від благочинницького центру Млинів – 18 км. 
10. Квартир для священника і псаломщика немає. Псаломщик мешкає у 
приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Прот. Славинський Кирило 1918-1954 рр. 
Обслуг. причт. с. Надчиці 1954-1957 рр. 
Свящ. Пернат Петро Феофілович 1957-1962 рр. 
Прот. Бабич Дионісій Григорович 1962-1963 рр. 
прот. Новиков Анатолій Володимирович 1963-1964 рр. 
свящ. Пасічник Фома Петрович 1975 –  
Псаломщик: 
Барановський Омелян 1946-1973 рр. 
Церковний староста: 
Чумак Григорій 1945-1952 рр. 
Старостюк Василій 1952-1958 рр. 
Грабовський Димитрій Іванович 1958 - 
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Ужинець – 530 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у ... році, Св. Різдва Пресв. 
Богородиці. Придатний для використання, потребує зовнішнього пофарбування і 
ремонту церковної огорожі. Престольне свято 8 вересня. 
3. Зареєстрований у 1946 році 17.05 за № 936-16. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі с.Каролинка 1 км, 52 душі. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Млинів 4 к, с. М. Дорогостаї – 4 км. 
6. В с. Ужинець є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня у Млинові 4 км від 
храму. 
7. У с. Ужинець є школа-семирічка. У Млинові – 10-річка 4 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 21 км від храму. Автобусна зупинка Млинівське 
перехрестя – 1 км від храму. Поштове відділення зв'язку Млинів 4 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 50 км, від районного центру Млинів- 
4 км., від благочинницького центру Млинів – 4 км.. 
10. Для настоятеля є квартира з 2-х кімнат та кухні. Для псаломщика квартири 
немає. Псаломщик мешкає у приватному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Кардаш Іван 1950-1952 рр. 
Свящ. Сагайдаковський Олександр Єпифанович 1952-1954 рр. 
Ієром. Грицюк Ніл Авксентійович 1955-1967 рр. 
Свящ. Горбатюк Олександр Кирилович 1967-1972 рр. 
Свящ. Корольчук Феодор Михайлович 1976 - 
Псаломщик: 
Дияк. Кудак Петро Іванович 1950-1952 рр. 
Савицький Максим Трифонович 1952-1958 рр. (б/указ.) 
Церковний староста: 
Ільчук Леонтій Андрійович 1936 –  
Котюк Микола Григорович 1969 –  
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Хорупань – 705 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1802 році, Свято-
Троїцький. Придатний для використання . Престольне свято у День Святого 
Духа. 
3. Зареєстрований у 1946 році 26 січня за № 239. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Головчичи – 2 км, 550 душ; 
с.Мечиславівка – км, 210 душ; с. Ігнатівка – 4 км, 200 душ; хутір Сінокоси 4 км, 
100 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Мятин – 3 км, Млинів – 5 км, с. Смордва – 5 км. 
6. В с. Хорупань є медпункт – 2 км. Амбулаторія і районна лікарня у Млинові  
5 км від храму. 
7. У с. Хорупань є школа-семирічка. У Млинові – 10-річка, 5 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 13 км від храму. Автобусна зупинка Млинів – 5 км 
від храму. Поштове відділення зв'язку Млинів 5 км від храму. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 52 км, від районного центру Млинів – 
5 км, від благочинницького центру Млинів – 5 км. 
10. Для настоятеля є квартира з 3-х кімнат та кухні. Є холодна будівля. Для 
псаломщика квартири немає. Псаломщик мешкає у приватному будинку. 
 
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних старост 
 
Настоятель: 
Свящ. Рижковський Димитрій 1934-1952 рр. 
Прот. Міщук Ігнатій 1952-1955 рр. 
Свящ. Сагайдаковський Олександр Єпифанович 1955-1961 рр. 
Прот. Поліщук Михаїл Миколайович 1961-1965 рр. 
Свящ. Мулько Ісидор Іпатійович 1965-1967 рр. 
Прот. Садовський Даниїл Йосипович 1968-1968 рр. 
Псаломщик: 
вик. об. Павлюк Климентій (б/указ.) 
Церковний староста: 
Федюк Євдоким 1936-1953 рр. 
Панчук Артемій 1953-1958 рр. 
Тимофіюк Авксентій Назарович 1958 – - 
Макарчук Филип Филипович 1969 –  
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Рівненська область 
Млинівський (Острожецький) район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Торговиця – 1200 душ. 
2. Храм кам'яний, однопрестольний, вид молитовного будинку, побудований у 
1928 році. Придатний для використання . Престольне свято у День Вознесіння 
Господнього. 
3. Зареєстрований 28.11. 1946 р за № 275-19. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Підлозці – 1,5 км, 400 душ; 
с.Підгайці – 1,5 км, 320 душ; кол. Лихачівка – 2 км, 120 душ; кол. Завалля 4 км, 
80 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Велничі – 3 км, с. Боржемець – 7 км. 
6. В с. Торговиця є медпункт – 300 м. Амбулаторія і районна лікарня у с. Малине 
20 км від храму. 
7. У с.Торговиця є 10-річка. 
8. Залізнична станція Луцьк – 26 км від храму. Автобусна зупинка Лідухівка  
10 км від храму. Поштове відділення зв'язку в Торговиці. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км, від районного центру 
Острожець 20 км, від благочинницького центру Млинів – 16 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
прот. Абрамович Петро Пафнутієвич 1919-1963 рр. 
Свящ. Пернат Петро Феофілович 1963-1965 рр. 
Свящ. Соловей Дормедонт Григорович 1965-1966 рр. 
Свящ. Михальчук Павло Андрійович 1966-1969 рр. 
Прот. Бобрик Сергій Іванович 1970-1972 рр. 
Прот. Лукашевич Андрій Платонович 1974-1976 рр. 
Псаломщик: 
Козак Роман Миколайович 1918-1958 рр. 
Церковний староста: 
Цихоцький Іустин Касьянович 1949 - 
Данилюк Федір Прокопович 1966 –  
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Рівненська область 
Млинівський район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Смордва – 2400 душ. 
2. Храм кам'яний, однопрестольний, Свята Різдва Богородиці, побудований у 
1787 році. Придатний для використання, потребує побілки ззовні та пофарбу-
вання всередині. Престольне свято 8 вересня. 
3. Зареєстрований 21.06. 1946 р за № 244. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Клин Черець – 3.5 км, 400 душ; хут. 
Луги – 0,5 км, 76 душ; хут. Гори – 0,5 км, 102 душі; хут. Сінокоси – 2 км, 107 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Перевередів – 3 км, Млинів – 5 км. 
6. В с. Смордва є медпункт – 1 км. Амбулаторія і районна лікарня у Млинові 5 км 
від храму. 
7. У с.Смордва є 10-річка 200 м від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 20 км від храму. Автобусна зупинка с. Перевередів 
3 км від храму. Поштове відділення зв'язку в с.Смордва 0,5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 65 км, від районного центру Млинів 5 
км, від благочинницького центру Млинів 5 км від храму. 
10. Для настоятеля є квартира – 2 кімнати та кухня. Квартира для псаломщика – у 
церковній сторожці. 
 
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних старост 
Настоятель: 
Прот. Шеметило Феофіл Орестович 1931-1954 рр. 
Свящ. Мельников Анатолій 1954-1955 рр. 
Свящ. Юзьков Михаїл Фавстович 1956-1957 рр. 
Вр. зашт. прот. Гуринович Іларіон Іванович 1958-1958 рр. 
Прот. Занозовський Всеволод Ананійович 1958 – 1958 рр. 
Прот. Занозовський Всеволод Ананійович 1958-1966 рр. 
Свящ. Максимчук Петро Омелянович 1967 - 
Псаломщик: 
Грибок Георгій Іванович 1948-1951 рр. 
Ковальчук Михаїл Филипович 1951-1953 рр. 
Горбатюк Олександр Кирилович 1953-1955 рр. 
Швед Григорій Дмитрович 1955-1957 рр. 
Церковний староста: 
Предюк Афанасій Кузьмич 1950-1953 рр. 
Карпич Андрій Іванович 1953-1959 рр. 
Плевачук Михаїл Якович 1959 –  
Ващук Яків Павлович 1969 –  
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Рівненська область 
Млинівський (Острожецький) район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Свищів – 530 душ. 
2. Храм дерев'яний, однопрестольний, побудований у 1878 році. Придатний для 
використання. Престольне свято 8 листопада у день Св. Арх. Михаїла. 
3. Зареєстрований 24.11. 1946 р за № 273-20. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Княгинине 1 км, 320 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. П'янне – 2 км, с. Острожець – 3 км, с. Надчиці 
– 3 км. 
6. В с. Лідоховка є медпункт – 2км. Амбулаторія і районна лікарня у с. Малине  
7 км від храму. 
7. У с. Свищове є чотирирічка, в райцентрі Острожець є 10-річка 3 км від храму. 
8. Залізнична станція Дубно – 35 км і Луцьк 18 км від храму. Автобусна зупинка 
Княгинине 2 км від храму. Поштове відділення зв'язку Острожець – 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 85 км, від районного центру 
Острожець 3 км, від благочинницького центру Млинів -18 км. 
10. Для настоятеля є квартира з 2-х кімнат та кухні. Є сарай. Для псаломщика є 
квартира, але стара. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
прот. Буйницький Петро 1942-1952 рр. 
Свящ. Тучемський Іполіт 1952-1957 рр. 
Прот. Шаравський Лев Стратоникович 1957-1968 рр. 
Прот. Михальчук Павло Андрійович 1972-1976 рр. 
Прот. Данилюк Миколай Володимирович 1976 - 
Псаломщик: 
Новак Іван 1948-1952 рр. 
Церковний староста: 
Коденець Прокопій Мойсейович 1951 - 
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Рівненська область 
Млинівський (Козинський) район 

Козинське благочиння 
 

1. с. Рогозно – число віруючих 1590 душ. 
2. Молитовний будинок розміщено в приватному помешканні. Малогабаритний. 
Храм знищено пожежею у 1955 р. Розпочато будівництво нового храму. 
Престольне свято 8 вересня. Церква Різдва Богородиці. 
3. Зареєстрований 23 грудня 1945 р за № 168-18. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Глибока Долина 3 км, 1315 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Вовковиї 5 км, с. Копань -7 км. 
6. Медпункт – на місці. Районна лікарня у с. Вовковиї 5 км від храму. 
7. У с.Рогозно є чотирирічка, в с. Вовковиї є 10-річка 5 км від храму. 
8. Залізнична станція Рудня Почаївська – 23 км. Автобусна зупинка Демидівка  
5 км від храму. Поштове відділення зв'язку Вовковиї – 5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км, від районного центру 17 км, 
від благочинницького центру с. М. Жабокрики – 15 км. 
10. Для настоятеля є квартира з 2-х кімнат та кухні. Є сарай. Псаломщик мешкає 
у власному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Антонюк Миколай 1947-1952 рр. 
Прот. Панасюк Ігнатій Пантелеймонович 1952 - 
Псаломщик: 
Храновський Антон Іванович 1944-1958 рр. 
Церковний староста: 
Сурген Петро 1950-1953 рр. 
Демчук Євдоким 1953-1955 рр. 
Пасека Дмитрій Федорович 1955-1958 рр. 
Колесник Іван Євтихович 1958-1961 рр. 
Пащук Діонісій Йоакимович 1961 –  
Сергент Петро Іванович 1966 –  
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Рівненська область 
Млинівський (Острожецький) район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Радянське (П'янне) – число віруючих 1590 душ. 
2. Храм на вигляд молитовний будинок, дерев'яний, побудований у 1946 році 
ремонтується. Престольне свято 28 жовтня в день Св. муч. Параскеви. 
3. Зареєстрований 04.12. 1947 р. № реєстраційного документа 272. 
4. До релігійної громади тяжіють віруючі: с. Зборів 2 км, 680 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: с. Вовковиї 5 км, с. Копань – 7 км. 
6. Медпункт – на місці. Районна лікарня у с. Вовковиї 5 км. від храму. 
7. У с.Рогозно є чотирирічка, в с. Вовковиї є 10-річка 5 км від храму. 
8. Залізнична станція Рудня Почаївська – 23 км. Автобусна зупинка Демидівка  
5 км від храму. Поштове відділення зв'язку Вовковиї – 5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км, від районного центру 17 км, 
від благочинницького центру с. М. Жабокрики – 15 км. 
10. Для настоятеля є квартира з 2-х кімнат та кухні. Є сарай. Псаломщик мешкає 
у власному будинку. 
 

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних 
старост 

 
Настоятель: 
Свящ. Антонюк Миколай 1947-1952 рр. 
Прот. Панасюк Ігнатій Пантелеймонович 1952 - 
Псаломщик: 
Храновський Антон Іванович 1944-1958 рр. 
Церковний староста: 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 149 – 

Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Залав’я, 650 душ. 
2. Церква дерев’яна, збудована в 1876 р., поремонтована. Престольний 

празник 21 листопада в день Введення в храм Пресвятої Богородиці ст. 
ст.  

3. Зареєстровано 28.2.1946 року. № реєстраційного документа 268-13. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Б. Городниця 2,5 км. 360 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Острожець 2 км. 
 с. Пяне 3 км. 

6. В с . Залав’я є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня в с. Малина 9 км 
від церкви. 

7. В с. Залав’я є 7-літка, а в райцентрі Острожець 10-літка 2 км від церкви. 
8. Залізнична станція Луцьк 17 км. Автобусна зупинка Городниця 2,5 км. 

Поштове відділення зв’язку Острожець 2 км. 
9. Відстань від обласного центру м Рівне 90 км. Від райцентру Острожець  

2 км, від благочинного центра Млинова 20 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартири немає. 

Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року – церква закрита. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуг. причт. ц.с. Свищева 1942-1960 
Церковний староста: 

• Мельничук Ксенофон 1949 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Пелжа, 600 душ. 
2. Церква по вигляду молитовного будинку, дерев’яний, побудований 1937 

року, потрібні дерев’яні підклади . Престольний празник 8 вересня, в 
день Різдва Пресвятої Богородиці ст. ст.  

3. Зареєстрований 01.02.1946 року. № реєстрації документа 278-14. 
4. Населених пунктів, з яких ходять в дану релігійну громаду, немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
  с. Кнерути 2 км. 
  С. Бакорин 3 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня знаходяться в с. Малине 3 км від церкви. 
7. В с. Пелжа є 7-літка, в райцентрі. Острозі 10-літка від церкви. 
8. Залізнична станція Олика 8 км. Автобусна зупинка Острожець 9 км. 

Поштове відділення зв’язку Мали 3 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центра м. Рівне 70 км від райцентру Острожець  

9 км, від благочинного центра Млинів 38 км. 
10.  Квартири для настоятеля і псаломщика немає. 

Сповістив уповноважений від 12.12.1960 року. Церква закрита. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 
 Обслуг. причт. ц . с. Кнерути 1953-1960 рр. 

Церковний староста 
 Фурманюк Костянтин Михайлович 1948-? р. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Боржемець, 600 душ. 
2. Церква кам’яна, побудована в 1793 році. Поремонтована. Престольний 

празник 1 жовтня (ст. ст.) в день Покрови Пресвятої Богородиці. 
3. Зареєстрований 28.11.1946 року. № реєстраційного документа 265-25. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Підлісці 1,5 км, 200 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Ярославичі 5 км. 
 с. Надчиці 6 км. 

6. В с. Боржемці знаходиться медпункт. Амбулаторія і районна лікарня в  
с. Малині 15 км. 

7. В с. Боржемці знаходиться 7 – ми літка, а в Торговці 10 – ти літка 7 км. 
від церкви. 

8. Залізнична станція Луцьк 25 км. Автобусна станція Ледухівка 8 км. 
Поштове відділення зв’язку Ярославичі 5 км од храму. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км. Від райцентру Острожець 
12 км, від благочинницького центру Млинова 18 км. 

10. Для настоятеля є напівзруйнований будиночок. Для псаломщика 
квартири немає.  
Церква закрита (Сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Прот. Вакулович Сидор Степанович 1951-1957 рр. 
• Свящ. Корольчук Федір Михайлович 1957-1959 рр. 

Псаломщик: 
• Ржепецький Степан Іларіонович 1937-1962 рр.  

Церковний староста: 
• Баранчук Леонтій Тимофійович 1948 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Ярославич 1959-1959 р.  
• Прот. Кезко Филип Іванович 1959-1960 рр. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Яловичі, 480 душ. 
2. Церква дерев’яна, побудована в 1898 році. Потребує зовнішнього 

пофарбування. Престольний празник 18 жовтня (ст. ст.) в день  
Св. Апостола Луки. 

3. Зареєстрована 24.11.1946 року за № 280. 
4. Населених пунктів, що ходять до релігійної громади, немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Ярославичі 3 км.  
 с. Крупа 5 км. 
 с. Боржемець 6 км. 

6. Амбулаторія і районна лікарня в с. Малине 15 км від церкви, а в  
с. Ярославичах медпункт 3 км. 

7. В с. Ядовичах знаходиться 4-літка, в с. Ярославичах 7-літка 3 км, а в  
с. Крупа 10-літка 5 км від церкви. 

8. Залізнична станція Луцьк 20 км. Автобусна зупинка Крупа 5 км. 
Поштове відділення зв’язку Ярославичі 3 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км. Від райцентру Острожець 
10 км, від благочинного центру Млинова 25 км від церкви. 

10.  Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Для псаломщика 
квартири немає. Живе у власному будинку.  

Церква закрита (Сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Свящ. Олейничук Олександр 1949-1952 рр. 
• Обслуговує притч церкви с. Ярославичі 1952-1954 рр. 
• Свящ. Максимчук Василь Іванович 1954-1960 рр. 

Псаломщик: 
 Рудюк Борис 1949-1952 рр. 

Церковний староста: 
 Мирчук Микола Тимофійович 1948 р. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Новосілки, 550 душ. 
2. Церква кам’яна, нова, побудована в 1912 році. Престольний празник  

31 жовтня (ст. ст.) в день Св. Наркіса. 
3. Зареєстрована 26.12.1946 році №… 
4. Населених пунктів, що ходять до релігійної громади, немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Кнерути 2 км. 
 с. Хорлупи 3 км. 

6. В с. Новосілках є медпункт. Амбулаторія і районна лікарня в с. Малине 
7 км від церкви. 

7. В с. Новосілках є 7-літка. В райцентрі Острожець 10-літка 9 км від 
церкви. 

8. Залізнична станція Арматнів 10 км. Автобусна зупинка Острожець 9 км. 
Поштове відділення зв’язку Малине 7 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 63 км, від райцентру Острожець 
9 км. Від благочинного центру Млинова 38 км. 

10.  Для настоятеля і псаломщика квартири немає.  
 Церква закрита (Сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

 
Настоятель: 

 Обслуговує притч церкви с. Бакорин 1927-1960 рр.  
 Церковний староста: 

 Петровський Степан Дмитрович 1948 р. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Надчиці, 850 душ. 
2. Церква дерев’яна, побудована в 1657 році, потребує капітального 

ремонту. Престольний празник 1 жовтня (ст.ст.) в день Покрови 
Пресвятої Богородиці. 

3. Зареєстрована 28.11.1946 року № реєстраційного документа 270-21. 
4. До релігійної громади ходять віруючі 
 с. Ледохівка 2 км, 400 душ. 
 с. Малевана 3 км, 500 душ. 
 с. М. Городниця 3 км, 248 душ. 
 с. Шлях 4 км, 90 душ. 
 хут. Вигода 2 км, 40 душ. 

5. Найближчі релігійні громади: 
с. Свищев 3 км. 
с. Ярославичі 4 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Ледохівка 2 км. Амбулаторія і районна 
лікарня в с. Малине 15 км. 

7. В с. Надчицях є 7-літка, а в райцентрі Острожець 10-літка 7 км від церкви. 
8. Залізнична станція Луцьк 18 км. Автобусна зупинка Княгинин 1 км. 

Поштове відділення зв’язку Острожець 7 км і Ярославичі 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 72 км. Від райцентру Острожець 

7 км. Від благочинного центру Млинова 15 км. 
10.  Для настоятеля є 2-кімнатна квартира. Для псаломщика квартири немає.  

Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року – 
церква закрита. 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

 
Настоятель: 

• Свящ. Пернат Петро 1945-1957 рр. 
Псаломщик: 

• Магденко Іван Костянтинович 1945-1953 рр., пенсіонер. 
Церковний староста: 

• Патиюк Іван 1945-1952 рр. 
• Геражун Петро Данилович 1952 р. 

Настоятель: 
• Обслуговує притч церкви с. Ярославич 1959-1960 рр. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Ставрів, 90 дворів. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, потребує зовнішнього 

пофарбування. Побудована в 1923 році. Престольний празник 8 
листопада (ст.ст.). Арх. Михаїла. 

3. Зареєстрована 1946 за № 274. 
4. До релігійної громади ходять віруючі с. Перекладовиче 40 дворів, 1 км. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Бильче 4 км. 
 с. Торговиця 4 км. 
6. В с Ставрове є амбулаторія – 2 км від церкви. 
7. В с. Ставрове є 7-літка – 1 км від церкви. 
8. Залізнична станція Несвіч 14 км. Автобусна зупинка с. Острожець 20 

км. Поштове відділення зв’язку 4 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 60 км. ВІід райцентру 

Острожець 20 км. ВІід благочинного центру с. Вербень 20 км. 
10. Для настоятеля є церковна 2-кімнатна квартира, занята під сільраду і 

клуб. 
  Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року – церква 

закрита. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Бильче 1947-1960 рр. 
Церковний староста: 

• Доброжанський Корнилій 1950-1954 рр. 
• Шпак Сиверій Сергійович 1954-1957 рр. 
• Лагода П. 1957 р. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. М. Рекани (Заготин), 640 душ. 
2. Церква дерев’яна, побудована в 1651 році, потрібен капітальний ремонт. . 

Престольний празник 9 травня (ст. ст.) в день Святителя Миколая. 
3. Зареєстрована 1946 за № 282. 
4. До релігійної громади віруючі не ходять, сусідніх сіл немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Лаврів 2 км. 
 с. Мстишин 4 км. 

6. В с. М Рекани медпункту немає. Лікарня знаходиться в с. Ставрове 7 км. 
7. В с. М. Рекани є 7-літка 2 км, а початкова 2 класи 100 м. 
8. Залізнична станція Луцьк 20 км. Автобусна зупинка Луцьк 20 км. 

Поштове відділення зв’язку Торговиця 12 км. 
9.  Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км. Від райцентру Острожець 

25 км. Від благочинного центру Млинів 30 км від церкви. 
10.  Для настоятеля є 2-кімнатна квартира і кухня. Для псаломщика квартири 

немає. . Живе у власному будинку.  
По сповіщенню благочинного – рапорт від 31 травня 1961 року церква закрита.  
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
 

Настоятель:  
• Свящ. Бульбенюк Сидор Павлович 1949-1951 рр. 
• Свящ. Слезко Микола 1952-1953 рр. 
• Свящ. Горбатюк Олександр Кирилович 1951-1958 рр. 

 Псаломщик: 
• В. о. псаломщика Пилипчук Семен Зіновійович 1951-1958 рр.  

Церковний староста: 
• Пилипчук Федір Герасимович 1946-1958 рр. 
• Шмигельський Василь Савович 1958 р. 
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Рівненська область 
Острожецький район 

Млинівське благочиння 
 

1. с. Чекно, 240 душ. 
2.  Церква кам’яна, побудована приблизно 1750 року, потребує капіталь-

ного ремонту. Престольний празник 14 вересня (ст.ст.) в день Воздви-
ження Хреста Господнього. 

3. Зареєстрована 28.11.1946 за № 281. 
4. До релігійної громади віруючі не ходять, сусідніх сіл немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 

 с. Ярославичі 3,5 км. 
 с. Боржемець 5 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Ярославичах 3,5 км, амбулаторія і районна 
лікарня в с. Малине 16 км від церкви. 

7. В с. Чекно є школа 2-х класів, в с. Ярославичах 7-літка 3,5 км, в с. Крупа 
10-літка 5,5 км від церкви. 

8. Залізнична станція Луцьк 21 км. Автобусна зупинка Крупа 6 км, поштове 
відділення зв’язку Ярославичі 3,5 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 80 км. Від райцентру Острожець 
11 км. Від благочинного центру Млинів 25 км від церкви. 

10. Для настоятеля і псаломщика квартири немає.  
 Церква закрита (Сповіщено уповноваженим 22.12.1961 р.). 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

 
Настоятель: 

• Обслуговує притч церкви с. Яловичі 1949-1960 рр. 
Церковний староста: 

• Іщук Максим Іванович 1949 р.  
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ПЕРЕКЛАДИ 
 

• 
 

ЗЕМНЕ ЖИТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ: Глава IV. Заручення 
Пречистої Діви. Глава V. Благовіщення. Глава VI. Різдво Христове. Глава 
VII. Обрізання Господнє. Розділ VIII. Поклоніння волхвів. Розділ ІХ. 
Стрітення Господнє в Храмі. Глава Х. Втеча до Єгипту / переклав на 
українську мову з російської Андрій Мартинюк за виданням: Сказание о земной 
жизни Пресвятой Богородицы. – [Репринт. воспроизведение изд. 1904 г.]. – М. : 
Пересвет, [1991]. – 378,[6] с., [8] л. ил 

 
Глава IV. Заручення Пречистої Діви 

Радуйся, Невісто Неневісна! 
Дівоча чистота, удостоєна) Господом Ісусом Христом і шанована в 

християнстві, не вважалася чеснотою в євреїв. Всі діви, виховані у храмі, повинні 
були, по досягненні віку, вступати в шлюб, тим більше будь-яка юна парость 
царського дому Давида зобов'язана була вступати в шлюб заради надії, що Цар-
Месія вийде з роду царя і пророка Давида. 

Коли виповнилося Діві Марії 14 років і 11 днів, первосвященник оголосив 
Їй, що, за звичаєм, який мав силу закону, Вона зобов'язана залишити храм, вийти 
заміж і переселитися в будинок свій. Пречиста Діва смиренно, але твердо 
відповіла йому, що від народження Свого присвячена батьками Богу і згодом, 
коли настав час, Сама дала Богу обітницю зберегти назавжди Своє дівоцтво і не 
бажає порушити його. 

Здивувався первосвященник такій твердій рішучості; зніяковіли і 
священники: вони не могли порушити закону і недоторканність обітниці, не 
могли і примусити Діву порушити обітницю. Всі вони зібралися в храмі й ревно 
молилися, щоб явив їм Бог волю Свою. А первосвященник, одягнувши священні 
шати, увійшов за завісу з молитвою, щоб сподобитися почути волю Божу. Йому 
з'явився ангел Господній і сказав: «Захарія! Збери неодружених чоловіків з 
коліна Іудиного від дому Давидового, і нехай вони принесуть жезли (ціпки свої). 
Кому Господь покаже знамення, тому віддаси Діву в дотримання дівоцтва Її». 

Тоді по всій країні юдейській були послані глашатаї, і за покликом їхнім 
зійшлося багато мужів. Первосвященник зібрав 12 благочестивих і похилого віку 
чоловіків з роду Давидового до храму, взяв у них жезли, увійшов у Святилище і 
прилюдно молився, нехай Сам Господь явить чоловіка, гідного побратися з 
Дівою. На всю ніч жезли було залишено в храмі, а на другий день, коли 
первосвященник зі служителями церкви і обраними 12 мужами увійшли в храм, 
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то побачили, що жезл Йосифа розцвів. А коли первосвященник став роздавати 
жезли і подав останньому Йосифу, тоді всі побачили, що зверху злетів голуб і сів 
на його жезл. Йосиф, що доводився родичем Діві Марії, був праведного життя і з 
нетерпінням чекав приходу Месії. Він досяг глибокої старості: в цей час йому 
було більше 80 років. 

Він давно вже жив у вдівстві після смерті своєї дружини Саломії, і в нього 
було від неї шестеро дорослих дітей – чотири сини: Яків, Йосиф, Симеон і Юда 
та дві дочки: Марія і Саломія. На слова первосвященника, щоб прийняв до себе в 
утримання Діву Господню, Йосиф заперечував, кажучи, що він старий, має 
дорослих дітей, а Марія така молода, що він буде посміховиськом у синів 
Ізраїлевих. На це первосвященник нагадав йому долю Дафана, Авирона і Корея, 
як за опір їхній Богу розверзлася земля і поглинула їх: «Бійся ж і ти, щоб не 
сталося цього і з твоїм домом!». 

Йосиф підкорився волі Божій, і тоді ж Діва Марія була з ним заручена, 
тобто доручена йому не для шлюбу, але для зберігання Її дівоцтва і служіння 
одвічній таємниці, прихованій від розуміння людей. У переданні збереглася 
також вказівка, що Діва Марія мала одкровення, щоб Вона не боялася йти в дім 
праведного Йосифа, який під ім'ям чоловіка буде хранителем її дівоцтва. Після 
заручення Йосиф вирушив з Марією у своє місто Назарет. 

Йосиф походив з царського роду і був нащадком Давида; але зі знатністю 
роду не зберіг величі й багатства своїх предків: він жив трудами рук своїх. 
Божественна Марія, вихована у храмі, привчена до занять витонченим 
рукоділлям, оточена пишністю священного храму, не засумнівалася слідувати за 
своїм обручником, який привів Її в бідну сім'ю, на звичайну працю і незавидну 
долю теслі, який жив трудами рук своїх. Але цей тесля був славний 
благородством і твердістю характеру, прагненням до всього святого, 
бездоганною чистотою життя: смиренний тесля був кращою людиною свого 
народу, і Марія вірила, що в ньому Бог дає їй батька, захисника та охоронця Її 
дівочого життя. 

 
Глава V. Благовіщення 

Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою! 
Мирне і благодатне життя проводило святе подружжя перші місяці союзу. 

Благословення Боже царювало в їхньому смиренному житлі. Час їхній минав у 
заняттях роботою і молитвою, якою освячувалися всі їхні дії. Праведний Йосиф 
не відрізнявся багатством і величчю своїх предків, з яких багато хто був царями і 
пророками, але від кращих з них успадкував скарб чеснот. 

За стародавнім звичаєм, Йосиф займався своїм ремеслом в окремому місці, 
а не в будинку, де жило його сімейство; його майстерня, яка знаходилася 
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неподалік від будинку праведної Анни, складалася з однієї низької кімнати в 
десять чи дванадцять квадратних футів; із зовнішнього боку будинку була 
кам'яна лава для втомлених подорожніх, яка захищалася від пекучих променів 
полуденного сонця навісом з переплетених пальмових гілок. Покірно і старанно 
виконували тут важкі роботи і готували всі матеріали для побудови хатин в 
долині. 

У будинку Свого обручника Діва Марія не змінювала способу життя, 
звичного Їй у Святеє Святих; жила в самоті й мовчанні, завжди була в трудах: 
молитва, читання священних книг, рукоділля і домашні заняття наповнювали всі 
хвилини Її смиренного і мовчазного життя. Серед людей Вона жила для одного 
Бога, і дім Йосифів був для Неї як храм молитовний. Вона займалася пряжею 
льону і вовни, вишивала церковний одяг і в усіх цих роботах була вмілою. 

Нарешті настав час сприятливого літа Господнього: настав день, 
очікуваний родом людським протягом понад 5000 років. За переданням святих 
отців, Діва Марія знала з читання Божественних і пророчих книг, що набли-
жається час пришестя обіцяного Месії і що седмиці Даниїлові наближаються до 
кінця. Багато разів Вона читала пророцтво Ісаї: «...Ось Діва в утробі зачне, і Сина 
породить, і наречуть Йому Ймення Еммануїл» – і з міркувань своїх вважала, що 
ця благословенна Діва вже існує. Душа Її горіла любов'ю не тільки до 
очікуваного Месії, але і до Діви, призначеної бути Його Матір'ю. Зі сльозами 
повторювала Вона молитву, щоб сподобив Її Бог бачити Матір обіцяного Месії й 
послужити Їй, хоча б останньою Її рабою. 

Існує передання, що ще під час Її перебування у храмі Пречиста Діва 
отримала таємниче повідомлення про втілення в Ній Бога Слова: одного разу 
опівночі, коли за звичаєм Своїм Вона молилася за другою завісою, раптом вишнє 
засяяло на Неї світло і почувся голос: «Ти народиш Сина Мого». 

За розповіддю Євангелія, архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в той час, 
коли вона жила в Назареті в обручника свого Йосифа. За переданнями, в цей час 
вона займалася читанням Святого Письма й стала роздумувати над словами 
пророка Ісаї: «Ось Діва в утробі зачне» – і палко молилася, щоб сподобив Її Бог 
швидше побачити Месію. Аж ось представ перед Нею архангел Гавриїл і, ніби у 
відповідь на Її думки, вимовив Божественний привіт: «Радуйся, Благодатна! 
Господь з Тобою, благословенна Ти між жонами!» (На іконах Благовіщення 
Пресвята Діва зображується з розгорнутою перед Нею книгою). 

Явлення архангела не злякало Пречисту Діву; перебуваючи у Святеє 
Святих Єрусалимського храму, Вона звикла до явлень і бесід ангельських, але 
надзвичайне вітання привело Її в сум'яття. Багато разів Господь сповіщав волю 
Свою старозавітним обранцям через ангелів Своїх, але вітання: «Радуйся!» – 
нечуване було в древніх явленнях. Діва Марія мовчала в подиві й боялася 
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спокуси від лукавого змія. З побожним трепетом споглядав небесний вісник на 
сум'яття Пречистої Діви і поспішав заспокоїти Її: «Не бійся, Маріам! Знайшла бо 
єси благодать у Бога». Він сповістив Їй таємницю втілення тими ж словами, в 
яких передбачав пророк Ісая за сімсот років до цієї події: «Ось ти в утробі зачнеш 
і народиш Сина, і даси Йому ймення Ісус. Цей буде великий і Сином Вишнього 
назветься, і дасть Йому Господь Бог престол Давида, батька Його, і запанує в 
домі Якова во віки, і царству його не буде кінця». 

Першостворену жінку Єву не збентежили слова змія, який запропонував їй 
честь бути всезнаючою і рівною Богу; без роздумів Єва слухала брехливі 
обіцянки змія і вкусила від забороненого плоду, а в ньому гріх і смерть всього 
людства. Але Жона, насінню якої визначено від початку віку стерти голову змія-
спокусника, зустріла благовісника з величчю дівочої чистоти. Не осягаючи 
глибини таємниці, Вона роздумувала над кожним словом його: «Як буде це, 
якщо мужа не знаю: Я не причетна до шлюбу, хоча маю чоловіка за обрядом 
заручин, але не маю чоловіка за обітницею дівування». Найчистіша Діва вважала 
ангельські обітниці занадто високими для себе. Архангел заспокоїв її сумніви: 
«Ти народиш Сина без чоловіка – Дух Святий зійде на Тебе, і Сила Всевишнього 
осінить Тебе», тобто зачаття звершиться надприродним чином, через сходження 
Святого Духа, і зробить Її Матір'ю незбагненно для обмеженості розуму 
людського. Тому й народжене Святе Сином Божим наречеться, не буде схоже на 
звичайних людей, «в беззаконні зачатих і в гріхах народжуваних», а буде чисте і 
гріху непричетне і назветься Сином Всевишнього. 

Найвища таємниця відкрита в благовісті, й архангел Гавриїл, для повного 
засвідчення Діві Марії, вказав на приклад родички її Єлисавети: «і ось Єлисавета, 
родичка твоя, і та зачала сина в старості своїй, і цей місяць шостий, яку нази-
вають неплідною: бо не знеможе у Бога ніяке слово». За переконаннями люд-
ськими, неможливо, щоб непорочна Діва народила і щоб безплідна, постаріла 
жінка зачала, але у Всемогутнього Бога все можливо: Бог де хоче, перемагається 
єства чин. 

Світло духу Божого осяяло Діву Марію, і Вона зраділа про істину 
благовістя і переконалася, що чує волю Божу. Перейнята великим благоговінням 
до Свого Творця, усвідомивши нікчемність людських достоїнств у порівнянні зі 
святістю Всевишнього, Марія відповіла: «Я Господня раба, нехай буде Мені за 
словом Твоїм!». Смирення, лагідна покірність волі Божій схилили небеса і звели 
на землю Сина Божого: Слово плоттю стало. 

Виконавши веління Боже, архангел повернувся в царство світла. 
Звершилося таїнство втілення Сина Божого: Діва стала Матір'ю, і Матір 

залишилася Дівою. Обрана з усіх родів, свята тілом і духом, Вона вмістила в 
Своїй особі всі скарби благодаті. Архангельське привітання: «Радуйся, 
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Благодатна! Господь з Тобою» – скасувало вирок, що засудив світ на прокляття, і 
дало людству право радіти. І з того часу, де б не з'являлася Обрадувана Марія, 
там все наповнюється радістю. Радуйся, Благодатна, що даєш радість всьому 
земнородному! Радуйся, Заступнице Старанна, що вносиш мир і радість в серця, 
які звертаються до Тебе! 

Довго міркувала Марія про благовістя небесного посланника; надія і 
радість вселилися в Її душу. Раділа Вона сповіщеній Їй архангелом радості, тим 
більше що ця радість була надбанням цілого світу; раділа Вона і радістю Своєї 
улюбленої родички Єлисавети, яку прозвали неплідною. Через натхнення 
Святого Духа Марія зважилася побачитися з нею, щоб розділити з нею взаємну 
радість. Вона поспішила в Горнє – в гірський бік, де жили Захарія та Єлисавета. 
Не міг супроводжувати Її Йосиф, але, без сумніву, подбав, щоб Вона приєдналася 
до Своїх родичів, які вирушали в святе місто на поклоніння у храмі істинного 
Бога. Відстань від Назарета до нагірної Іудиної країни була в п'ять днів шляху. 
Вся дорога сповнена гір, що перетинаються струмками. Пречиста Діва, осінена 
Духом Святим, була надійною охороною Сама для себе, проте ніколи не 
вирушала в дорогу без поводирів. 

Через п'ять днів Пресвята Марія була біля мети своєї подорожі: перед Нею 
з'явилося левитське містечко Іута, де жили Її родичі. Не даючи собі відпочинку, 
Вона поспішала в добре Їй знайомий будинок. Єлисавета вийшла до Неї 
назустріч і, з благоговінням відгукуючись на привіт Пречистої Марії, в пориві 
глибокого почуття вимовила натхненну промову: «Благословенна Ти між 
жонами, і благословенний Плід утроби твоєї». 

Благоговійна зустріч і пророчі слова були несподівані для смиренної Марії, 
але усвідомивши в цьому привітанні повторення архангельського благовістя, 
Вона переконалася, що все це відбувається з натхнення Духа Святого. Тоді 
постали перед Нею з вражаючою ясністю всі пророцтва, виголошені в різні часи і 
різними людьми; тоді виникли в Її серці глибокі почуття подяки до величі 
Всевишнього і вилилися в богонатхненній пророчій пісні. Ця пісня величання є 
перша благодатна пісня Нового Завіту: «Величає душа моя Господа, і зрадів мій 
дух у Бозі, Спасі Моїм: бо зглянувся на смирення раби Своєї; ось-бо віднині 
будуть прославляти Мене всі роди. Бо вчинив Мені велич Всемогутній, і святе 
Його ім'я. Милість Його з роду в рід на тих, що бояться Його. Сотворив державу 
силою Своєю; знищив гордих думкою сердець їх! Скинув сильних з престолів і 
підніс смиренних; голодних сповнив благами, а тих, що багатіють, відпустив ні з 
чим. Прийняв Ізраїля, отрока Свого, спом’янувши милість, як говорив отцям 
нашим, Авраамові і нащадкам його до віку». 

Незвичайними і глибоко знаменними словами відповідала Пречиста Марія 
на пророче привітання Єлисавети. Всю велич Вона приносить до єдиного 
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великого і всемогутнього Господа, Себе ж усвідомлює лише немічним знаряддям 
для явлення слави Його і сповідує, що Всевишній зглянувся на смирення раби 
Своєї. Через натхнення зверху Вона бачить Себе предметом побожного вшану-
вання: «Відтепер будуть прославляти Мене всі роди» як обрану від передвічної 
ради Матір Бога Сина: «Бо вчинив Мені велич Всемогутній, і святе Його ім'я». 
Усвідомлюючи Божу ласку до Себе, Вона сповідує, що ця милість посилається 
тепер не тільки Їй, але через Неї і на всіх тих, хто боїться Бога і що народ Ізраїлю 
не відкинутий вже за гріхи свої, але Бог згадав всі Свої обітниці святим праотцям 
і удостоїв Свій народ благодаті бачити серед себе обіцяного Месію. 

Перейнявшись святою вірою в непорушність обітниць Божих, обидві святі 
жінки настановляли одна одну і прославляли Господа. Швидко минав час цієї 
благодатної зустрічі, і по закінченні трьох місяців Пречиста Марія повернулася в 
Назарет. З покорою і молитвою очікувала Вона обіцяного Богом через архангела 
Гавриїла, не перестаючи піклуватися про благоустрій Свого житла. Вся велич 
Цариці неба і землі завжди була з Нею і зростала з невимовною висотою Матері 
Господа. 

Закінчувався вже шостий місяць святого утробоносіння Пречистої Діви, і Її 
становище не могло залишатися таємницею для праведного старця Йосифа. Не 
відав він, що перед ним відбувається таємниця втілення Спасителя світу, хоча і 
знав, що Пророк, передбачений Мойсеєм, народиться від Отроковиці безмуж-
ньої. В душі його повстала буря сумнівів. У сильному хвилюванні він зупинився 
на думці про можливість мерзенного зваблювання, «як про осквернену до 
шлюбу». Болісніше від цього припущення ніщо не могло бути для ціломудреного 
і люблячого серця праведника. Важкі думи оволоділи ним, і він бентежився, як 
вчинити з Пречистою Дівою Марією. 

За суворістю юдейського закону, Вона повинна бути побита камінням, 
якби він зважився звинуватити її перед судом; але проти цього обурювалися його 
серце, його праведність і благоговійна любов до Марії, незважаючи на бурю 
сумнівів. Закон давав йому право дати їй розлучне свідоцтво, не згадуючи про 
причини розлучення, і він наважився таємно відпустити її від себе. Він розумів, 
що в очах народу він міг здаватися жорстоким і несправедливим; але це не 
лякало його – найважливіше для нього приховати сумнівний проступок Марії під 
покровом любові і співчуття: праведник не хотів піддати Її публічній ганьбі. Він 
зважився краще засудити себе на вигнання і тим взяти на себе провину. 

Рішення прийнято, і вісімдесятирічний старець готовий був покинути 
Марію, присутність Якої давала стільки миру і радості Її престарілому піклу-
вальнику. 

Але справедливий Бог звернув увагу на помисли і молитви Свого пра-
ведника і дав йому одкровення про велику таємницю спасіння роду людського: 
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це ж помисливши, ось ангел Господній уві сні явився йому. Одному Богу відомі 
таємниці серця, і Він посилає ангела Свого заспокоїти Йосифа і просвітити розум 
його світлом істини. Ангел з'явився йому уві сні й сказав: «Йосифе, сину Дави-
дів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, зачате у Ній від Духа є Святого». 
Ангел назвав його нащадком Давида, щоб нагадати йому давню невід'ємну славу 
царственого роду, хоча приниженого, проте який зберігає обітницю, що від нього 
вийде Цар Слави, і напоумив його, що заручена йому Діва Марія чиста і 
непорочна, що він повинен утримати Її в своєму будинку, щоб оберігати Її і 
піклуватися про безпеку Матері й народженого від Неї Царя Слави. 

«Не турбуйся про те, – проголосив ангел, – дізнайся правду і радій: зачате 
у Ній не від людини, а від Духа Святого; народить Сина і даси Йому ім'я Ісус, бо 
спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів». Радуйся, праведний старець: Діва за 
обітуванням народить Сина від Духа Святого! Ти батько Його тільки по імені, 
але тобі дана честь, що належить батькові: ти даси Йому ім'я і, як справжній 
батько, будеш піклуватися про Нього. «Це все буде, щоб збулося сказане від 
Господа пророком: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і наречуть ім'я 
Йому Еммануїл, бо є сказано: з нами Бог». 

Йосиф прокинувся від сну, і в його серці не залишалося вже місця для 
сумніву: з давнього часу він знав пророцтво Ісаї; слова ангела засвідчили його 
віру в непорочність і чистоту Діви Марії: він вірив слову Господа і не мав 
потреби в доказах. З побожним і радісним страхом, «вставши від сну, сотворив, 
як повелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою і, не знав Її, доки не 
народила Сина Свого первістка». 

Із серцем, сповненим любові й побожного страху, старець прийняв 
Пречисту Діву, яка цілком належить Богу, як благословенну Матір Бога Сина, і зі 
старанною, непрестанною готовністю служити Їй як Владичиці всього світу. 

Після Божественного одкровення в очах праведного Йосифа Діва Марія 
стала з обручниці його Преблагословенною Матір'ю Бога Спаса його. Мужньо 
перенесене випробування, самовідданість і важка боротьба принесли великі 
духовні плоди: неземна слава осяяла Діву Марію та Її обручника, не піддаючи їх 
небезпеці затьмаритися гордістю і втратити смиренність, таку необхідну для 
охорони людських чеснот і успіху в справах. 

З того часу Марія залишалася в будинку Йосифа і нерозлучно жила при 
ньому до його смерті. Мирно минали дні Приснодіви Марії, оточеної турботами 
праведника, який зі слів архангела зрозумів обов'язки свої щодо Матері Господа 
свого і виконував святе служіння своє зі страхом і благоговінням. 

Святкування Благовіщення Пресвятої Богородиці почалося з перших часів 
християнства. У найдавніших писаннях св. отців Церкви, між іншим, поясню-
ється, що втілення Боголюдини відбулося 25 березня, тому що створення першої 
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людини було також 25 березня: старозавітний Адам, який гріхом своїм спричи-
нив погибель всього роду людського, був відтворений Первістком Нового Завіту 
для спасіння і блаженства в той же час, в який він був створений. 

Найдавніші проповідники православної віри вчили послідовників Ісуса 
Христа називати і шанувати Матір Господа Богородицею. Великі отці Церкви 
сповідували Приснодіву Марію Богородицею – і, за їхнім вченням, хто не визнає 
Матір Господа Богородицею, той противник віри і вчення християнського і 
негідний зватись іменем християнина. 

Архангельський глас взиваємо до Тебе, Чиста: радуйся, Благодатна!  
Господь з Тобою. 

 
Глава VI. Різдво Христове 

Господи! Слава Тобі! 
Коли прародичі людського роду були вигнані з раю за переступ заповіді 

Божої, тоді ж Господь, за невимовним милосердям Своїм, дав їм обітницю про 
Спасителя занепалого людства; в цій обітниці полягало пророцтво про Пресвяту 
Діву: «Сім'я жони зітре голову змія». Ця перша радісна звістка про Пречисту 
Матір нашого Спасителя багато разів повторювалася, щоб приготувати людей до 
прийняття грядущого Месії. 

Перед Різдвом Ісуса Христа було загальне очікування Спасителя: іудеї 
очікували Його пришестя на підставі пророцтв; язичники, бідуючи від безвір'я і 
всіляких бід, також з нетерпінням очікували Ізбавителя. Всі праобрази і про-
роцтва щодо часу втілення Сина Божого справдилися. Патріарх Яків передбачив, 
що Спаситель прийде тоді, коли скіпетр відійде від Іуди; пророк Даниїл 
пророкував, що царство Христове настане після того, як настане царство міцне, 
як залізо, яке буде все роздроблювати і розбивати, і що Спаситель світу з'явиться 
в сімдесяту седмицю років після виходу наказу про відновлення Єрусалиму. 

І ось справді настав цей час, коли скіпетр було відібрано від потомства 
Іуди і перейшов до Ірода Ідумеянина; з'явилося залізне царство Риму, все 
розбиваюче, і седмиці Даниїлові наближалися вже до кінця. У світі запанував 
загальний мир, передбачений пророками перед приходом Ісуса Христа, що мав 
примирити небо і землю. Мало обраних чекали в обітованому Месії Спасителя 
від гріха і смерті; більшість же іудеїв чекали в Месії великого царя-завойовника, 
який звільнить їх від влади чужинців і дасть їм панування над іншими народами. 

Рим простягав свій залізний скіпетр майже на всі відомі тоді народи і 
з'єднував їх в одну імперію; Палестина стала римською областю. Справами віри 
завідував великий синедріон, в якому засідали первосвященники, священники і 
старійшини. Очікування роду людського справдилися, коли Римською імперією 
правив Август, а в Іудеї Ірод. В цей час вийшов наказ царя Августа провести 
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народний перепис по всій його землі, і в тому числі в усій Іудеї. В силу цього указу 
кожен ізраїльтянин поспішав до свого рідного міста, щоб записатися в державні 
списки. Дивні діла Божественного Промислу для виконання Його таємничої 
обітниці! Гордий своєю земною величчю і могутністю кесар є перед нами сліпим 
знаряддям волі Божої й служить засобом до здійснення напередвизначень Божих. 
Воля царя земного закликала Йосифа і Пресвяту Марію до Віфлеєму, щоб 
виконати волю Царя Небесного! Йосиф і Марія мали йти до Віфлеєму, батьків-
щини царя Давида, де зберігалися родовідні списки їх нього царственого племені, 
й ім'я Ісуса, перед Яким схиляється всяке коліно небесних, земних і підземних, 
було вписано в число підданих язичницького володаря! Слава, Господи, смиренню 
Твоєму! Нехай зникне всяка гординя із сердець наших! 

В сувору пору року і без будь-яких засобів повинні були мандрувати 
Йосиф і Марія при несприятливих обставинах і по важкому шляху. Для здій-
снення цього шляху було потрібно і при великих зручностях більше трьох діб по-
дорожі. Віфлеєм, невелике містечко, яке в давнину називалося Евфрафа, лежить 
на південь від Єрусалиму, на шляху до Хеврону, і знаходиться від Назарета за 
три дні шляху. У Віфлеємі народився Давид і там же був помазаний на царство; у 
Віфлеємі був весь рід Давида, і тому він справедливо називається фамільним 
містом царя Давида. 

Нарешті досягли вони Віфлеєму, але тут не знайшлося для них місця 
пристанища: невелике місто був переповнене прибулими. Даремно святі 
мандрівники шукають притулку – ніхто не бере їх, тому що в обителі не було їм 
місця – ніде не було вільного куточка в усьому місті. Без нарікань вони вийшли з 
осель людських і шукали притулку в околицях міста. 

Неподалік від воріт, до південної сторони Віфлеєму, за двісті кроків від 
джерела царя Давида, серед кам'янистих скель знаходиться печера, в якій під час 
бурі й негоди пастухи зі своїми стадами знаходили притулок. Всередині печери в 
скелястій стіні висічене заглиблення служило замість ясел для тварин. У цій 
убогій печері помістилися святі мандрівники, і були вони серед повної тиші й 
безмовності, далеко від суєти і хвилювань людського натовпу; одні в невидимій 
присутності Творця свого: завіса таємничості прикрила колиску Сина Божого. І 
так сповнилося пророцтво Ісаї: «Той буде жити на висотах; притулок його – 
неприступні скелі». 

У цій твердині скель опівночі Діва Марія народила Сина нетлінного, 
народженого від Отця раніше віків: народила і повила Його, і поклала Його в 
ясла. Чудесне, вище людського єства, зачаття Його; так само чудесне, як і вище 
природного, явленням Його перед очами юної Матері: так променисте світило 
миттєво розриває хмари, щоб оживити світ силою світла і теплоти. 
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Болісті не супроводжували народження Спасителя: Діва звершила 
народження, будучи сповнена радості і кріпості. Народила Діва Сина Свого і 
Бога нашого і негайно приступила до служіння Йому. Не потребувала Вона 
сторонньої допомоги, не відчувала Вона ні болістей, ні знемоги, яким піддаються 
всі звичайні жінки. 

Матір Бога нашого Сама сповила Його пречистими Своїми руками, 
поклала Його в ясла і перша принесла Йому поклоніння. Вона годувала Його 
грудьми Своїми; на руках Її провів Він і дитинство Своє; нерозлучно з Нею 
минала Його юність до 30-річного віку, коли Він явив Себе світові, щоб взяти на 
Себе кару за гріхи світу, щоб Своєю хресною смертю дарувати людству 
викуплення. 

З трепетом і в побожному мовчанні схилився Йосиф перед Пречистою 
Матір'ю і Сином Її, Богом нашим. У радісному подиві споглядав він чудо 
надприродне і пізнавав незаперечно, що Її Син є воістину від Духа Святого, а до 
того часу, поки Вона не народила Сина Свого первістка, Первенця нового життя, 
Первенця Нового Завіту благодаті, Йосиф не знав він її, не знав, що Вона була і 
чим сподобилася бути, не знав він її Матір'ю Бога, тому що приховано було від 
нього, яке Божественне таїнство відбувалося в ній. Тут тільки, при надприрод-
ному народженні Її Сина, він цілком зрозумів, що про Неї було сказано: «Ось 
Діва в утробі зачне». 

Велике і нове чудо явив Господь світу при народженні Царя і Спасителя 
людства: замість палацу – пустельний вертеп, замість ліжка – жменя соломи! 
Господь, який не залишає без піклування і птахів небесних, не приготував, за 
Своїм мудрим домобудівництвом, власності на землі для Сина Свого Єдино-
родного. Син Божий, сущий на небесах, спочиває в яслах! На землі, покритій 
гріхами і беззаконнями, не було місця для Владики і Творця світу, коли Він 
прийняв на Себе образ людський, щоб спасти людину! Він Сам засвідчив це, 
сказавши: «Лисиці мають нори і птиці гнізда, Син же Людський не має де 
прихилити голову». У безславному місті Назареті відбулося зачаття Христа, а в 
славному Єрусалимі Його розіп'яли! У малому Віфлеємі Він народжується, а в 
великому Єрусалимі Він на смерть віддається! Дивні діла Твої, Господи! 

У хвилину народження Сина Божого відкривається небо; слава Господня 
осяює землю, вкриту глибоким мороком. Сонми ангелів сходять з неба і в радості 
співають, що настав на землі мир, повернулося благовоління Боже до людей. 

Що ж в цей час робила земля, осяяна славою Божою? Все поринуло в 
глибокий сон: іудеї спочивали на законі, в очікуванні пришестя Месії в блиску 
земної величі; язичники потопали в пороках біля ніг ідолів своїх. 

У Віфлеємі теж спали, але не всі. У долині Віфлеємській, оточеній горами, 
і за півгодини ходьби від печери, стояв стовп, відомий під ім'ям Едер, поблизу 
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якого колись пас стада батька свого преславний цар Давид. Тут-то в цей час 
пастухи тримали нічну варту біля своїх отар: раптово світло осяяло їх, і ангел 
Господній з'явився перед ними і сказав: «Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику 
радість, яка буде всім людям: бо нині народився вам у місті Давидовому 
Спаситель, Який є Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете Дитину сповиту, 
що лежить в яслах». 

Закінчив небесний вісник благовістя, і раптово, ніби на доповнення його 
благовістя, стало численне воїнство ангелів, які славили Бога і взивали до Нього: 
«Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління». 

Не мудрецям, не вельможам, не сильним і багатим світу відкрив Господь 
таємницю Свою, а найбіднішим, найостаннішим трудівникам на бенкеті життя; 
приховав від премудрих і розумних – і відкрив немовлятам. О, блаженство 
бідності, що дає смиренність і покірливу покірність, що віднімає гординю і 
самовпевненість! Сам Бог приходить до жебраків і виливає на них потоки любові 
й милосердя. 

Ангели відійшли на небо; закінчилося величне видіння. Прийшли в себе 
пастухи і всі як один вирішили йти до Віфлеєму і подивитися, що там сталося. 
Добре було їм відоме те місце з яслами, де бідні мандрівники знаходили собі 
притулок дорогою до Віфлеєму, і пішли вони і знайшли Пречисту Діву та 
Дитинку, що в яслах, і поклонилися Йому. Після променистого бачення ангелів і 
ангельського благовістя Божественне Немовля, оточене простотою і злиден-
ністю, здалося їм ще святішим, ще Божественнішим. У своєму поклонінні Йому 
вони принесли все, що мали: чистоту любові, міцну віру і сердечну хвалу Спа-
сителю і Владиці своєму. І поспішали вони засвідчити свої побожні почуття, 
розповівши Пресвятій Матері Його все, що бачили і чули від ангелів. 

Діва Марія уважно стежила за всіма подіями, що відносилися до Бого-
людини з самого Її народження, і, вслухаючись в розповіді пастухів, запеча-
тувала їх в пам'яті Своїй і раділа, що події підтверджують Божественну обітницю 
і стверджують віру в Спасителя світу. Святий обручник Йосиф дивувався, та 
благоволів перед світлом істини. Щасливі пастухи ще вклонилися Богонемовляті 
і Його Пречистій Матері й повернулися до свого смиренного подвигу, прослав-
ляючи й хвалячи Бога і по всіх околицях поширюючи благу звістку про чудеса 
священної ночі. 

 
Глава VII. Обрізання Господнє 

Закон виконує Творець Закону. 
Пресвята Марія з Божественним Немовлям і Йосифом провели сорок днів 

у Віфлеємській печері. З часу народження починається служіння Богоматері 
Своєму Сину і Богу. 
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Через вісім днів після народження Богонемовляті звершено було, за 
Законом Мойсея, обрізання Господнє і дано йому ім'я Ісус, як про те заповідав 
Бог через Свого архангела. Ім'я Ісус означає Спаситель, або Визволитель, світу. 
Кожен єврей мав право звершувати цей обряд, але переважно глава сімейства. 
Отримавши свій початок в особі Авраама, закон обрізання був підтверджений на 
Синаї, й самому Мойсеєві Бог погрожував смертю за необрізання свого сина. 

У Старому Завіті цей священний обряд був знаменням вступу в союз завіту 
Бога з потомством Авраама і служив прообразом християнського Таїнства 
святого хрещення. Обрізання було відмітною ознакою обраного народу Божого і 
ставилося в обов'язок всім, хто вступає в суспільство ізраїльтян, як і святе 
хрещення необхідно кожному бажаючому бути християнином. Як хрещення, так 
і обрізання означає відсікання пристрастей, справжнє покаяння і навернення до 
нового життя в Богові. 

Син Божий, Спаситель роду людського, не мав потреби в обрізанні, але 
прийняв його за законом, щоб дати своїм послідовникам приклад покори 
церковним законам. Образ раба прийняв Творець і Владика світу для того, щоб 
врятувати Своє творіння від рабства зла і смерті. 

Всіх Господь обрізання терпить, і людські гріхи як Благий обрізує,  
подає нині спасіння світу!.. 

Слава всеблагому Твоєму зволенню, єдиний Чоловіколюбче. 
 

Розділ VIII. Поклоніння волхвів 
Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському у дні царя Ірода,  

волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима. 
Божественна слава Богонемовля не втаїлася в темряві, у вертепі і в яслах, і 

не одні поля віфлеємські сповнилися славою лежачого в яслах; не лише бідні, 
прості пастухи сповістили славу Божу; вони були тільки першими обраними 
вказівниками шляху істини, що веде до Світла. У визнанні і сповіданні Христа 
Спасителя відбулося чудо: кожне створіння принесло Господу, Який народився, 
дар: ангели – спів, небеса – зірку, пастирі – чудо, волхви – дари, земля – вертеп, 
пустеля – ясла, люди – Матір Діву, язичництво – початок християнства в своїх 
волхвах. Так засяяла Божественна слава народженого Спасителя світу. 

Перед народженням Ісуса Христа на Сході від Віфлеєма з'явилася 
незвичайна зірка, в якій халдейські волхви впізнали зірку від Якова, передбачену 
віщуном Валаамом за 1450 років до Різдва Xристового. Внаслідок цього проро-
кування, на всьому Сході з давніх часів було поширене вірування, що в Юдеї 
народиться великий Цар, Який буде панувати над усім світом, і що народження 
Його буде сповіщено явленням незвичайної зірки. 
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Як тільки з'явилася незвичайна зірка, що не підпорядковувалася у своєму 
русі загальним законам небесних світил, східні астрономи зрозуміли, погодив-
шись із закінченням седмиць Даниїлових, що вона знаменує народження очіку-
ваного Божественного Царя. Вибрані з цих мудреців вирушили в Єрусалим, щоб 
знайти Царя світу і поклонитися Йому. 

Передання розповідає, що ці волхви були царі або можновладні особи з 
Персії, що вони були трьох вікових груп і трьох племен. Мельхіор – старець, 
нащадок Сима; Каспар – безбородий і квітучий юнак, нащадок Хама; і третій, 
Валтасар, – людина в першій порі зрілості, смаглявий нащадок Яфета. Вони 
називалися волхвами-магами не тому, щоб займалися волхвуваннями або були 
чарівниками, а тому, що так називалися у персів та інших східних народів 
наймудріші спостерігачі природи, які вивчали особливо науку зоряного неба. 

Покинувши свою квітучу країну, волхви довго мандрували по піщаній і 
безлюдній дорозі в Палестину; оскільки вони прийшли до Віфлеєму незабаром 
після народження Ісуса Христа, то вважають, що зірка з'явилася на сході 
набагато раніше від Різдва Христового, і саме, як вважають святі отці, в день і 
годину архангельського благовістя. Весь час перед ними йшов дороговказ, як 
колись вогненний стовп, який вказував шлях втікачеві Ізраїлю з Єгипту на береги 
Червоного моря. Ця зірка, воістину чудесна, не підкорялася загальним законам, 
які керують небесними тілами: вона завжди йшла попереду їхнього каравану, 
прямуючи по прямій лінії до Єрусалиму зі сходу, на північний захід. Разом із тим 
і рух її був постійно в нижніх шарах повітря: низько і близько вона йшла 
попереду волхвів, так що вони могли слідувати за нею; часом вона зупинялася, 
ховаючись за хмарами, якби даючи їм час для відпочинку. За зовнішнім її видом 
одні порівнювали її з кометою, інші ж називали вогненним метеором. Воістину 
це небесне явище слід називати невидимою, розумною силою, яка вказує на 
втілення Спасителя світу. 

Перед самим вступом в Єрусалим дороговказ раптово ховається від очей 
здивованих волхвів: чи означає це, що вони досягли мети свого шляху, чи 
знаходиться величне Немовля в Єрусалимі? Але якби ця зірка заблищала в 
Єрусалимі, то весь народ кинувся б за нею до Христа і сам Ірод з заздрісними 
начальниками поспішив би вбити Його передчасно. 

Зникла зірка, увійшли волхви в Єрусалим і почали свою проповідь 
повідомленням про появу зірки, що пророкує народження давно очікуваного 
Месії; але ця блага звістка не справила загальної радості в Єрусалимі. За прекрас-
ною зовнішністю мандрівників, за розкішною обстановкою їхнього каравану всі 
визнали їх за царів або за можновладних осіб з далекого Сходу, і на запитання 
їхнє, де народився цар юдейський, зірку якого вони бачили на Сході, зніяковів 
Ірод і весь Єрусалим з ним. 
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Зніяковів Ірод, – і як було не зніяковіти йому? Він був цар не милістю 
Божою і не через вибір народу: право царювати над Іудеєю він добув догідли-
вістю римським владикам; право це він купив купами золота, насильством і 
неправдами, вичавленими з народу єврейського. Він був ненависний і багатим 
сановникам, голови яких летіли при першій підозрі; він був предметом відрази і 
духовних іудейських володарів, права і привілеї яких були їм порушені. Всіма 
силами душі ненавидів його народ за чужоземне походження, за жорстокість і 
зло, лицемірство. Щоб догодити римлянам, він відвідував язичницькі храми, 
присвячені кесарю їх – Августу; щоб здобути популярність між іудеями, він не 
шкодував скарбів для прикрашання їх храму. Як було йому не тремтіти за себе і 
за своїх спадкоємців? Не в перший раз доводилося йому чути про грозу, що 
наближається: незадовго перед прибуттям волхвів фарисеї пророкували йому 
падіння його престолу і з презирством відмовилися принести присягу на вірність 
йому. Загальне очікування великого Царя зі Сходу, і саме з Іудеї, лякало його тим 
більше, що ще будучи в Римі, він мав і там повідомлення про народження Царя. 

Коли було донесено Іроду про прибуття знаменитих чужинців з далекого 
Сходу, які, вступивши в Єрусалим, всіх розпитували, де народився Цар 
Юдейський, зірку якого вони бачили на Сході, Ірод перелякався, але не хотів 
перед народом виявляти свого страху: закликав він священиків і фарисеїв і 
випитав у них, де має Христос народитись. Після цього він запросив до себе 
волхвів і вивідав у них час, коли з'явилась зоря. В душі його вже визрів план, як 
вбити Царя-Немовля, але він повідомив волхвам, що в Віфлеємі повинен 
народитися обіцяний Цар, і просив їх поспішити туди і ретельно розвідати про 
Немовля, і коли знайдуть його, то поспіхом сповістити і його, Ірода, щоб і він міг 
вклонитися Царю. 

Як всі глибокі уми, люди науки і споглядання, волхви були добродушні, 
щирі й не підозрювали лукавства і злоби в ближніх. Вони розуміли, що 
правитель країни може піддаватися сваволі й жорстокості, але не розуміли брехні 
і віроломства. Вислухавши Ірода, вони вирушили з Єрусалиму наліво, по 
гористій дорозі, до Віфлеєму. Раптом на небі знову заблищала зірка і швидко 
спустилася до них, вказуючи шлях. І йшла вона перед ними до тих пір, поки не 
стала зверху, де знаходилося Немовля. Біля входу печери зірка спустилася ще 
нижче. Побачивши зірку, яка нерухомо стоїть, яскравим сяйвом покриває убогу 
печеру, волхви сповнилися щирої, непохитної віри і зраділи радістю великою, 
зрозумівши, що настав кінець ветхому світу очікувань і тривог, брехні і обману. 

Увійшовши до печери, волхви були вражені бідністю і приниженням 
святого сімейства, але з благоговінням вступили в підземний храм, освячений 
присутністю Самого Бога, і, схиливши коліна, поклонилися йому. Дотримуючись 
звичаю свого народу, вони зняли сандалі свої і, розпростершись додолу головою 
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ниць, поклонились Йому як істинному Богу. Згідно з древньою заповіддю, даною 
від Бога, вони піднесли Йому найкоштовніші дари, все, що вважалося гідним для 
приношення Боголюдині. Халдейський цар Мельхіор підніс Господу ливан, або 
ладан, як Богу фіміам; перс Валтасар – золото, як Цареві віків; Каспар-ефіоп – 
смирну, як Боголюдині, яка спокутує хресною смертю гріхи всього світу. 

Пречиста Мати і праведний обручник з подивом дивилися на це благого-
війне поклоніння царів Сходу і, уважно вслухаючись в їхні слова про чудесну 
появу невідомої зірки, дивувалися благодатному віруванню язичників, дивувалися 
і далекій їхній подорожі. Світло велике осяяло тих, хто ходив у темряві, і волхви, 
знову впавши додолу, вклонилися Богонемовляті та Його Пречистій Матері! 

Після досягнення мети своєї подорожі волхви готувалися йти з Віфлеєму і, 
згідно з проханням Ірода, знову зайти до нього з повідомленням, де знаходиться 
обіцяний Месія, але ангел Господній, з'явившись їм уві сні, відкрив їм злісні 
наміри Ірода і повелів повернутися іншим шляхом. Майстерно задумував Ірод 
свої вбивчі плани, але віковий досвід вказав, що підступність і брехня – глупота в 
очах Бога; всі задуми злоби і підступності незначні перед всемогутністю Божою і 
призводять тільки до виконання святої Його волі. 

Коли волхви, за велінням Божим, не виконавши доручення Ірода, 
вирушили з Віфлеєму іншим шляхом, тоді в його злісній душі визрів інший 
умисел, виконанням якого він здивував світ своєю жорстокістю. 

Приклад волхвів, представників науки в давнину, показує, що справжнє і 
глибоке знання є дар Божий, що приводить до пізнання істинного Бога. 

Святе Передання повідомляє, що ці мудрі шанувальники Немовляти Ісуса, 
просвічені Божественною благодаттю, були згодом хрещені апостолом Фомою, 
проповідником Євангелія в Персії. 

Люди, що сиділи у темряві, побачили світло велике! 
 

Розділ ІХ. Стрітення Господнє в Храмі 
Цей є від Бога Бог-Слово, що воплотився заради нас і спас людину,  

Йому поклонімося. 
За древнє позбавлення від рабства єгипетського і в пам'ять останньої кари 

смерті первістків єгипетських Закон Господній вимагав від євреїв, щоб всяке 
первонароджене немовля чоловічої статі, як власність Божа, придбана кров'ю 
чужих первістків, було принесене в 40-й день після народження у храм, 
посвячене Богу і викуплене у Господа: це називалося посвяченням немовляти. 
Первісток Діви Марії виконав закон: принесений у храм і викуплений Той, Хто 
прийшов на землю, щоб смертю Своєю освятити, викупити і воскресити всіх 
людей від гріха і смерті. Вічний Господь, що дав колись на Синаї Закон 
Мойсеєві, нині як Немовля, виконуючи Закон, до храму приноситься. 
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За Законом Мойсея, жінка, яка народила немовля чоловічої статі, 
визнавалася нечистою протягом 7 днів і після цього ще 33 дні не могла брати 
участь у спільному богослужінні, в 40-й же день після народження свого пер-
вістка повинна була принести його в храм і віддати на всеспалення Богу 
однорічне ягня, а в разі бідності – дві горлиці або двох голубенят. Сенс цього 
священного обряду той, що якщо дітонародження є дар Божий, то кому, як не 
Богові, слід присвятити перший плід цього дару? Євреї повинні були присвя-
чувати Богу своїх первістків у подяку Богу за спасіння своїх первістків при 
загальному побитті єгипетських первістків. 

Діва Марія, ставши Матір'ю Господа, освятилась народженням Його і, не 
перестаючи бути Пренепорочною і Пречистою Дівою, не мала потреби в 
очищенні; але, за відчуттям глибокого смирення, підкорилася встановленому 
обряду. Не підносилася Вона Своєю чистотою, але, наблизившись до воріт 
храму, стала на місці, призначеному для тих, хто народив. Вона принесла із 
Собою жертву, але то була жертва убогих: пара молодих голубів. Після прий-
няття священником жертви і після принесення всеспалення Пречиста Діва всту-
пила в храм з Божественним Немовлям в супроводі Йосифа. 

У цей час прийшов у храм, через натхнення Духа Святого, старець Симеон 
і, наблизившись до благодатної Марії, прийняв з Її рук Новонародженого, чому і 
називається Богоприїмцем. Прославивши Бога, старець у священному захваті 
виголосив пророчу пісню про Спасителя світу: «Нині відпускаєш раба Твого, 
Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти 
приготував перед лицем всіх людей: світло на просвіту народів і славу людей 
твоїх Ізраїля». 

Священне Письмо говорить про цього Симеона: «Людина була праведна і 
благочестива, яка чекала втіхи Ізраїлеві». У церковних піснеспівах Симеон нази-
вається священником і святителем, який приносив законні жертви. Є також 
передання, що Симеон, будучи одним з учених людей свого часу, перебував у 
числі 72 тлумачів, які перекладали священні книги, за бажанням єгипетського 
царя Птоломея-Філадельфа, з єврейської мови на грецьку. 

В історії Никифора Калліста розповідається, що при перекладі книги 
пророка Ісаї Симеон зупинився на відомому пророцтві: «Ось Діва в утробі зачне» – 
і хотів виправити це місце, закресливши слово Діва, і написати Жона; але з'явився 
ангел, утримав його руку і, заборонивши виправляти пророцтво, сказав йому, що 
не помре він, поки сам не побачить виконання пророцтва: «Віруй написаному; ти 
сам побачиш виконання». З тих пір Симеон щодня ходив у храм і, через натхнення 
Святого Духа, впізнав Діву Марію з Богонемовлям на руках, тому що вони були 
осяяні незвичайним світлом. 
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«Відпусти, Владико, раба Твого, бо побачили очі мої Спасіння Твоє!» – 
вигукнув Симеон у священному захваті. Праведний старець звертався до Ісуса як 
не до Немовляти, а до Владики і Господа, що має владу відпускати в інше життя 
або утримати на землі. 

Повернувши Дитину в руки Матері, Симеон благословив Її та Йосифа. 
Через натхнення Святого Духа Симеон, передбачивши хресні страждання 
Спасителя, сльози і скорботи Його Матері, продовжував пророцтво своє: «Ось 
лежить цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечань, і Тобі 
ж Самій душу пройде зброя, бо відкриються від багатьох сердець думки». «Твій 
Син приніс на землю спасіння, – пояснює він, – але не всі скористаються ним: 
вставанням від падіння Він буде для віруючих і послідовників Його; але каменем 
спотикання для невіруючих і для тих, хто відкидатиме Його. Він завжди буде 
предметом суперечок: щоб відкрилися помисли людей. Люди віддадуть на 
смерть свого Спасителя, і Ти будеш свідком всіх Його страждань: і тобі самій 
душу пройде зброя». Так передбачав натхненний Симеон, представник Старого 
Завіту, який дочекався приходу обіцяного Месії, Первенця Нового Завіту. 

Ніби для повноти слави Предвічного Немовляти наблизилася до них 
праведна Анна Пророчиця, стара вдова, що жила при храмі. Через натхнення 
Святого Духа вона почала хвалити і дякувати Богові й прославляти Божественне 
Немовля, щоб почули всі, хто очікував визволення в Єрусалимі. Анна була дочка 
Фануїлова, від коліна Асирового, відомого багатством, силою і разом лагідністю 
і миролюбністю. Сім років прожила вона з чоловіком і після його смерті 
присвятила себе служінню Богу в Єрусалимському храмі. 

У пості, молитві й трудах минало її життя, і так досягла вона 84-річного 
віку, коли їй було дано невимовну радість побачити і прославити Спасителя 
світу. Свята Церква називає її всехвальною вдовою, ціломудреною, преподобною 
старицею і пророчицею. Виконавши все згідно із законом очищення, святе 
сімейство повернулося в Назарет. 

На спомин Стрітення Господа Ісуса Христа з давніх часів встановлено 
Церквою 2 лютого дванадесяте свято, чим стверджується непорушна істина, що 
Христос з'явився світу не думкою, не привидом, але істиною. На другий же день 
Стрітення Господнього, 3 лютого, Церква згадує Симеона і Анну пророчицю. З 
волі Божої життя Симеона тривало довше від звичайного для того, щоб він 
своїми очима побачив Дитятко-Спасителя і з миром відійшов у життя вічне. 

Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди – 
Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві; веселися і ти, старче 
праведний, що прийняв у свої обійми Визволителя душ наших. 

 
 



 

 

 

 

 

№ 11, 2022  ____________________________________________________  

– 175 – 

Глава Х. Втеча до Єгипту 
Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх. 

Незабаром після повернення в Нижню Галілею Пресвята Марія та її 
праведний обручник Йосиф зазнали тяжких побоювань за життя Богонемовляти: 
то була перша хвороба, яка, за передбаченням Симеона, як зброя, пронизала Її 
серце. 

Волхви не виконали бажання царя Ірода і не повернулися до Єрусалиму 
сповістити йому про місце знаходження Царя-Дитини. Ірод сприйняв це за 
образу й осміяння себе і дуже розлютився. Крім того, до нього дійшли чутки про 
пророцтва Симеона і Анни, і це ще більше підбурювало його підозрілість і страх, 
що новонароджене Немовля, як законний Цар, відбере у нього царство. Ірод 
посилено розшукував місце народження Богонемовляти, але всі його пошуки 
були марними. 

Збожеволівши від страху і злості, він віддав наказ вбити у Віфлеємі та його 
околицях усіх немовлят чоловічої статі від новонароджених до дворічного віку 
включно і був упевнений, що в тому числі вб'є і новонародженого Царя 
Іудейського. Тисячі мечів націлених на вбивство Дитятка Ісуса, і 14 тисяч дітей 
стали жертвою честолюбного лиходія, який, засліплений своїм божевіллям, 
думав перемогти волю Всемогутнього Творця і знищити обіцяного Месію. Тоді 
Ірод був тільки сліпим знаряддям Промислу Божого: розголошення віфлеєм-
ського кровопролиття додало очікуваній події ще більшої популярності, і самі 
немовлята, хрещені кров'ю, з'явилися провісниками страждань Спасителя, Який 
кров'ю Своєю обмив і освятив землю, споганену беззаконнями. 

Якими словами можна описати віфлеємське лихо? Кров, що витікала з ран 
матерів і дітей, зливалася в один потік; плач і ридання наповнювали світ; крики 
дітей, стогони матерів носилися в повітрі, сходили до неба: матері плакали за 
дітьми своїми і не хотіли втішитись, бо їх не було! 

Ірод не задовольнився кричущим кровопролиттям; затьмарений безум-
ством, він віддав наказ убити своїх радників, старійшин, фарисеїв, книжників, 
рідного сина свого, сестру свою з чоловіком, дружину свою Маріамну із сином 
Антипатром і ще багатьох інших. Так свідчать про те стародавні історики. 

Великі були влада і лють цього нелюда, але предмет його ненависті, що 
охоронявся Силою Вишнього, був поза його владою. Промисел Божий обрав для 
того простий засіб: ангел Господній з'явився у сні Йосифові та сказав: «Встань, 
візьми Дитятко та матір Його, і втікай в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, 
бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його погубити». 

Йосиф негайно підкорився; Пресвята Марія теж не зволікала скоритися 
повідомленню обручника свого. В ту ж ніч Йосиф і Пречиста Мати, взявши на 
руки Предвічне Немовля, вирушили до Єгипту. Їх супроводжував Яків, старший 



 

 

 

 

 

 _____________________________________________  Андріївський вісник 

– 176 – 

син Йосифа. Вони вирушили в дорогу, не турбуючись майбутніми небезпеками і 
труднощами її, надаючи Богу розпоряджатися їхньою долею; вони дбали тільки 
про покірливу слухняність волі Його. 

Ні в Священному Письмі, ні в переданнях немає відомостей, який шлях до 
Єгипту був обраний святим Йосифом, але з деяких вказівок можна здогаду-
ватися, що він вважав за краще, як більш безпечний, шлях, який пролягав через 
гори юдейські до Гази, а звідти береговою степовою рівниною до Єгипту. Багато 
поневірянь і незручностей зазнала Свята Родина; не завжди знаходили вони 
пристановище, щоб сховатися від холоду і негоди. Нерідко святі подорожні 
поневірялися і в їжі, і в пристановищі, і піддавалися багатьом небезпекам. 

Древнє передання говорить, що під час мандрів Дитятко Ісус здійснив 
багато чудес, які переконували людей в Його божественності. При вступі 
Святого Сімейства до Єгипту в одному місці оточили Його розбійники і хотіли 
пограбувати і вбити. Старший з них виступив вперед з оголеним мечем, щоб 
оглянути ближче мандрівників: перед ним стояли Йосиф і Марія з Немовлям на 
руках. З подивом подивився розбійник на цього сивочолого старця, беззброй-
ного, з палицею в руці, подібно до древніх патріархів; подивився на молоду 
Матір, Яка міцно притискала Немовля до лона Свого, ніби бажаючи захистити 
Його Собою; подивився – і душа його розчулилася. 

Він опустив меч і сказав: «Якби Бог прийняв на себе людське тіло, то не 
міг би бути прекрасніше цього Немовляти». Він не дозволив товаришам своїм 
ображати бідних мандрівників і грізно зупинив одного з них, який наполягав на 
грабежі. Пресвята Діва Марія сказала доброму розбійнику: «Це Немовля воздасть 
тобі відплатою благосною». Слова Її мали пророче значення: це був той розсуд-
ливий розбійник, якому Спаситель світу, висячи на хресті, сказав: «Сьогодні зі 
мною будеш у раю». Передання доповнює, що ім'я доброго розбійника було Тит, 
а інший, злий розбійник називався Думах. 

Про перебування святого сімейства в Єгипті немає позитивних звісток; але 
збереглися про те, особливо в арабів, передання, які мають інтерес для віруючих 
християн. Відомо, що першим місцем відпочинку святого сімейства при вході в 
Єгипет було селище Матаріє: згідно з історичними дослідженнями, вони про-
йшли тоді сто сорок миль. Селище Матаріє лежить на північ від Каїра, оточене 
квітучими садами; дорога до нього покрита розкішною зеленню. Йосиф вирушив 
з Яковом в селище, щоб підшукати притулок, залишивши Богоматір з Немовлям 
поблизу входу в селище під величезним деревом, яке похилило вершину свою до 
землі, віддаючи поклоніння своєму Творцю і Його Пречистій Матері, і заслонило 
їх від сонячної спеки своєю благодійною тінню, а внизу, біля самого кореня 
дерева, утворилася розколина, в якій сховалася Пресвята Діва з Немовлям. З тих 
пір дерево, що пізнало свого Творця, залишилося в похилому положенні й 
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отримало цілющу силу: листям його лікували всілякі хвороби. У щілині цього 
дерева і тепер запалюють лампаду в честь Пресвятої Діви і Дитятка Ісуса. 

Крім цього чуда з деревом, поблизу від нього пробилося джерело чистої 
води від дотику ступні Богонемовляти до землі; цією водою святі подорожні 
тамували спрагу свою. І донині існує це живе джерело прекрасної прісної води, 
яке властивостями своїми разюче відрізняється від води інших джерел у цій 
місцевості, які, як і в більшій частині Єгипту, мають смак солонуватий. Чудове 
збереження цього дерева і джерела, впродовж майже двох тисячоліть, дивує 
чудом і нагадує слова пророка Ісаї: «Звеселиться пустеля, земля суха втішатися 
буде, країна безплідна розквітне, як троянда». Тим це дивніше, коли бачиш, що 
суміжні твердині Мемфіса та Іліополіса давно вже було поламано і тільки купами 
своїх руїн дають поняття, що колись існували ці міста, знамениті пишністю і 
розкішшю. Неподалік від цього місця араби показують руїни будинку, в якому 
святі мандрівники жили деякий час, поки не вирушили далі. 

Шлях їхній тривав до Гермополіса в межах Фіваїди, або Верхнього Єгипту. 
В єгиптян зберігається передання, що в цьому місті знаходиться високе дерево на 
ім'я Персіс, що зцілює різні хвороби дотиком до хворого місця листочка або 
шматочка кори. Таку чудодійну силу отримало дерево з того часу, коли після 
наближення до нього святого сімейства воно нагнулося до самої землі і 
вклонилося Богодитині Ісусу. За словами оповіді, це дерево було незвичайної 
висоти і не насмілювалося стояти перед своїм Творцем. 

Прибуття Ісуса Христа в Єгипет ознаменувалося ще й іншим дивом. У 
самому місті Ермополі, як і в усьому Єгипті, впали з підніж своїх і були поламані 
ідоли. Про скинення ідолів говорив ще пророк Ісая: «Ось, Господь сидить на 
хмарі легкій і гряде в Єгипет. І затремтять від лиця Його ідоли єгипетські». За 
давнім переданням, що збереглося у коптів, Свята Родина жила поблизу старого 
Каїра, в печері, яка з давніх часів була перетворена в церкву. Дивні діла 
Промислу Божого: країна, наповнена ідолами, дала притулок гнаному Спасителю 
в дитинстві, а згодом стала притулком послідовників Ісуса Христа і виховала у 
своїх пустелях світильників віри, які проповіддю своєю, відображеною святістю 
життя, розігнали морок ідолопоклонства: відомо, що єгипетські пустелі ознаме-
нувалися сонмами великих отців, які називаються святими і рівноангельними 
людьми. 

Точно не можна визначити, скільки часу прожили святі мандрівники в 
Єгипті. За одними переданнями, називають два-три роки, за іншими – від п'яти 
до семи років. Одне правильно, що вони залишалися там до смерті Ірода і що в 
певний несповідимий долями час Отець Небесний покликав з Єгипту Сина 
Свого, як про те передбачив пророк Осія: «З Єгипту покликав Сина Мого». 
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Невдовзі після вбивства немовлят Ірод позбувся життя, а з ним і царства, 
за яке здійснював всі лиходійства. Він помер у таких жахливих муках, що всі 
сучасники пізнали небесне правосуддя в його огидній смерті. Незрозуміла хво-
роба мучила його страшним внутрішнім жаром; всі нутрощі його були покриті 
виразками; зовнішні частини його тіла були поїдені могильними хробаками; він 
насилу міг дихати, і подих його був такий смердючий, що не можна було підійти 
до нього; разом з тим мучив його страшний голод, якого нічим не можна було 
вгамувати. Будучи з’їденим хробаками, він з утроби вивергнув і свою нещасну 
душу. 

Помер вбивця Ірод, і ясно сповнилося пророцтво патріарха Якова: влада 
царів іудейських закінчилася, і земля іудейська розділена римським урядом на 
чотири частини; в кожну з них призначені народоначальники. 

Ангел знову явився Йосифові уві сні й сказав: «Візьми Дитятко та матір 
Його і йди в землю Ізраїльську, бо померли ті, хто шукав душу Дитини». 

Йосиф узяв Дитятко та матір Його і повернувся в землю Ізраїлеву, але в 
межах своєї сторони зупинився біля джерела на шляху від Йордану до Малкіїла. 
В цей час послано було нове напоумлення Йосифу: він дізнався, що по смерті 
Ірода в Іудеї царює його син Архелай, і злякався залишатися в Юдеї, щоб 
перебуванням своїм не дати приводу до нового гоніння на Ісуса синові Ірода. Але 
з'явився йому ангел Господній, заспокоїв його тривоги і сказав, щоб він пішов в 
околиці Галілеї й оселився в Назареті. Так справдилися пророчі передбачення, в 
яких майбутній Спаситель світу представляється в приниженні у всьому, і навіть 
за місцем проживання. 
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СЛОВНИК-ДОВІДНИК  
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ТЕРМІНІВ  

В – Г – Д 
 

-В- 

ВАІЯ (ВАЙЯ) – пальмові гілки, з якими народ зустрічав Спасителя, що входив у 
Єрусалим (Ін. 12, 13). У неділю, звану Вербною, коли Церква святкує цю подію, 
у храмі відбувається освячення верби, яка замінює в північних широтах вайї. 
Розпущені гілки знаменують перемогу життя над смертю, звершену Спасителем, 
і воскресіння. Освячені верби віруючі приносять додому і зберігають на покуті. 

ВАША ВСЕСВЯТОСТЕ! – титулування Вселенського Патріарха. 

ВАША СВЯТОСТЕ! – титулування патріарха та Папи Римського. 

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО! – титулування митрополита. 

ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО! – титулування митрополита та архі-
єпископа. 

ВАШЕ ВИСОКОПРЕПОДОБІЄ! – титулування архімандрита, ігумена та 
протопресвітера й протоієрея, що прийняли постриг. 

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО! – титулування єпископа. 

ВАШЕ ПРЕПОДОБІЄ! – титулування ієродиякона, архідиякона та ієромонаха. 

ВАШЕ СВЯЩЕНСТВО! – титулування протодиякона та ієрея. 

ВВЕДЕННЯ ДО ХРАМУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – одне з дванадесятих 
свят Православної Церкви. Відзначається 4 грудня за н. ст. У Святому Євангелії 
нічого не згадується про подію Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя 
Пречиста). Це свято, як і свято Різдва Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) й 
Успіння Божої Матері (Перша Пречиста), засноване на традиціях Церкви та 
апокрифах. У житті Приснодіви Марії храм Божий був невід’ємною частиною 
великого приготування до Богоматеринства. Коли Марії було три роки, батьки, 
праведні Йоаким і Анна, виконуючи дану Богові обітницю, привели отроковицю у 
храм. Там Діву Марію зустрів первосвященник Захарія. Виконуючи веління Боже, 
він увів Її у Святеє Святих, місце, куди раз на рік міг входити лише первосвящен-
ник. У храмі Богоотроковиця перебувала в спілкуванні з Ангелами, там же було 
виткано ту Божественну тканину, котрою належало огорнути Господа. Йоаким і 
Анна, виконавши свою обітницю, повернулися додому, а Марія залишилась у 
храмі. Там Вона разом з іншими дівами навчалася Закону Божого та рукоділля, 
ревно молилася, читала Святе Письмо і суворо дотримувалася посту. При храмі 
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Божому Пресвята Марія жила майже одинадцять років і виросла глибоко 
благочестивою, покірною Богу, надзвичайно скромною і працьовитою. Пресвята 
Марія вирішила присвятити усе своє життя тільки Богу. Для цього дала обітницю 
ніколи не виходити заміж, тобто назавжди залишитися дівою. 

ВЕЛИКДЕНЬ, ПАСХА, ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ – найбільше християн-
ське свято. Саме в цьому святі полягає основний зміст православної віри, адже Сам 
Господь явився людиною, помер за все людство та воскреснувши визволив світ від 
влади смерті та гріха. Дату святкування В. врегулював І Вселенський Собор у Нікеї 
325 р. Дата В. має випадати на першу неділю після першого весняного повного 
місяця, яка настає після весняного рівнодення. До В. віруючі готуються впродовж 
семи тижнів Великого посту – одного з найсуворіших постів – саме стільки часу 
провів Ісус Христос у пустелі. Ці сім тижнів називаються седмицями. Останній 
тиждень перед Пасхою називається Страсна седмиця. Особливе значення має 
Великий четвер – день, коли Ісус разом зі своїми учнями під час Таємної Вечері 
розділив останню трапезу. Цей день ще називають Чистий четвер, і всі православні 
по можливості намагаються причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, 
де розповідається історія Христових Страждань. У Страсну п'ятницю з церкви 
виносять плащаницю – шматок тканини, в яку було загорнуто тіло Христа після 
зняття з Хреста і на якій зображено Його у гробі. У цей скорботний день 
приписується нічого не їсти. У Велику суботу зранку відбувається особлива 
служба, яка з'єднана з Пасхальною вечірнею. На ній читається 15 пасхальних 
паремій з особливими святковими приспівами. Після їхнього читання священники 
міняють буденний одяг на святковий. У ніч Воскресіння Христа звершується 
святкове богослужіння (Великодня рання і Божественна літургія), святять паски, 
яйця та ін. Таким чином церква благословляє віруючих після тривалого посту 
знову вживати «скоромне», тобто їсти непісні страви. Святкування Великодня 
триває 40 днів. Саме стільки Ісус Христос являвся Своїм учням після Воскресіння. 
Великодній період супроводжується святковими богослужіннями. 

ВЕЛИЧАННЯ – короткий піснеспів, що прославляє Ісуса Христа, Богородицю 
або якого-небудь святого. Починається зі слова "Величаємо" (або "Ублажаємо"). 
Співається у святкові дні на утрені після полієлею і на літургії після відпусту. 

ВЕ́РВИЦЯ; ЧОТКИ – замкнена мотузка із зав’язаними вузлами чи нанизаними 
намистинками, призначена для відраховування молитов і поклонів – відзнака 
ченців; з благословення священника нею можуть користуватися й миряни. 

ВЕЧІРНЯ ВЕЛИКА – святкова вечірня, яку відправляють у складі всенічної або 
перед всенічною, що починається великим повечір'ям, напередодні чи в день 
церковного свята. 
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ВЕЧІРНЯ ЗВИЧАЙНА – те саме, що вечірня повсякденна. 

ВЕЧІРНЯ МАЛА – святкова вечірня, яку відправляють перед всенічною, що 
починається вечірнею; скорочена вечірня. 

ВЕЧІРНЯ ПОВСЯКДЕННА – вечірня, яку відправляють у всі дні літургійного 
року, крім тих церковних свят, богослужіння яких містить полієлей чи всенічну; 
середня вечірня; звичайна вечірня. 

ВЕЧІРНЯ СЕРЕДНЯ – те саме, що вечірня повсякденна. 

ВЕЧІРНЯ СКОРОЧЕНА – те саме, що вечірня мала. 

ВИГОЛОС, ВИГОЛОШЕННЯ, ВОЗГЛАС – молитовна формула, що завершує 
тиху молитву, яку на відміну від останньої священнослужитель промовляє 
голосно. 

ВИГОЛОС МИРНИЙ – те саме, що мирствування. 

ВИГОЛОШЕННЯ – див. виголос. 

ВИНЕСЕННЯ ЄВАНГЕЛІЯ – і винос Євангелія. Обрядова частина пасхальної 
утрені, під час якої Євангеліє виносять із вівтаря й виставляють посеред храму 
для вшанування вірними. 

ВИНЕСЕННЯ ПЛАЩАНИЦІ – обрядова частина вечірні Великої п'ятниці та 
утрені Великої суботи, під час якої плащаницю урочисто виносять на середину 
храму для вшанування вірними. 

ВИНЕСЕННЯ СВЯТОГО ХРЕСТА – обрядова частина богослужіння 
Хрестопоклонної неділі, під час якого з вівтаря виносять напрестольний хрест і 
виставляють у храмі для вшанування вірними. 

ВИСВЯЧЕННЯ – возведення певної особи (ставленика) у той чи інший сан 
духовного служіння через встановлене таїнство (хіротонія – для диякона, 
священника, єпископа) чи церковний обряд (хіротесія – для читця, іподиякона, 
співаків). 

ВІВТАР – східна, відокремлена іконостасом головна частина храму. У вівтарі 
знаходяться престол, освячений архієреєм для здійснення на ньому літургії, 
жертовник – стіл, на якому відбувається проскомидія, розташовується біля 
північної стіни у вівтарі ліворуч від горнього місця (простір за престолом). У 
вівтарі зазвичай знаходиться ризниця (як правило, праворуч від горнього місця), 
де зберігаються ризи і священне начиння. Вже з III cт. вівтарний простір почали 
обгороджувати низьким бар'єром, з якого згодом утворилася вівтарна огорожа, 
згодом, в пізньовізантійській і російській традиціях, розвинулася в іконостас. За 
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канонами Православної Церкви в простір вівтаря дозволяється входити тільки 
священно- і церковнослужителям. Правом причащатися у вівтарі володіють 
тільки єпископи, пресвітери і диякони, а також православні монархи. У симво-
лічних тлумаченнях православного храму вівтарний простір уподібнюється небу, 
раю, Святому святих старозавітного храму; особливе шанування вівтаря 
пов'язано з тим, що це – місце принесення Євхаристійної Жертви. 

ВІДДАННЯ СВЯТА – останній день післяпразництва. 

ВІДПУСТ – коротка молитва священнослужителя наприкінці кожного богослу-
жіння, змістом якої є прославлення священної особи чи події, якій було присвя-
чено богослужіння. 

ВІДПУСТ ВЕЛИКИЙ – відпуст, яким завершують велику вечірню та ранню. 

ВІДПУСТ ДНЯ – відпуст, що містить згадування священної особи або події, 
якій присвячено день. 

ВІДПУСТ ЗВИЧАЙНИЙ – те саме, що відпуст повсякденний. 

ВІДПУСТ КОРОТКИЙ – те саме, що відпуст малий. 

ВІДПУСТ ЛІТУРГІЇ – відпуст, яким завершують літургію, тому обов’язково 
тут згадується упорядник тієї чи іншої Божественної літургії (напр.: свт. Іоанн 
Золотоуст, свт. Василій Великий або свт. Григорій Двоєслов). 

ВІДПУСТ МАЛИЙ – відпуст, яким завершують опівнічницю, часи та повечір'я; 
короткий відпуст. 

ВІДПУСТ НЕДІЛЬНИЙ – відпуст, яким завершують недільні богослужіння. 

ВІДПУСТ ПОВСЯКДЕННИЙ – відпуст, яким завершують богослужіння 
кожного дня тижня, крім неділі; звичайний відпуст. 

ВІДПУСТ ПРОСКОМИДІЇ – відпуст, яким завершують проскомидію. 

ВІДПУСТ СВЯТКОВИЙ – відпуст, яким завершують святкове богослужіння. 

ВІДПУСТОВІ – піснепіви, які співають наприкінці вечірньої, повечір’я, ранньої. 
Відпустові бувають тропарі, кондаки, богородичні. 

ВІДПУ́ЩЕННЯ ГРІХІВ; РОЗРÍШЕННЯ; РОЗГРÍШЕННЯ – молитва, яку 
читає священник після сповіді над тим, хто покаявся: «Господь Бог наш Ісус 
Христос Своєю благодаттю і чоловіколюбством нехай простить тобі, чадо (ім’я), 
усі гріхи твої. І я, недостойний ієрей, владою, мені даною, прощаю і розрішаю 
тебе від усіх гріхів твоїх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь». 
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ВІДСІЧЕННЯ (УСІКНОВЕННЯ) ГЛАВИ ІОАННА ПРЕДТЕЧІ – день 
мученицької смерті Хрестителя Господнього Іоанна в 32 році по Різдву 
Христовому, згадується Православною Церквою 11 вересня за н. ст. і називається 
днем Усікновення глави Іоанна Предтечі (в народі – Головосік). Святий Іоанн 
Хреститель (Передвісник) або Предтеча утворює сполучну ланку між Старим і 
Новим Завітами; він останній у ряді старозавітних пророків і перший святий 
Нового Завіту, в якому розповідається його історія. В Євангелії від Марка 
детально розповідається про страшну мученицьку смерть Іоанна Предтечі. Іоанн 
Предтеча небоязливо і строго викривав пороки як простих людей, так і сильних 
світу цього. За те, що він наважився публічно викрити царя Ірода Антипу (сина 
Ірода Великого) в тому, що він, всупереч закону, одружився з дружиною свого 
покійного брата Іродіадою, був схоплений солдатами і кинутий у в`язницю. 
Через деякий час опісля того, як Іоанна заарештували, Ірод влаштував бенкет, на 
який з`їхалося безліч знатних гостей. Саломія, дочка нечестивої Іродіади, своїм 
нескромним танцем під час бенкету так догодила Іродові й гостям, які лежали з 
ним, що цар з клятвою обіцяв їй дати все, чого не попросить вона, навіть до 
половини свого царства. Танцівниця, навчена матір`ю, просила дати їй тоді ж на 
блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод поважав Іоанна як пророка, тому він 
засмутився від такого прохання. Проте посоромився порушити дану ним клятву і 
послав до в`язниці вартового, який відсік Іоанну голову і віддав її дівиці, а та 
віднесла голову своїй матері. Іродіада, поглумившись над відсіченою святою 
головою пророка, кинула її в брудне місце. У цей день встановлено суворий піст 
як вияв скорботи християн через насильницьку смерть великого пророка. 

ВІКАРІЙ (з лат. vicarious – замісник, намісник) – у широкому значенні замісник 
на посаді світській або церковній. У системі управління, створеній Діоклетіаном і 
Константином, вікарій є великим чиновником, що підкоряється префекту. У 
церковній системі управління так називається єпископ, помічник головного 
предстоятеля кафедри. 

ВІНЧИК – стрічка із зображенням Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та Іоанна 
Хрестителя, яку кладуть на чоло померлого на похороні. 

ВОДА РОЗОВА, РОДОСТАМНА – спеціально приготовлена й освячена вода, 
яку використовують під час освячення престолу, антимінса. 

ВОЗВЕДЕННЯ, ІНСТИТУВАННЯ – обряд посвячення в церковний чин, який 
здійснюють під час архієрейської літургії; ставлення. 

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО – неперехідне 
дванадесяте Господське свято, в якому вшановується історична подія віднай-
дення Животворчого Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос на Голгофі. 
Історики Східної Церкви вважають, що передусім дві події лягли в основу 
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встановлення цього свята: віднайдення у IV ст. Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, 
та повернення цього Хреста з Персії до Єрусалима у VII ст. Згідно з церковним 
переданням Хрест був віднайдений в 326 р. з ініціативи Єлени, матері імператора 
Константина Великого. Початок святу Воздвиження дало посвячення храму 
Воскресіння Господнього, який збудував св. Константин Великий на Голгофі в 
Єрусалимі. Посвячення храму відбулося за Єрусалимського єпископа Макарія  
13 вересня 335 р. Наступного дня – 14 вересня – відбулося урочисте воздвиження 
віднайденого Хреста Господнього. Друга важлива подія, що зробила загальним 
свято Воздвиження на Сході й на Заході, – це повернення св. Господнього Хреста 
з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 р. здобув Єрусалим і забрав 
Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. У 628 р. цісар Іраклій (610–641) 
після своєї перемоги над персами знайшов св. Хрест і приніс його до Єрусалима, 
де 14 вересня відбулося друге врочисте воздвиження-піднесення св. Хреста. 
Відтоді празник має назву: «Всесвітнє Воздвиження Чесного й Животворчого 
Хреста». Оскільки свято Воздвиження нагадувало Христове розп’яття та смерть і 
прирівнювалося до Великої п’ятниці, то з найдавніших часів стало традицією  
Св. Церкви в цей день додержуватись суворого посту. Святкування визначено на 
27 (14 – за ст.ст.) вересня. 

ВОЗДУ́Х і ВОЗДУ́Х ВЕЛИКИЙ; ПОКРИВ; ВЕЛИКИЙ ПОКРІВЕЦЬ – велика 
хустка, якою покривають священний посуд – поти́р (чашу, з якої причащаються) і 
ди́скос (блюдо на підставці, на яке кладуть хліб для здійснення таїнства 
Євхаристії). Під час співу «Символу віри» священники коливають В. над потирем і 
дискосом на знак того, що Святі Дари освячує Своїм зішестям Дух Святий. 

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ – свято, яке належить до числа найбільших 
дванадесятих празників у церковному році й безпосередньо пов’язане зі святом 
Воскресіння Ісуса Христа. Святкується воно завжди у четвер на сороковий день 
після Великодня, бо через сорок днів Ісус Христос вознісся на небо і сів праворуч 
Отця. У день свята Церква згадує євангельські події, пов’язані з останнім момен-
том перебування Христа на землі після Його Воскресіння. Наближалося свято 
єврейської П’ятидесятниці, й учні Христа повернулися з Галілеї до Єрусалима. 
Як свідчить євангельський переказ, упродовж сорока днів після Воскресіння 
Христос не раз являвся апостолам, навчаючи їх. На сороковий день Він востаннє 
явився апостолам, пообіцявши, що скоро зійде на землю Святий Дух. Потім 
Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалима на Єлеонську гору, благословив їх, 
піднімаючись у небо, і зник за хмарами. Свідками вознесіння Христа були 
Богородиця та апостоли, про що докладно розповідається в Євангеліях від Марка 
та Луки і в Діяннях святих апостолів. Церква вчить, що Вознесінням заверши-
лося земне служіння Ісуса Христа. Він у Своїй особі підніс людську природу до 
престолу Бога-Отця. 
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ВОСКОМАСТИКА – освячена розплавлена суміш в'яжучих та ароматичних 
речовин: воску, мастики, мармурового порошку, смирни, алое, ладану, якою 
заливають місця з'єднання чотирьох стовпців із престольною дошкою під час 
звершення чину освячення церковного престолу. 

ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА – з усіх великих празників церковного року – 
найбільш давній, урочистий і радісний. Він, як сказано в ірмосі 8 пісні Пасхаль-
ного канону утрені: "Цар і Господь, празників празник і торжество торжеств". 
Саме в цьому святі полягає основний зміст православної віри – адже сам Господь 
явився людиною, помер за все людство та воскреснувши, позбавив світ від влади 
смерті та гріха. Символами Пасхи стає все, що виражає Оновлення (Великодні 
струмки), Світло (Великодній вогонь), Життя (Великодні паски, яйця і зайці). 
Святкування Великодня триває 40 днів. Саме стільки Ісус Христос являвся Своїм 
учням після Воскресіння. Великодній період супроводжується святковими бого-
служіннями. Празник Христового Воскресіння у богослужбових книгах має такі 
назви: Свята й велика неділя Пасхи, День святої Пасхи або Свята Пасха. Наш 
народ на означення празника Пасхи має ще слово "Великдень", що означає 
Великий День, бо він великий своєю подією, своїм значенням і своєю радістю. 

ВОСКРЕСНІ – піснеспіви, в яких прославляється Воскресіння Христове. До них 
належать воскресні тропарі, кондаки, канони та ін. Це найменування вказує і на 
час використання цих піснеспівів за богослужінням, а саме – в неділю і в період 
від Пасхи до П’ятидесятниці. 

ВОЦЕРКО́ВЛЕННЯ – 1. Те саме, що вводини: чин, який здійснюють над ново-
охрещеним немовлям, залучаючи його до Церкви. 2. Період дієвого пізнавання 
повноти церковного життя, відродження через животворчу дію богослужінь, 
постів, покаяння, Причастя, читання Слова Божого і творів Святих Отців, а також 
духовні бесіди й молитву. 

ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР – зібрання вищого духовенства з делегованих 
представників християнських Помісних Церков, на яких опрацьовувалася й 
ухвалювалася система віровчення, формувалися канони, богослужбові правила і 
т.п. Згідно з православною традицією Вселенських соборів було лише сім:  
I. Перший Нікейський собор (325): прийнято Символ Віри, засуджено аріанство, 
визначено дату Пасхи; II. Перший Константинопольський собор (381): повторно 
засуджено аріанство, формулюється віровчення про Святу Тройцю; визнаються 
православними, католиками та усіма, окрім Ассирійської, дохалкідонськими 
Церквами: III. Єфеський собор (431): засуджено несторіанство; визнаються 
православними та католиками; IV. Халкідонський собор (451); V. Другий 
Константинопольський собор (553); VI. Третій Константинопольський собор 
(680–681); VII. Другий Нікейський собор (787). 
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ВСЕНІЧНА – богослужіння добового кола, до складу якого входять велика 
вечірня, рання та перший час або велике повечір'я, рання та перший час або 
велике повечір’я і рання. 

ВХІД – обрядова дія в складі деяких богослужінь, під час якої священно-
служителі, вийшовши з вівтаря дияконськими дверима, входять до нього крізь 
царські врата. 

ВХІД ВЕЛИКИЙ – вхід зі Святими Дарами, як також і Напередосвяченими 
Святими Дарами, при перенесенні їх із жертовника на престол, який здійснюють 
на літургії, символізує Хресний хід і страждання на Голгофі Господа Ісуса 
Христа. 

ВХІД ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ – християни святкують в останню неділю 
перед Великоднем. У цей день Церква згадує царське прославляння Ісуса Христа 
перед Його хресною смертю для того, щоб показати, що страждання Спасителя 
були добровільними. Це велике свято у християнському році відноситься до 
числа дванадесятих. Його виникненню послужили біблійні оповіді: коли Ісус 
Христос воскресив з мертвих Лазаря, люди, які бачили це, повірили, що він 
справді Син Божий. Коли Ісус в’їжджав на осляті до Єрусалима, то люди, 
вшановуючи його, встеляли дорогу своїм одягом, а також вітали пальмовим 
гіллям. В Україні таким деревом стала верба, тому в народі це свято називають 
Вербною неділею, святкують її за тиждень до Великодня, а весь тиждень 
називають Вербним. В українських ірмологіонах міститься канон неділі Вербної 
або неділі Ваій. Ваій – так називали пальмові гілки, якими вітали Христа. У 
православних християн є звичай зберігати освячену вербу протягом всього року, 
прикрашати нею ікони в домі. У цей святковий день, незважаючи на Великий 
піст, дозволяється споживання рибних страв. 

ВХІД З ЄВАНГЕЛІЄМ – Малий вхід з Євангелієм, який здійснюють на літургії 
оголошених, символізує собою народження Ісуса Христа або вихід Господній на 
проповідь. 

ВХІД ІЗ КАДИЛОМ – Малий вхід із кадильницею, який здійснюють на великій 
вечірні, що служать окремо чи як частину всенічної, а також на літургії 
Напередосвячених Дарів. 
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ГЕЄНА – синонім пекла, пов'язаний з назвою улоговини Гінном, що тягнеться 
від гори Сіон до Кедронської долини, де у стародавні часи ізраїльтяни приносили 
дітей у жертву Молоху (4Цар. 16,3; 2Цар. 18,3; 33,6; Єр. 7,1; 19,2-6). Після 
реформи Йосії (4Цар. 23,10; 2Пар. 34,4-5) для осквернення цієї долини сюди 
звозили нечистоти і трупи тварин. Щоб убезпечити це місце від можливості 
епідеміологічної загрози, тут підтримували постійний вогонь. Звідси походить 
назва «геєна вогненна» (Мф. 5,22; Мк. 9,47). З цим пов’язано іменування геєною 
місця вічної муки грішників у вогні невгасимому (Мф. 10,28; Мк. 9,43; Лк. 12,5; 
Як. 3,6; Одкр. 19,20; 20, 10, 14, 15; 21,8). 

ГАММАТИ – те саме, що джерела. 

ГЛАВИ МАРКОВІ – збірник правил церковного уставу відносно богослужіння 
на неперехідні свята, що складені монахом Марком. 

ГЛА́СИ і ГОЛОСИ́ – вісім рядів певних мелодій, на яких заснована гармонія 
церковних піснеспівів. Систему гласів було впорядковано св. Іоанном 
Дамаскіним (VIII ст.), а пізніше – св. Феодором Студитом (ІХ ст.). Г. змінюють 
щотижня. Вони діляться на 4 головних (прямих, або високих) і 4 побічних 
(непрямих, або низьких); разом вони утворюють восьмиголосся – систему восьми 
гласів. Більшість пісень (з Октоїха) богослужінь одного тижня підпорядковано 
одному з восьми Г. Кожної суботи ввечері, на недільній всенічній, відбувається 
почергова зміна одного з восьми гласів. Вісім тижнів утворюють восьмитижне-
вий гласовий цикл, що повторюється протягом року кілька разів (див. богос-
лужбові кола). 

ГЛАСНИК – збірник піснеспівів Православної Церкви. Найбільш поширена 
назва – Октоїх або Восьмигласник. Нотний Октоїх складається із церковних 
піснеспівів (воскресні стихири, богородичні та ін.), що побудовані на основі 
восьми церковних ладів або гласів. 

ГЛОСОЛАЛІЯ – згідно з уявленнями деяких конфесій – "говоріння іншими 
мовами" з Богом, що відбувається на зібраннях віруючих нібито при сходженні 
Святого Духа на віруючого. У результаті цього людина починає говорити незро-
зумілою мовою. Г. були у п'ятидесятників, лютеран, менонітів, пресвітеріан, 
методистів та ін. 

ГНОСТИЦИЗМ – течія пізньої античності (І-ІІ ст.). Еклектично поєднувала ідеї 
античної філософії з уявленнями східних релігій. Визнавала існування досконалого 
бога і матеріального гріховного світу, між якими існують еони – проміжні істоти, 
до яких належить Ісус Христос. Закликала до аскетичного життя і містичного 
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пізнання еонів. Відкидала раціональне пізнання. Негативно ставилася до елементів 
іудаїзму в християнстві, з цієї причини не сприймала Старий Завіт, розглядала їх як 
породження зла. Виступала проти вчення про спокутну місію Христа. 

ГОВІЙНИК – особа, що говіє. 

ГОВІТИ – здійснювати говіння; готуватися до прийняття таїнства Євхаристії, 
постячи, сповідаючись, відвідуючи богослужіння. 

ГОЛГО́ФА (арам. – череп) – 1. Гора (скельний пагорб), на якій було розіп’ято 
Господа нашого Ісуса Христа. 2. Іконописне зображення (зазвичай вирізане по 
контуру) Розп’яття і постатей Божої Матері (праворуч) та апостола Іоанна 
Богослова (ліворуч) або без них (під час Великого посту Голгофу ставлять 
посеред храму). 3. Символічне зображення Хреста Господнього з певними 
літерами й словами, які розкривають духовну суть хресного подвигу Спасителя; з 
черепом під Хрестом – символом смерті, яку Господь Ісус Христос подолав. 

ГОЛОСНИКИ – в архітектурі маленькі камери або глечики (зазвичай керамічні), 
закладені в стіни і склепіння будівлі й звернені своїми отворами всередину при-
міщення. Служать для посилення звуку (як акустичні резонатори); іноді засто-
совуються і як пустотілі конструктивні елементи, що полегшують вагу склепіння. 
Глечики-голосники були застосовані вже в найдавнішій споруді Києва – 
Десятинній церкві. Надалі вони використовувалися у всіх пам'ятках архітектури 
Київської Русі. Використовувалися глечики двох типів: привозні грецькі амфори та 
горщики місцевого виробництва, спеціально виготовлені для будівництва. У біль-
шості випадків у кожній церкві були глечики обох типів. Використання глечиків-
голосників у кладці верхніх частин будівель характерне не тільки для Києва; воно 
відзначено також у пам'ятках Переяслава, Волині, Чернігова, Полоцька, Смолен-
ська і Новгорода. Традиція ця тривала аж до монгольського вторгнення. Особли-
вий характер має застосування Г. у гродненській архітектурній школі. У стінах 
Колозької церкви (Гродно, Білорусь), починаючи з висоти близько 1,5 м, розта-
шовуються численні глечики, вставлені так, що їхні отвори відкриті всередину 
приміщення. Велика кількість голосників вказує на те, що вони застосовувалися 
тут не для поліпшення акустики, а в основному з будівельною метою, як один з 
елементів декоративного оформлення інтер'єру (стіни гродненських храмів зсере-
дини не були оштукатурені) і як пустотілий матеріал, який полегшує вагу 
конструкції. 

ГОМІЛЕ́ТИКА (грец. ομιλητής – проповідь, бесіда) – частина пастирського 
богослов’я, що викладає принципи церковного проповідництва. Як наука була 
сформована досить давно. Вважається, що першим її курсом була «Християнська 
доктрина» Августина Блаженного (354–430 рр.), а остаточно сформувала 
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доктрина Папи Григорія І (Григорія Двоєслова, нар. бл. 450 р.) «Пастирське 
правило». Володіє кількома енциклопедичними визначеннями: наука про церков-
не красномовство або інакше про проповідництво; церковно-богословська наука, 
що вивчає правила церковного красномовства або проповідництва; вчення про 
християнське церковне проповідництво. 

ГОРНЄ МІСЦЕ – місце біля східної стіни вівтаря, навпроти престолу, де на 
підвищенні ставиться крісло (трон) для архієрея, а по сторонах, але нижче від 
нього – сидіння для священиків. Під час богослужіння архієрей, який сидить на 
горньому місці, символізує Господа Слави, а духовенство – апостолів. Але і 
повсякчас горнє місце позначає таємничу присутність Небесного Царя, тому до 
нього зберігається особливо побожне ставлення. 

ГРАВЮРА – різновид графічного мистецтва, заснований на техніці гравіювання. 
Зображення у мистецтві гравюри виходить у результаті відбитка на папері (в 
дзеркальному вигляді) з друкарської форми – "дошки" з металу, дерева або 
пластику з нанесеним на неї поглибленим малюнком. Малюнок гравірується на 
«дошці» спеціальними різцями – штихелями, голкою або труїться кислотою. 
Відбиток, отриманий на папері, отримав назву "естамп". За способами обробки 
дошки мистецтво гравюри поділяють на два різновиди: високого друку (опукла 
гравюра) і глибокого друку (поглиблена гравюра). Всі різновиди гравюри, 
літографія, альграфія і монотипія об'єднуються іншим терміном – друкована 
графіка. Першою виникла гравюра високого друку на дереві – ксилографія. У 
Стародавньому Китаї буддійські "ксилографи" – вигравірувані на дерев'яних 
дошках тексти з зображеннями – відомі з I ст. н. е., вони з'явилися разом з 
винаходом паперу. У Європі перші з датованих гравюр на дереві – "Мадонна з 
чотирма святими" (1418) і "Святий Христофор" (1423). Ксилографія розвивалася 
разом з мистецтвом друкованої книги. Незважаючи на технічні труднощі, 
чорноштрихова манера ксилографії стала класичною для європейського 
мистецтва. Серед майстрів-граверів XVII ст. почесне місце займають гравери з 
України Ілля, Олександр і Леонтій Тарасевичі. На початку XX в. в Москві, під 
впливом видатного гравера-ксилографа В.А. Фаворського, склалася школа, що 
відродила класичну "чорноштрихову манеру" гравюри на дереві (московська 
школа ксилографії). 

ГРАФІТІ – слова, тексти або малюнки, надряпані гострим предметом або 
написані фарбою на камені, дереві, цеглі, кості, гончарному посуді. Значення 
графіті як історичної пам'ятки велике. На відміну від давніх літературних, 
юридичних, релігійних текстів графіті безпосередньо відображають повсякденне 
життя різних прошарків середньовічного суспільства (ливарників, ювелірів, 
духовних осіб, городян, видатних історичних діячів). Серед українських 
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дослідників першим графіті почав вивчати вчений мандрівник В. Григорович-
Барський, який у 1727-1730 pp. зробив опис давньоєгипетських написів. За 
радянських часів значний внесок у розробку цієї тематики зробив академік  
С. Жебельов. Серед давньогрецьких графіті, знайдених на території України, 
найрідкіснішими є написи на свинцевих пластинках. Подібні пам'ятки було 
виявлено й у 80-х pp. XX ст. на території Ольвії. Тепер ці джерела ретельно 
досліджують. Найбільшим зібранням грецьких і латинських написів в Україні є 
епіграфічні лапідарії у Херсонському, Бахчисарайському, Керченському та 
Феодосійському музеях. До найдавніших в Україні графіті належать написи 
в Софійському соборі в Києві, наукове дослідження яких почалося ще у XVIII ст. 
У 50-х pp. XX ст. було відкрито найдавніший розпис Софії. Дешифрування цих 
графіті розпочав у 60-х pp. XX ст. Б. Рибаков. Велику роботу з вивчення київ-
ських графіті здійснив С. Висоцький («Про що розповіли давні стіни», 1975 p.). 
Багато стародавніх графіті в печерах Києва. Графіті мають велике історичне 
значення. Вивчення графіті на стінах Софійського собору дало можливість вста-
новити час різних історичних подій, здобути інформацію про життя населення 
Києва XI-XVII ст. 

ГУБКА (заст. мусса) – богослужбовий предмет, який використовують для 
обмивання та обтирання євхаристійного посуду після його використання або для 
витирання мира з тіла охрещуваного. 

ГУБКА АНТИМІНСНА (ілитонна губка) – губка, яку зберігають разом з 
антимінсом і використовують для згортання частинок із дискосу до потира. 

ГУБКА ІЛИТОННА – те саме, що губка антимінсна. 
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ДАЛМАТИКА – верхній богослужбовий одяг іподиякона та диякона, що 
представляє собою довге вбрання з широкими рукавами; стихар. Назва 
запозичена від далматів. У Римо-католицькій Церкві, починаючи з ІІІ ст., Д. – 
облачення пап, а потім дияконів при папському богослужінні та інших духовних 
осіб в урочистих випадках. У Православній Церкві Д. відповідає саккос. 

ДАРИ ВОЛХВІВ – це одна з небагатьох реліквій, що пов'язана із земним життям 
Спасителя і збереглася до теперішнього часу. Вони були піднесені східними 
мудрецями (волхвами) Немовляті Ісусу (Ісус у перекладі означає «спасіння») 
відразу після Його Різдва у Віфлеємській печері, шлях до якої їм вказала нова 
Віфлеємська зірка, котра в цей час дивним світлом засіяла на небі. Д. В. – це 
золото, ладан і смирна (миро). Золото символізує царську владу, ладан – Божу 
волю, смирна – долю пророка. Золото збереглося у вигляді 28 невеликих підвісок 
різної форми, майстерно прикрашених орнаментом у техніці філіграні. До кожної 
з цих золотих пластин на срібній нитці прикріплено намистини, які складаються 
із суміші ладану та смирни. Чесні дари волхвів – головна святиня афонського 
монастиря святого Павла – зберігаються в 10 ковчегах у ризниці обителі. 
Монастир святого Павла розташований біля південно-західного схилу гори Афон 
за півтора кілометра від моря. Заснована обитель наприкінці IX ст. преподобним 
Павлом Ксіропотамським. Згідно з переказами, дари волхвів разом зі Своїми 
ризою і поясом Пресвята Богородиця передала Єрусалимській Церкві, де вони 
перебували до IV ст. На початку V ст. Д. В. було перенесено до столиці Візантії – 
Константинополя, звідки у 1470 р. святиня була передана в афонський монастир 
святого Павла, після захоплення Константинополя турками. 

ДАРОНОСИЦЯ – переносна дарохранильниця, що використовувалась 
священником для перенесення Святих Дарів до будинків хворих і вмираючих 
людей для їхнього причащання. У Католицькій Церкві дароносиця спеціального 
типу використовується також для виставлення Святих Дарів для їхнього вшану-
вання (адорації). Вона нагадує чашу з гостроверхою кришкою і виготовляється з 
металу. Для винесення Святих Дарів за межі церкви використовується даро-
носиця й іншого типу – піксиди. Це невеликий металевий посуд, в якому при-
носять Святі Дари для причащання хворих, а іноді посудина, в якій зберігається 
велика гостія, призначена для служби благословення Святих Дарів. Для даро-
носиць, як правило, шиють особливі мішечки зі стрічкою для носіння на грудях 
священника. Звичай збереження Святих Дарів виник у IV ст. 

ДАРОХРАНИЛЬНИЦЯ – священний посуд, в якому зберігаються Святі Дари – 
Тіло і Кров Христові, що використовуються для причастя. Згідно з цим своїм 
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призначенням, вона є найбільш священним предметом у християнському храмі. 
Д. використовуються в богослужіннях у Православній, Римсько-католицькій та 
Англіканській Церквах. У православних храмах Д. зберігається неодмінно у 
вівтарі на престолі. У православних храмах на Близькому Сході для Д. перед-
бачається особливе місце у вівтарі. Сучасні Д. зазвичай оформляються як 
мініатюрний храм, усередині якого знаходиться шкатулка з Дарами у вигляді 
скриньки або саркофага. Святі Дари, що зберігаються в дарохранильниці, 
служать для причастя хворих або вмираючих віруючих, які не можуть прийти в 
храм на літургію. Від Д. слід відрізняти дароносицю, що представляє собою 
скриньку для перенесення Святих Дарів. Її використовує священник, що йде 
причащати когось за межами храму (наприклад, хворих). Д. зазвичай буває 
покрита скляним ковпаком; торкатися до неї будь-кому, крім священника і 
диякона, не дозволяється. Прообразом християнської Д. вважається старозавітна 
Скинія з Ковчегом Завіту. 

ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА – дванадцять найважливіших після Великодня свят 
православ'я. Присвячені подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці, вхо-
дять до числа великих свят. Д. С. (за хронологією церковного року, який почи-
нається 1 (14) вересня): • Різдво Богородиці – 21 вересня; • Воздвиження Хреста 
Господнього – 27 вересня; • Введення до храму Пресвятої Богородиці – 4 грудня; 
• Різдво Христове – 7 січня; • Хрещення Господнє – 19 січня; • Стрітення 
Господнє – 15 лютого; • Благовіщення Пресвятої Богородиці – 7 квітня; • Вхід 
Господній у Єрусалим – неділя перед Великоднем – перехідне; • Вознесіння 
Господнє – 40-й день після Великодня, завжди в четвер – перехідне; • День 
Святої Тройці – 50-й день після Великодня, завжди в неділю – перехідне;  
• Преображення Господнє – 19 серпня; • Успіння Богородиці – 28 серпня. 
Більшість Д.С. – неперехідні, тобто мають фіксовану дату. Д. С. поділяються на 
Господні й Богородичні, причому Господні стоять вище від Богородичних.  
У східнохристиянській Церкві склалася традиція написання "святкових" ікон, які 
поміщаються за каноном у другому знизу ряду іконостаса (над рядом "місцевих 
ікон", присвячених особливо шанованим місцевим святим). Святковий ряд, або 
чин, складають в основному ікони дванадесятих свят, до них можуть додаватися 
й інші "свята". "Святкові" ікони зазвичай невеликі, майже квадратної форми. 
Іноді кілька з них пишуться на одній довгій дошці. Подробиці сюжетів, пов'яза-
них із "святами", іконописці знаходили в агіографії й житійній літературі. 

ДЕВ'ЯТИНИ – 1. Поминальний день – 9-й день після смерті людини.  
2. Заупокійне богослужіння, яке здійснюють на 9-й день після смерті людини. 

ДЕІСУС – в християнському мистецтві композиція з однієї або декількох ікон, 
що зображає Христа в центрі, з предстоячими фігурами святих по боках. 
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Деісусна композиція зародилася у Візантії як елемент оздоблення вівтарних 
перегородок храму. З XI ст. з'являється трифігурний Деісус: Христос зображений 
на троні з Євангелієм в лівій руці і благословляє жестом правою. По правий бік 
від Христа – Богоматір, по лівий – Іоанн Предтеча, які представлені у тради-
ційному жесті молитовного заступництва. Двофігурний (без зображення Іоанна 
Хрестителя) або трифігурний Д. містився над Царськими вратами іконостасу, над 
входом до церкви або над воротами міста. У XIІІ-XIV ст. в давньоруському 
мистецтві, у зв'язку з розвитком іконостасу в складну багатоярусну композицію, 
Деісус перетворюється на ряд ікон, або чин ("порядок, правило"). Деісусний 
чин – головний в іконостасі, він розташовується зазвичай в третьому знизу ряду, 
над місцевим та святковим чинами. Розміщення образів у деісусному чині 
відповідає розташуванню частинок просфор на дискосі під час проскомидії. У 
Деісусному чині за Богоматір'ю (по праву руку від Христа) зображується 
Архангел Михаїл; за Іоанном Хрестителем (по ліву руку від Христа) – Архангел 
Гавриїл. Далі, симетрично, – Апостоли Петро і Павло, вибрані святі, святителі, 
столпники. Всі вони спрямовані до центру – до Спаса. Основна ідея деісусної 
композиції – моління, заступництво небесних сил за людей перед Христом, образ 
якого може бути суворим і грізним. 

ДЗВІНИЦЯ – споруда у вигляді башти або стіни з прорізами для розміщення 
дзвонів. Може бути окремою будівлею або частиною християнського храму, 
здіймаючись над його стінами або нартексом. Дзвіниця у вигляді призматичної 
або циліндричної башти зводилася одноярусною або кількаярусною, кожний з 
яких мав великі прорізи, і зазвичай увінчувалася пірамідальним дахом, шатром, 
шпилем або маківкою. Дзвіниця у формі стінки з різними за розмірами прорізами 
для підвішування дзвонів різного тону, надбудована над стіною храму, нази-
валась "настінною". Спорудження дзвіниць набуло розповсюдження в усіх без 
винятку християнських країнах світу. Перші дзвіниці побудовані в Римі при 
базиліці св. Іоанна Латеранського і св. Петра. З XI ст. їх почали будувати в 
Європі повсюдно. На Русі існують з XIV ст. Зазвичай дзвони дзвіниці скликають 
на церковну службу, дзвонять на відзначення певного часу і з нагоди різноманіт-
них подій, як то церковні свята, зараз також відвідання храму поважними гостя-
ми, ще можуть бити у дзвони на весілля (вінчання), похорон (відспівування). 

ДИВАНЧИК – див. орлець. 

ДИКИРІЙ – підсвічник для двох свічок – приналежність архієрейського бого-
служіння. Згідно з літургійним тлумаченням, дві свічки означають божественне і 
людське начало Ісуса Христа. Під час богослужіння дикирієм і трикирієм 
архієрей благословляє народ. 
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ДИПТИХ – «складений удвічі», спочатку таблички, які використовувалися 
греками і римлянами для запису (записні книжки), що представляли собою дві 
дерев'яні, кістяні або металеві дощечки, з'єднані одна з одною; для записів 
призначалися внутрішні сторони складня, зовнішні ж сторони могли покриватися 
різноманітними прикрасами. Згодом словом "диптих" почали називати списки 
імен, які поминалися під час літургії в стародавній церкві. Подібні книжки могли 
містити додаткові аркуші й тоді іменувалися триптихами, пентаптихами і т. д. 
або взагалі поліптихами. Ці книги містили імена людей, які приносили дари, ряд 
інших членів громади, правлячого єпископа і деяких інших архієреїв, імена 
святих, мучеників і сповідників і, нарешті, імена праведно померлих членів даної 
громади. Включення в диптихи було високою честю, визнанням праведного 
життя віруючого. З диптихів живих згодом розвиваються мартирологи. З 
диптихів покійних виникають в ході церковно-літургійного розвитку поминальні 
книги (пом’янник). Сьогодні термін зазвичай застосовується до парних творів 
образотворчого мистецтва (картин, гравюр, фресок), об'єднаних спільною ідеєю 
або сюжетом. Також цей термін вживається щодо малих літературних форм, 
насамперед віршів. 

ДИСКОС – у Православній Церкві одна з літургійних посудин. Представляє 
собою блюдо на підніжці із зображенням сцен з Нового Завіту, найчастіше – 
Немовляти Ісуса Христа, на яке під час літургії покладають св. Агнець і частинки 
просфор, вийняті на проскомидії. У духовному сенсі знаменує і ясла, в які 
покладений був Ісус Христос при народженні, і печерний гроб, в який було 
покладено Його тіло після зняття з Хреста. На найдавніших дискосах зі срібла 
зображувався хрест, композиція Розп'яття або образ Христа Еммануїла. Пізніше, 
у XIV-XVI ст. – Агнець Божий в образі Богонемовляти на жертовному блюді або 
в чаші, по боках – Ангели з рипідами. Д. покривається металевою звіздицею з 
двох вигнутих і з'єднаних хрест-навхрест металевих смуг. Звіздиця символізує 
Віфлеємську зірку, що сповістила про народження Спасителя. Д. із звіздицею і 
потир покриваються воздухом. Використовується під час літургії. Згідно з 
літургійним тлумаченням дискос символічно зображує Віфлеємські ясла, а також 
гроб, в якому було поховано тіло Ісуса Христа. Дискос служить для покладення 
на ньому особливим чином вирізаної на проскомидії з просфори середньої її 
частини з печаткою зверху. Ця чотирикутна, кубоподібна серцевина просфори, 
надрізана з нижнього боку хрестоподібно до самої печатки, називається 
Агнцем – освячений хліб, приготовлений для подальшого втілення його, згідно з 
християнським віровченням, в Тіло Христове, що відбувається на тому ж Д. 

ДИЯКОН (грец. διάκονος – служитель) – перший ступінь священнослужителя в 
Церкві, наступний перед пресвітером та єпископом. Диякон є перший щабель у 
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священній ієрархії (священноначалії). Д. має благодать безпосередньо брати 
участь у здійсненні священником або архієреєм таїнств, але не може вчиняти їх 
самостійно (крім Хрещення, яке можуть при необхідності здійснювати і миряни). 
Під час богослужіння Д. приготовляє священні посудини, виголошує єктенії і т. 
ін. Поставлення в Д. здійснюється архієреєм через рукопокладення. У ранній 
християнській громаді виконував громадські функції, наглядав за поведінкою 
віруючих, був посередником між мирянами та кліром. Після 1-го Вселенського 
собору значно урізано їхні права та обов’язки, їм визначено в основному вико-
навчу роль помічників пресвітера чи архієрея у здійсненні богослужіння. Само-
стійно служити не може, безпосередньо підпорядковується настоятелю храму, 
виконує всі його канонічні розпорядження. Якщо в релігійній громаді понад 700 
парафіян, з благословення пресвітера або єпископа, у крайньому разі, можуть 
відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, вечірню, утреню, а також 
викладати в Недільній школі. Д. з ченців називається ієродияконом. Перший Д., 
що прислуговує при єпископі, називається протодияконом (або архідияконом, 
якщо він з ченців). У стародавній Церкві I-VIII ст. існував чин жінок-служителів, 
що називалися диякониси. Їх поставляли через посвячення, і вони мали певні 
церковні обов'язки, але не брали участі в здійсненні таїнств. Інститут дияконис 
існував недовго і зник після поширення жіночого чернецтва. 

ДИЯКОННИК, РИЗНИЦЯ – місце у південній частині вівтаря або окреме 
приміщення при християнському храмі для зберігання богослужбового вбрання 
священнослужителів (насамперед риз), церковного начиння (священних посудин) 
та богослужбових книг. Особа, котра завідує ризницею, називається ризничим. У 
православних храмах ризниці бувають двох видів: мала ризниця, що іменується 
дияконник, знаходиться в одному з вівтарів за іконостасом, зазвичай праворуч 
від горнього місця. Представляє собою одну або декілька зачинених ризничних 
шаф, в яких зазвичай зберігаються поточне богослужбове облачення, церковне 
начиння і богослужбові книги; і велика ризниця – представляє собою окрему 
кімнату поза вівтарем, або прибудову (наприклад, при великому соборі), або 
окрему будівлю (наприклад, у монастирі). Ця назва показує, що ризниця має не 
самостійне священно-літургійне значення, а тільки ніби службове, допоміжне 
приміщення для дияконів, які безпосередньо розпоряджаються всіма священ-
ними предметами при приготуванні їх до служби, зберіганні, догляді за ними. 

ДОГМАТ (грец. δοκειν – думати, вірити) – це істина, що стала непорушним і 
незмінним законом, який повинен прийматися на віру та не підлягає сумніву.  
У значенні розпоряджень громадянської влади це слово зустрічається й у Біблії. 
У Старому Завіті Д. – це царські укази (Дан 2.13;3.10; 6.8), а також і 
розпорядження релігійного характеру (Мак 10.8; 15.30). В аналогічному 
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розумінні це слово вживається і в Новому Завіті (Лк 2.1; Дії 17.7). У посланнях 
Св. Ап. Павла даний термін набуває нового значення як синонім Закону Божого: 
Господь … знищивши вченням рукописання (гр. догмати)“ на нас (Кол 2.14). 
Господь … спростив … закон заповідей ученням (Ефес 2.15). Нарешті, в книзі 
Діянь є місце, де слово Д. означає обов’язкові для всіх членів Церкви постанови: 
так, після Апостольського Собору Апостоли Павло й Тимофій передавали вірним 
дотримуватись визначень (гр догмати), встановлених Апостолами і пресвітерами 
в Єрусалимі (Дії 16.4). В наш час також є приклади, коли узаконення державної 
влади висловлюють поняттям Д.. У після апостольський час словом Д. називали 
всі істини, що стосувалися віри: як віроповчальні, так і моральні. Починаючи з 
IV-V ст., святі Отці розглядають окремо істини віровчення та заповіді. 

ДОГМАТИК – короткий піснеспів догматичного змісту, присвячений 
Богородиці. Існує вісім Д. – відповідно до восьми гласів. За наспівом догматики 
виконуються або звичайним, або ж великим знаменним розспівом. Догматик 
співається на недільній вечірній (на малій і на великій) після співу стихир на 
"Господи взиваю". Міститься в Октоїху. 

ДОМЕСТИК (гр. δομέστικος, від лат. domesticus) – громадянський, церковний і 
воєнний титул Пізньої Римської імперії та Візантійської імперії; регент, який 
керував у Константинопольській Церкві хором одного кліросу. 

ДОРИЧНИЙ ОРДЕР – найбільш стародавній з трьох основних грецьких архі-
тектурних ордерів, що відрізняється масивністю і строгістю пропорцій. Склався в 
дорійських областях Стародавньої Греції при переході до будівництва храмів та 
інших громадських споруд з каменю. Д.О. зустрічається вже між 600 і 590 рр. до 
Р.Х. в перших кам'яних спорудах у самій Греції і в дорійських колоніях (храм 
Артеміди, початок VI ст. до н. е., у Керкірі). У VI-V ст. до Р.Х. Д.О. став най-
важливішим елементом монументальних композицій і головним засобом худож-
ньої виразності зодчества пізньої архаїки і класики. Особливістю Д.О. є відсут-
ність бази колони, її стовбур починається відразу зa стилобатом. Каннелюри на 
колонах створюються неглибокі, краї у них гострі, всі частини каннелюрів 
з'єднані між собою, а не розділені доріжками по всій висоті стовбура колони. 
Капітель виконує не тільки декоративну функцію всієї архітектурної композиції, 
а й розподіляє навантаження верхніх частин ордера на колони. Доричний ордер 
пройшов всі щаблі розвитку архітектури, з кожною епохою змінюючись і допов-
нюючись новими елементами. Але в цілому в складі ордера залишилися: 
п'єдестал колони (стереобат і стилобат); колона;  антаблемент (містить такі 
елементи, як архітрав, карниз, фриз). 
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ДУХОВЕНСТВО – поняття, що об'єднує священнослужителів усіх ступенів. 
Ділиться на біле духовенство, яке складається з осіб одружених, і чорне – з осіб, 
що прийняли чернецтво. Предстоятелем Української Православної Церкви 
Київського Патріархату є Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України. 
Він керує церквою разом зі Священним Синодом. У кожній області (єпархії) є 
свій архієрей. Архієрей – це вищий ступінь священства і загальне звання для 
всякого священнослужителя, що перебуває на цій ступені (Патріарха, митро-
полита, архієпископа та єпископа). Всі архієреї є монахами. Сходинкою нижче 
стоять священники (пресвітери). Їм доручається очолювати церковне життя на 
парафіях, міських і сільських. Священники поділяються на ієреїв і протоієреїв. 
Старший священник у парафії називається настоятелем. Нижчий ступінь священ-
ства – диякони. Вони допомагають при здійсненні таїнств архієреям і священ-
никам, але самі не звершують їх. Старші диякони називаються протодияконами. 
Священники-ченці називаються ієромонахами, ігуменами і архімандритами. 
Архімандрит ("начальник печер") – настоятель великого монастиря, лаври або 
керівник духовного навчального закладу. Деякі ченці отримують цей титул за 
особливі заслуги перед Церквою. Ігумен ("ведучий") – настоятель звичайного 
монастиря або парафіяльного храму. Ченці-священнослужителі, що прийняли 
схиму, називаються ієросхимонах, схиігуменя, схиархімандрит. Ченця в диякон-
ському сані називають ієродияконом, старшого – архідияконом. Церковно-
служителями в Православній Церкві позначаються особи нижчих ступенів кліру: 
псаломщик, паламар, які не мають благодаті священства. Поставляються через 
посвяту. 

ДЯК, ЧИТЕЦЬ, ПСАЛОМЩИК – церковний читець. 
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