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ПОЛТ†ВСКІZ Е3ПАРХІ†ЛЬНЫZ ВBДОМОСТИ
Засновано в 1864 р.
і відновлено в 2002 р. під назвою
«ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ»
З благословення
Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита
Полтавського і Миргородського

Пост как возможность
вернуть личные
отношения с Богом

У номері:
Світло Володимирового
Хрещення крізь віхи
тисячоліть
Нотатки з Покровських читань

с.6–7

Преосвященный Тихон,
епископ Оренбургский
и Уральский, бывший
Прилукский, викарий
Полтавской епархии
Очерк к годовщине смерти

с.9

О том, почему же все
дороги ведут в Рим?
Заметки о Вечном городе

с.10–11

Серед ясного неба грім

В

этом году заговенье на
Рождественский пост
пришлось на 26 ноября, т. к. следующий
день, предшествующий
началу поста, был постный — среда.
Рождественский пост длится сорок дней и завершается великим
торжеством Рождества Христова
7 января. Чтобы люди к этому празднику очистили себя покаянием,
молитвою и воздержанием от соблазнов и с чистым сердцем благоговейно встретили явившегося в мир
Сына Божьего, и установлен этот
пост.
Он изображает состояние человечества перед Рождеством ― ведь
люди в течение долгих-долгих лет
ждали исполнения обетования о
том, что «семя жены сотрет главу
змия» (Быт. 3: 15). Ждали, страдали,
умирали, надеясь, что кто-то из них
или их потомков увидит Мессию, Искупителя, Который спасет мир, восстановит мир.
И вот происходит величайшее
событие в истории Божественного домостроительства. Невидимый
Бог, Вечный Бог благоволил родиться на земле, во времени, родиться без мужа, но от Девы. Родиться
особенным, таинственным образом
― мы не знаем, как это произошло,
― родиться в смирении, без всякой
славы и пышности.
Церковь призывает нас приложить
максимум усилий, чтобы мы восприняли серьезность события, которое
не в прошлом, — оно происходит
сейчас, во время богослужения. И
духовный смысл поста как раз и состоит в том, чтобы мы смогли почувствовать сопричастность событию,
вернуть личные отношения с Богом.

Пам'яті жертв Голодомору
1932–1933 років
Самая распространенная наша
ошибка в том, что мы не воспринимаем так пост, а относимся к нему
как к формальному правилу, которое положено выполнять. А зачем
выполнять, если нет жажды веры,
жажды общения?
Как же следует жить постом? Надо
стараться больше думать о Боге и
ближнем и меньше — о развлечениях; не только молитвенное правило,
но и работу, которая обеспечивает
нас хлебом насущным, выполнять добросовестнее, чем привыкли. Ведь
часто мы все делаем вполсилы, а то и
в четверть, не доводим начатое дело
до конца — это тоже плоды грехопадения, поврежденной души.
Так же небрежно мы зачастую и
молимся — читаем правило по молитвослову, а мыслями и чувствами остаемся в праздности. Попытка
прочитать молитву внимательнее,
задействовав при этом не только глаза и ноги, но ум, сердце, — это уже
усилие для встречи с Богом, и Господь непременно его вознаградит.
Ограничение в пище и развлечениях
— только средства, а цель поста —
возвращение ума к постоянству, собранности, возрождение отношений
с другими людьми и с Богом.
Когда это удается, вера перестает
быть для человека обязательством,
она становится потребностью, радостью, человек осознает: Бог обо
мне не забыл, Он снисходителен к
моей душевной лени, слабости. Уходит страх — ведь Бог всегда со мной
и не оставит меня ни в этой жизни,
ни в смерти, ни в вечности. Это помогает и к другим людям относиться иначе — без требовательности и
осуждения, а милостиво и сострадательно, снисходя к их немощам,

потому что и сам я — такой же
немощный грешный человек.
Ничего страшного, если мы, потрудившись весь пост, не почувствуем, что отношения вернулись, — Бог
остался далек от нас. Надо просто
сказать: «Господи, я жду Тебя», и
тогда встреча непременно состоится, раньше или позже. Но, главное,
это будет подлинная встреча, а не
выдуманная. Страшнее жить в самообмане, что веруешь. Евангелие
дает нам пример такого самообмана — книжники и фарисеи думали,
что защищают веру, а Бог оказался
для них не просто чужим, но врагом.
Самое важное в духовной жизни
— вернуться к правде веры, ее подлинности, и пост дает нам такую
возможность.
Согласно церковному уставу этот
пост нестрогий ― в субботу, воскресенье разрешается вкушение
рыбы. Если на будний день попадает память славословного или полиелейного святого, то в понедельник,
вторник и четверг разрешается рыба,
в среду и пятницу — масло и вино.
Если накануне среды или пятницы
совершается всенощное бдение, в
эти дни также разрешается рыба. За
пять дней до Рождества Христова
пост усиливается, рыба не вкушается (календарь богослужений Рождественского поста см. на с. 20).
Со 2 января начинается пятидневное предпразднство Рождества Христова (наподобие Страстной седмицы)
― со своими богослужебными особенностями, а канун праздника 6 января, Сочельник, или Навечерие, является днем самого строгого поста с
особым богослужением.
Подготовила Людмила Самойлова.

с.14–16

Календарь
богослужений
Рождественского поста

с.20
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II Всеукраїнський конгрес вчителів предметів морально-духовного спрямування
У Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова в рамках
програми VI міжнародного форуму «Простір гуманітарної
комунікації» 18–22 жовтня відбувся II Всеукраїнський конгрес
вчителів предметів моральнодуховного спрямування.
Організаторами конгресу виступили Асоціація педагогів з
предметів духовно-морального
спрямування, Громадська рада
з питань співпраці з Церквами і
релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки України, Центр досліджень релігій
НПУ імені М. П. Драгоманова,
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук

України, Центр дослідження
теологічної та релігійної освіти
Молодіжної асоціації релігієзнавців.
Учасникам форуму направив своє вітання Предстоятель Української Православної
Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України
Володимир. Зачитав вітання
Голова Синодального відділу
релігійної освіти, катехізації та
місіонерства УПЦ митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип.
З благословення керуючого справами УПЦ, ректора
Київської Духовної академії і
семінарії митрополита Бориспільського та Броварського Антонія, Українську Православну

Церкву представляв на форумі
також перший проректор академії протоієрей Сергій Ющик.
У рамках пленарного засідання отець Сергій зачитав доповідь митрополита Антонія
«Перспективи розвитку викладання предметів духовно-морального спрямування в українській школі».
Учасники
всеукраїнського
заходу ділилися практичними
здобутками в методиці впровадження предметів моральнодуховного спрямування, обговорювали європейський досвід
взаємодії громадських і релігійних організацій та держави
у сфері викладання предметів
духовно-морального спрямування.

У Києво-Печерській Лаврі відбулося робоче
засідання Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства
18 жовтня у Святій Успенській КиєвоПечерській Лаврі відбулося робоче засідання
співробітників Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства, присвячене
організації та проведенню VI Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань.
Очолив робоче засідання Голова Синодального
відділу релігійної освіти, катехізації та місіонер-

ства митрополит Полтавський і Миргородський
Филип. У засіданні взяли участь перший заступник Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства протоієрей Александр Білокур, секретар відділу Ірина Ковальчук,
співробітники відділу протоієрей Сергій Коцар,
протоієрей Євгеній Нікітін, ієрей Андрій Кудрявцев, ієрей Георгій Крючков, диякон Георгій Оніпко.

Архієрейське богослужіння в Мгарській обителі
У Преображенському соборі
Мгарського монастиря 20 жовтня, у неділю 17-ту після П'ятидесятниці, день
пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха,
звершив Божественну Літургію Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський
р р д
Филип.
Його Високопреосвященству співслужила братія обителі в священному сані.
Після Євангельського читання проповідь на тему недільного Євангелія
виголосив клірик монастиря протоієрей
Борис Кондрат.
Літургійні піснеспіви виконував архієрейський квартет під керівництвом диякона Димитрія Литвиненка.
Після Літургії відбувся чернечий чин
про Панагію.

Єпархіальна хроніка
жовтня, в день третьої
10
річниці прославлення
святителя Афанасія (Вольхов-

ського), у Полтавському Хрестовоздвиженському жіночому
монастирі відбулося святкове
богослужіння.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського
Филипа, Божественну Літургію
очолив секретар єпархії протоієрей Михаїл Волощук, якому співслужили нащадок святителя Афанасія настоятель
Свято-Володимирського храму
Дніпропетровська протоієрей
Георгій Вольховський, клірики
монастиря та духовенство полтавських храмів.
Після читання Євангелія
проповідь на святкову тему
виголосив протоієрей Георгій
Вольховський.
По закінченню Літургії навколо собору відбувся хресний хід
з мощами Полтавського чудотворця.
жовтня зі збірного пунк16
ту обласного військового
комісаріату проводжали при-

зовників. Урочистості очолив
заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль.

Після урочистої частини
призовникам була представлена концертна програма у виконанні творчих та мистецьких
колективів обласної філармонії
та Полтавського міського будинку культури.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського
Филипа, участь в урочистостях узяв секретар Полтавської
єпархії протоієрей Михаїл Волощук. Отець Михаїл звершив
короткий молебень для новобранців, окропив їх свяченою
водою та сказав напутнє слово.
Близько 90 юнаків були направлені для проходження
строкової військової служби до
Збройних сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, частин
Державної спеціальної служби
транспорту.
З початку призовної кампанії
«Осінь-2013», повідомив тимчасово виконуючий обов’язки
військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату підполковник
Андрій Ткаченко, районними
військовими комісаріатами
області відправлено до війська 184 призовника. Планове

завдання щодо призову громадян України на строкову
військову службу для військкоматів Полтавської області
на осінь становить 400 чоловік. З них 210 мають проходити службу у військових частинах Збройних сил України (в
частинах центрального підпорядкування — 95 чоловік,
у сухопутних військах — 61, у
повітряних силах — 54); 150
чоловік у внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ
України, 40 чоловік у частинах
Державної спеціальної служби транспорту Міністерства
інфраструктури України.
Відповідно до Указу Президента України — Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України від 14 жовтня
2013 року №562/2013 «Про
строки проведення чергових
призовів, чергові призови
громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України та
звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році»
цьогорічна осіння призовна
компанія стане останньою
для Збройних сил України та
інших військових формувань

(окрім внутрішніх військ МВС
України). У подальшому національне військо комплектуватиметься виключно військовослужбовцями військової служби за контрактом.
–17 жовтня в Лубнах від16
булася наукова конференція «Князі Вишневецькі та

їхнє місце в історії України»,
присвячена 1025-літтю заснування міста Лубен.
Організаторами конференції виступили Національний
педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, департамент освіти та науки Полтавської облдержадміністрації,
Лубенська міська рада та Лубенський краєзнавчий музей.
Участь у конференції взяли
науковці, краєзнавці, викладачі вузів України та Польщі,
оскільки князі Вишневецькі посідають особливе місце в історії обох країн. Цей князівській
рід дав такі яскраві постаті, як
Дмитро Байда-Вишневецький,
якого вважають засновником
Запорізької Січі, і Ярема Вишневецький, якого сприймають, на протилежність першому, ворогом українського
народу; це політик Костянтин
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Вишневецький, який брав активну участь у зведенні на
московський трон обох Лжедмитрієв, і засновниця кількох
монастирів, зокрема і Мгарського, Раїна Могилянка. Князі
Вишневецькі протягом кількох
століть були дуже активними
в політичному, економічному,
культурному житті, їхні діяння
були поширені на величезні терени. Портретна галерея князів Вишневецьких, їхня роль у
становленні лубенського краю
та інших земель України стали
темами доповідей, що прозвучали в рамках конференції.
З благословення Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита Полтавського і
Миргородського, Священноархімандрита Мгарського СпасоПреображенського монастиря,
участь у конференції взяв клірик монастиря протоієрей Борис Кондрат.
Для учасників конференції були організовані екскурсії
Лубнами, до Мгарсьского Спасо-Преображенського монастиря та на дослідну станцію
лікарських рослин в селі Березоточа.
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Недільне
архієрейське
богослужіння
27 жовтня, у неділю
18-ту після П'ятидесятниці,
в день пам'яті святих отців
VII Вселенського собору,
Ви с о к о п р е о с вя ще н н і ш и й
митрополит Полтавський і
Миргородський Филип звершив Божественну Літургію у
Свято-Макаріївському кафедральномуу соборі
р Полтави.
Його Високопреосвященству співслужили клірики кафедрального собору.
Після Євангельського читання проповідь виголосив
ризничий кафедрального собору протоієрей Алексій Соловйов.
По закінченню Літургії Високопреосвященніший Владика привітав парафіян із
недільним днем і закликав на
них Боже благословення.

Неділя
19-та після
Пятидесятниці
У день пам'яті преподобного Іларіона Великого, у неділю 19-ту після
П'ятидесятниці, 3 листопада, Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і
Миргородський Филип звершив Божественну Літургію у
Свято-Макаріївському кафедральномуу соборі
р Полтави.
Його Високопреосвященству співслужили клірики кафедрального собору.
Після Євангельського читання проповідь виголосив
клірик кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич.
По закінченню Літургії Високопреосвященніший Владика привітав парафіян із
недільним днем і закликав
Боже благословення.
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З редакційної
пошти
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему
Филиппу, митрополиту
Полтавскому и Миргородскому
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Мы, родители учащихся детской
воскресной школы при полтавском
храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, считаем
своим христианским долгом выразить Вашему Высокопреосвященству благодарность за полученную
возможность бесплатно оздоровить
своих детей в православном детском
лагере «Псел». Этим летом там смогли отдохнуть пятнадцать детей из нашей воскресной школы.
С Божьей помощью стараниями
коллектива сотрудников лагеря было
все хорошо организовано. Очень
важно, что день дети начинали и
заканчивали молитвами, молились
также перед вкушением пищи. Смотрели фильмы о житиях святых. Священники постоянно были с детьми, в
каждом отряде проводили духовные
беседы. Детвора имела возможность принимать участие в работе
различных творческих кружков (плетения, оригами, рисунка на стекле,
театрального). А с каким вдохновением участвовали дети в подготовке
концертов, в спортивных соревнованиях! Многие научились играть в настольный теннис. Воспитатели организовывали походы на природу.
В целом в лагере царила атмосфера тепла и благодати.
Благодарим всех сотрудников православного лагеря «Псел»: директора лагеря отца Богдана Брянчика,
духовных наставников, медработника, воспитателей, вожатых, работников кухни — за заботу и радость,
которые они подарили нашим детям.
Искреннюю признательность выражаем психологу Ирине Петровне Ковальчук за ее коммуникабельность,
чуткость и деликатный подход.
Низкий всем поклон. Слава Богу
за все!
По поручению родителей
учащихся детской воскресной
школы при храме мучениц Веры,
Надежды, Любови
и матери их Софии
Т. В. Гаджала.

Єпархіальна хроніка
жовтня, з благословення
17
Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і

Миргородського Филипа, архієрейський хор Свято-Макаріївського кафедрального собору
Полтави під керуванням протоієрея Олега Приходька взяв
участь у творчому вечорі, присвяченому 70-річчю Вікторії Леонідівни Ємець, лауреата міжнародних конкурсів, викладача
відділу хорового диригування
Полтавського музичного училища імені М. В. Лисенка, керівника народного самодіяльного
хору «Жайвір» Полтавського
тампонажного управління ПАТ
«Укрнафта».

окреслив основні питання,
пов'язані зі структурою викладання літургійних дисциплін у
духовних навчальних закладах, визначенням основних
джерел і посібників.
У семінарі взяли участь
викладачі Полтавської Місіонерської Духовної семінарії
— завідувач богословсько-місіонерським відділенням протоієрей Александр Носенко та
протодиякон Сергій Лісовський.
Після програмних виступів і
дискусії було прийнято низку рішень, що стосуються створення сучасних посібників з православної літургіки для духовних
семінарій і училищ.

жовтня, з благословенжовтня, з благословення
22
ня Предстоятеля Укра- 23Високопреосвященнішого
їнської Православної Церкви Филипа, митрополита Полтав-

Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира, Учбовий комітет при
Священному Синоді УПЦ провів методичний семінар для викладачів літургійних дисциплін
духовних навчальних закладів.
Семінар проходив у приміщенні
Церковно-археологічного музею Київської Духовної академії.
Голова Учбового комітету
єпископ Ірпінський Климент

ського і Миргородського, ректора Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії, в Трьохсвятительському храмі відбувся
науково-практичний семінар
«Духовно-моральне виховання
в єдиному освітньому просторі»
за участю вихователів дитячих
садків.
Семінар провели віце-ректор семінарії архімандрит Веніамін (Погребной) та головний

методист дошкільної освіти
міськвно Комсомольська Богдана Войтович.
жовтня, в день святкуван26
ня на честь Іверської ікони Божої Матері, у Полтавській

Місіонерській Духовній семінарії відбулися спільні сповідь
та Причастя Святих Христових
Таїн. Богослужіння в Трьохсвятительському семінарському
храмі очолив віце-ректор семінарії
р архімандрит
р
др
Веніамін
(Погребной). Йому співслужили
проректор із виховної роботи
протоієрей Ростислав Денисюк
і викладачі у священному сані.
Після Євангельського читання до присутніх зі словом
настанови звернувся отець віце-ректор.
Після причасного вірша проповідь на святкову тему виголосив студент 3-го курсу богословсько-місіонерського відділення
семінарії Роман Патрикей.
По закінченню Божественної
Літургії всі причасники Святих
Христових Таїн піднесли подячні молитви.
–30 жовтня, з благосло29
вення
Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї
України Володимира, на базі

8-го навчального центру Державної спеціальної служби
транспорту України відбулися
щорічні збори священиків, які
відповідають за співпрацю зі
Збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Учасниками зборів стали 49 священиків із 36
єпархій УПЦ. З благословення
Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, участь у
заході взяв співробітник єпархіального відділу зі взаємодії
зі Збройними силами священик Кирил Яцухно.
Розпочалися збори урочистою Літургією у Свято-Троїцькому кафедральному соборі
Чернігова, яку очолив Голова
Синодального відділу УПЦ зі
взаємодії зі Збройними силами
та іншими військовими формуваннями України архієпископ
Білоцерківський і Богуславський Августин.
Після богослужіння учасники зібрання поклали квіти до
монумента Слави з нагоди 69-ї
річниці звільнення України від
німецько-фашистських загарбників та відслужили заупокійну
літію за полеглими у Великій Вітчизняній війні.
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У ході зборів, основною темою яких була «Роль ювілею
1025-річчя Хрещення Київської
Русі у справі розвитку співпраці УПЦ і військових формувань
України», підбили підсумки
душпастирської опіки над військовослужбовцями, обговорили досвід співпраці Української Православної Церкви і
Держспецтрансслужби України
у духовному та моральному вихованні військовослужбовців, а
також досвід роботи з військовими у Чернігівській єпархії.
У роботі зборів взяли участь
Голова Держспецтрансслужби України генерал-лейтенант
Микола Мальков, представники всіх військових формувань
України. Військові священики
відвідали обласне управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 1-шу
окрему танкову бригаду Збройних сил України в селищі Гончарівському. Для учасників зборів
була організована екскурсія до
визначних духовних та культурних пам'яток Чернігова, а також
показовий виступ військового
оркестру 8-го навчального центру, який є лауреатом багатьох
вітчизняних та зарубіжних фестивалів духових оркестрів.

4

«Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯»

Архієрейське служіння

¹11 (144) ËÈÑÒÎÏÀÄ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2013

і Миргородький Филип передав частку
мощей рівноапостольного князя
Володимира семінарії в Америці
З 4 по 8 листопада, з благословення Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира, офіційна делегація Української
Православної Церкви на чолі з Головою Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства
УПЦ митрополитом Полтавським
і Миргородським Филипом взяла
участь у святкуванні 75-річчя СвятоВолодимирської православної богословської семінарії (м. Крествуд, штат
Нью-Йорк).
6 листопада члени делегації відвідали резиденцію Митрополита Вашингтонського і всієї Америки Тихона,
де мали зустріч із секретарем Православної Церкви в Америці отцем Еріком Тоссі та канцлером протоієреєм
Іоанном Джилліонс, а також помолилися та вклонилися святиням у домовому храмі при резиденції в ім'я преподобного Сергія Радонезького.
У ході зустрічі митрополит Филип
передав Митрополиту Тихону молитовне вітання та ювілейну панагію від
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира.
Цього ж дня члени делегації прибули до Свято-Володимирської православної богословської семінарії,
де їх зустріли духовенство, викладачі та студенти на чолі з канцлером

семінарії протоієреєм Чадом Хетфілдом та численною паствою.
Митрополит Филип, з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира, передав семінарії частку мощей небесного покровителя духовної
школи — святого рівноапостольного
князя Володимира, після чого було
звершено хресний хід зі святинею та
відслужено
у
акафіст
ф Хрестителю
р
Русі.
у
Після богослужіння Його Високопреосвященство зачитав вітальне
слово Предстоятеля Української Православної Церкви з нагоди 75-річчя
Свято-Володимирської
семінарії
та презентував примірники факсимільного видання Пересопницького
Євангелія (ХVI) та богослужбового
Євангелія українською мовою, виданого Українською Православною
Церквою до 1025-ї річниці Хрещення
Київської Русі.
Канцлер семінарії протоієрей Чед
Хетфілд подякував Предстоятелю
Української Православної Церкви та
митрополиту Филипу за цінні подарунки.
7 листопада митрополит Филип мав
зустріч із Предстоятелем Руської Православної Церкви Закордоном Митрополитом Східно-Американським
р
і НьюЙоркським Іларіоном.

Єпархіальна хроніка
листопада, з благословенлистопада, в день, коли
5
ня ректора Полтавської 6 Свята Церква звершує
Місіонерської Духовної семі- святкування на честь ікони Пре-

нарії Високопреосвященнішого митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, в
домовому храмі семінарії преподобного Нестора Літописця
була відслужена Божественна
Літургія святого апостола Іакова. Служіння настільки рідкісного чину Літургії стало вже
традицією в Полтавській духовній школі. В цей день у семінарському храмі збираються і
парафіяни, і випускники семінарії — священики та миряни.
Божественну Літургію очолив віце-ректор семінарїї архімандрит
др Веніамін ((Погребной).
р
)
Йому співслужили протоієрей
Миколай Несправа, викладачі
та гості духовної школи в священному сані.
Після читання Священного
Писання отець Веніамін звернувся до присутніх зі словом
повчання.
Проповідь про труди і подвиги святого апостола Іакова
в кінці богослужіння виголосив
студент 3-го курсу богословсько-місіонерського відділення
Павло Сушонков.
Багато присутніх приступили до Причастя Святих Таїн.

святої Богородиці «Всіх скорботних радість», у Полтавському
Хрестовоздвиженському
жіночому монастирі молитовно
поклоняються Богородиці перед місцевошанованою іконою
«Уповання всіх кінців землі».
Встановлення дня святкування було обумовлено тим, що
ця ікона, написана на початку
ХІХ століття ченцем Даниїлом
Московченком на стіні келії на
дзвіниці Хрестовоздвиженського монастиря, де він жив, мала
вигляд скорботної Божої Матері,
Яка стоїть біля Хреста.
Цього дня в обителі багатолюдно. Після звичайного чернечого правила клір монастиря
звершив молебень з читанням
акафісту і освяченням води.
Після молебню була звершена
урочиста Божественна Літургія.

Полтавського районного округу
протоієрей Александр Антонюк
у співслужінні протоієрея Андрія Симона.
По завершенню освячення
представникам адміністрації та
засудженим, які взяли участь
у будівництві та облаштуванні
каплиці, було вручено благословенні грамоти Блаженнішого
Митрополита Володимира і Високопреосвященнішого митрополита Филипа.
У цей день також відбулася
бесіда представників Полтавської єпархії з керівництвом
управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області та начальниками виправних установ про
проблеми пастирської опіки засуджених. Серед іншого було
порушено питання будівництва
храмів на території виправної
установи №16 і слідчого ізолятора Полтави.

листопада, з благословенлистопада, напередодні
7
ня Високопреосвященні- 8 дня пам'яті преподобного
шого митрополита Полтавсько- Нестора Літописця та Собору

го і Миргородського Филипа,
освячено каплицю на честь преподобного Сергія Радонезького
на території виправної установи
№29 в селі Божково. Чин освячення звершив благочинний

святих Київської Духовної академії, в Успенському соборі
Києво-Печерської Лаври було
звершено всеношне бдіння.
9 листопада звершено Божественну Літургію. Богослужіння

очолив ректор Київської Духовної академії і семінарії, керуючий справами УПЦ митрополит
Бориспільський і Броварський
Антоній.
Його Високопреосвященству
співслужили сонм єпископів,
численні гості: представники
духовних навчальних закладів
України, Росії, Білорусі, викладачі та студенти Київських Духовних шкіл у священному сані.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа, у святкуванні взяв
участь віце-ректор Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії архімандрит Веніамін (Погребной).
листопада, з благосло11
вення Високопреосвященнішого Филипа, митрополита
Полтавського і Миргородського,
військовослужбовці військової
частини 3059 внутрішніх військ
МВС України, що дислокується
в Кременчуці, відвідали Полтавську Місіонерську Духовну семінарію. Віце-ректор архімандрит
Веніамін (Погребной) розповів
молодим воїнам про специфіку
навчання в духовній школі, провів екскурсію навчальним закладом, ознайомив гостей із цер-
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ковним живописом семінарських
храмів.
листопада в селі Судіївка
18
Полтавського району, з
благословення Високопреосвя-

щеннішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, було освячено накупольний
хрест для каплиці на честь Усіх
святих.
Чин освячення хреста на місці
будівництва каплиці звершив секретар єпархії протоієрей Михаїл
Волощук у співслужінні представників духовенства Полтавського району.
На освяченні були присутні
благодійник будівництва Сергій
Михайлик, сільський голова Судіївки Віктор Гуржій, жителі села.
По закінченню чину освячення
до присутніх зі словом настанови звернувся протоієрей Михаїл
Волощук, після чого віруючі прикладалися до хреста — основи і
серцевини церковного життя.
На завершення урочистого
освячення була зроблена спільна фотографія.
Нагадаємо, що 6 квітня 2013
року в селі Судіївка відбулося
урочисте освячення місця під будівництво каплиці на честь Усіх
святих.
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Важливо
Указ Президента України
№ 646/2013
Про заходи щодо відзначення
400-річчя заснування
Мгарського монастиря
Ураховуючи історичне і духовне
значення Мгарського монастиря
(с. Мгар Лубенського району Полтавської області), з нагоди відзначення
у 2019 році 400-річчя його заснування та з метою сприяння збереженню
ансамблю пам'яток архітектури національного значення постановляю:
1. Кабінету Міністрів України разом
із Полтавською обласною державною
адміністрацією опрацювати питання
щодо здійснення протягом 2014–2019
років заходів зі збереження, ремонту,
реставрації і реабілітації споруд та
об'єктів, розташованих на території і
землях Мгарського монастиря, зокрема:
реставрації дзвіниці монастиря,
відтворення екстер'єрів, інтер'єрів та
іконостаса Спасо-Преображенського
собору, відновлення монастирського
паркану, забезпечення благоустрою
території монастиря;
реконструкції мережі електрозабезпечення, зокрема, для здійснення художнього освітлення ансамблю
споруд монастиря;
будівництва корпусу бібліотеки та
забезпечення ремонту господарського корпусу монастиря;
реставрації та впорядкування пам'ятника жертвам голодомору «Курган
скорботи», а також благоустрою прилеглої до пам'ятника території.
2. Міністерству культури України
разом із Полтавською обласною державною адміністрацією організувати
і провести урочисті заходи з нагоди
400-річчя заснування Мгарського монастиря.
3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України сприяти висвітленню в засобах масової
інформації заходів, присвячених
400-річчю заснування Мгарського монастиря.
Президент України
Віктор Янукович
22 листопада 2013 року
Указ Президента України Віктора Януковича «Про заходи щодо
відзначення 400-річчя заснування
Мгарського монастиря» підписано на
підтримку ініціативи Предстоятеля
Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України
Володимира.

Єпархіальна
хроніка
листопада у Гадячі відкрили
19
пам’ятник Тарасу Шевченку.
Відкриття приурочили до святкуван-

ня 350-річчя проголошення міста
гетьманською столицею. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, пам’ятник освятив
секретар Полтавської єпархії протоієрей Михаїл Волощук у співслужінні
протоієрея Ігоря Цебенка та протоієрея Стефана Кавчака.
В урочистостях узяли участь голова облдержадміністрації Олександр
Удовіченко, голова райдержадміністрації Володимира Беседа, голова
районної ради Олександр Міняйло.
Після урочистого освячення протоієрей Михаїл Волощук передав
вітання
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і Миргородського Филипа з нагоди свята та
побажав миру, добра, милості Божої
та покрова Пресвятої Богородиці.
У приміщенні кіноконцертного
залу «Дружба» відбувся урочистий
концерт, у якому взяв участь архієрейський квартет.

Богородиці,
р
Помічниці в пологах,
і Її обранця святого Серафима

«Б

ог є любов»
(1 Ін. 4: 16). З невимовної Своєї любові Він дарував нам
Себе — Своє Тіло і Кров.
Дарував нам Божу Матір,
святих. Тому здавна в Церкві існує звичай звертатися в
молитві не тільки до Самого
Господа, а й до Його Пречистої Матері, до угодників.
За словом праведного Іоанна Кронштадтського, «щоб
пошанувати високі чесноти
святих, особливо Своєї Пречистої Матері, котрі суть
його друзі,
ру , що до останніх
сил догоджали Йому в земному житті, Він приймає
їхнє молитовне предстательство за нас, недостойних…».
Не має значення для горніх
сил небесних ні врода, ні національність, ні достаток, ні
місце проживання того, хто
прикликає їх. Лише серце,
сповнене віри і любові, що
усвідомлює свою гріховність, бідність, сліпоту, неміч без Бога.
Щоб легше було нам,
слабким вірою,
р , спілкуватися
у
з Господом і Його святими,
Він дав нам храми, ікони,
інші святині — всі можливі
засоби для спасіння. Полтавці також мають чудові храми
і великі святині в них.
З 2004 року в місті Полтаві почалося будівництво
Воскресенського кафедрального собору Української Православної Церкви. Одночасно
громада Воскресенського собору почала щодня молитися під відкритим небом біля
будівельного майданчика.
Потім у пристосованому будівельному вагончику почали відбуватися Божественні
Літургії. А у відповідь на
численні побажання пастви
Преосвященний єпископ
Полтавський і Кременчуцький Филип (нині митрополит
Полтавський і Миргородський) благословив зведення
тимчасового храму, в якому
звершувалися б усі богослужіння добового кола на період будівництва собору.
У короткий термін поряд
із будівельним майданчиком постав дерев’яний храм.
Затишна дерев’яна церква
була зібрана закарпатськими
умільцями.
25 вересня 2005 року Владика Филип у співслужінні
духовенства єпархії звершив чин великого освячення
храму в ім’я преподобного
Серафима Саровського. Обрання великого Саровського
чудотворця небесним покровителем храму на місці будівництва Воскресенського
собору глибоко символічне,
адже преподобний Серафим
все життя прожив у світлій
радості Христового Воскресіння, вітаючи всіх, хто приходив до нього, словами:
«Радосте моя! Христос Воскрес!»

Свято-Серафимівський храм Полтави.

Ікона Богородиці «Помічниця в пологах»
у Свято-Серафимівському храмі.

У 2013 році виповнилася
110-та річниця прославлення у лику святих великого
угодника Божого Серафима,
обранця Божої Матері, який
дванадцять рразів був
у уудостоєний Її явлення і сам являє
заступництво усім, хто щирою молитвою просить його
допомоги. У храмі перебуває

і часточка святих мощей преподобного Серафима.
Як Серафимо-Дивеївський
монастир, один із чотирьох
земних уділів Цариці Небесної, де мощами почиває
«убогий Серафим», так і
Свято-Серафимівський храм
при Воскресенському кафедральному соборі у Полтаві не
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залишила без Свого Небесного Покрова Пресвята Богородиця.
У 2007 році у храмі з’явилася ікона Божої Матері
«Помічниця в пологах». З
благословення Владики, перед цією іконою щоп’ятниці
(окрім періоду Великого посту) почали правити молебні
з читанням акафісту.
Приємно відзначити, що
на молебні приходять чимало вагітних жінок, які
моляться про благополучні пологи, про допомогу
в позбавленні від страху
та нав’язливих негативних
думок. Приходять і ті, хто
щирим
р
серцем
р
молитовно
просить Спасителя і Його
Пречисту Матір про дарування довгоочікуваної дитини.
З 2009 року цю ікону стали вважати чудотворною,
адже почали відбуватися
численні зцілення. Відомі
випадки, коли жінки молитовно зверталися до Божої
Матері з проханням про
можливість народити маля
природним шляхом попри
категоричний вирок лікарів — лише кесарів розтин,
і швидко та без ускладнень
народжували здорових діточок без хірургічного
втручання на превеликий
подив усього медичного
персоналу. Відбуваються
зцілення від різноманітних патологій вагітності,
безпліддя, інших жіночих
хвороб. Інколи лікарі самі
радять іти до Церкви.
Прихожани засвідчують,
що кожного року 3 жовтня
— у день святкування на
честь ікони Божої Матері «Помічниця в пологах»
— у храмі панує особлива
атмосфера. Навіть помічали, що протягом святкової
Божественної Літургії храм
наповнюється дивовижним
ароматом, який виходить
від самої ікони.
Чудотворна ікона прикрашена численними дорогоцінними прикрасами та
квітами, що є вираженням
щирої вдячності духовно та
фізично зцілених щасливих
жінок-матерів, їхніх чоловіків, родичів та близьких
людей, які отримали жадану допомогу та підтримку
Цариці Небесної.
Двері Свято-Серафимівського храму завжди відкриті для прихожан, паломників
та усіх віруючих людей для
спільної молитви та вшанування головних її святинь
— частки святих мощей преподобного старця Серафима
Саровського та чудотворної
ікони Божої Матері «Помічниця в пологах».
Євгенія Сорокіна,
прихожанка
Свято-Серафимівського
храму.
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Ш

ості Покровські читання у
рік 1025-ліття
Хрещення Русі
пройшли під знаком цієї ювілейної дати. Саме в контексті
основної теми «Світло Володимирового Хрещення крізь віхи
тисячоліть» близько 700 учасників церковно-світської науковопрактичної конференції з України, а також Росії, Білорусі, Грузії,
Польщі, Великобританії у стінах
Київського інституту міжнародних відносин Національного
університету імені Тараса Шевченка та Київського університету імені Бориса Грінченка з 28-го
по 30 жовтня обговорювали досвід і проблеми християнського
виховання дітей. Традиційний
форум було організовано Синодальним відділом релігійної
освіти, катехізації та місіонерства Української Православної
Церкви та Всеукраїнським православним педагогічним товариством спільно з Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка, Інститутом
проблем виховання Національної академії педагогічних наук
України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Київською Духовною академією та
семінарією, Полтавською Місіонерською Духовною семінарією
та Київським релігійно-філософським товариством.
Відкрив VI Покровські читання після спільної молитви
Голова Синодального відділу
релігійної освіти, катехізації та
місіонерства Української Православної Церкви Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип.
На адресу учасників Покровських читань надійшло вітання
від Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського
і всієї України Володимира, яке
зачитав керуючий справами
Української Православної Церкви, постійний член Священного
Синоду Української Православної Церкви Високопреосвященніший митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.
Також надійшли вітання зі
словами побажань плідної праці на педагогічній ниві від Голови Відділу релігійної освіти і катехізації Руської Православної
Церкви митрополита Ростовського і Новочеркаського Меркурія, Патріаршого Екзарха всієї
Білорусі Високопреосвященнішого Митрополита Мінського і
Слуцького Філарета, Міністра
освіти і науки, молоді та спорту
України Дмитра Табачника, Голови Київської міської державної адміністрації Олександра
Попова, президента Національної академії педагогічних наук
Василя Кременя.
Вітали зібрання православних освітян народний депутат,
представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, ректор Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка Леонід
Губерський, директор Інституту
проблем виховання АПН України Іван Бех.

«Н

авчання —
це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням»,
— говорив видатний педагог
Василь Сухомлинський. Метою
ж школи завжди має бути виховання гармонійної особистості.

Досягти цього можна лише за
умови прищеплення дитині духовних якостей. Цей очевидний
для православної людини постулат, на жаль, залишається не
всіма зрозумілий у пострадянському суспільстві, охопленому
прагненням матеріального благополуччя. Учасники Покровських читань — представники
Церкви, державної влади, провідні вчені-педагоги, викладачі
духовної та світської середньої і
вищої школи — одностайно констатували факт духовного оскудіння народу. Занепокоєність
з приводу занепаду сімейного,
шкільного, соціального виховання, внаслідок чого втрачено
духовні й моральні ідеали, прозвучала камертоном цьогорічного форуму.
В контексті обговорення багатьох граней проблеми сучасної освіти і виховання привертає увагу освітянського загалу
наказ Міністерства освіти і науки про затвердження нового
варіанту типового навчального
плану для загальноосвітніх навчальних закладів на 2013/2014
навчальний рік за новим державним стандартом (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року
№1392 «Про затвердження
Державного стандарту базової
та повної загальної освіти»), з
якого вилучено предмет етики
у 5–6-х класах як інваріативну
складову предметів. Оскільки
в третині шкіл України в рамках вивчення світської етики
викладають основи християнської етики, то зміни типового
навчального плану унеможливлять і прищеплення учням поняття моральності, і вивчення
предметів духовно-морального
спрямування. За умов процвітання аморальності, жорстокості, споживацтва, черствості,
егоїзму, прагматизму в суспільстві ця освітянська новація, як
мінімум, дивує. До того ж такий
підхід суперечить багатовіковому досвіду національної школи,
традиціям українського народу, що грунтуються на християнських та загальнолюдських
цінностях. Українська освітня
система, навпаки, потребує
збільшення годин для викладання курсу, що формує особистість школяра на засадах
християнської моралі, доброти,
милосердя. І це має бути однією зі складових консолідації виховних можливостей світської
ідеології і християнського світо-

сприйняття. Про це говорили з
трибуни і в коментарях засобам
масової інформації міністр культури України Леонід Новохатько, академік Академії педагогічних наук України Микола Євтух,
директор Інституту проблем виховання Академії педагогічних
наук України Іван Бех та інші.

Керуючий справами Української Православної Церкви
Високопреосвященніший
митрополит Бориспільський
і Броварський Антоній:

«Коли ми починали впроваджувати предмети, орієнтовані
на виховання школярів у християнському дусі, нам здавалося, що справа просуватиметься
швидко. Але предмет християнської етики впроваджується
важко, хоча на всіх рівнях влади і суспільства розуміють, що
без цього неможливо розвиватися державі як державі —
без моральних чинників усе
розтлівається, марно говорити
про економіку, про якісь плани
державного характеру. Українське суспільство досі шукає
національну ідею. А її треба
побачити в нашому християнському корінні. Що б ми не робили, чим би не займалися, це
все одно пронизано християнською ідеєю, християнськими
цінностями. І молодим людям,
які живуть в умовах свободи (з
приводу свободи можна чимало розмірковувати, але вона
є — свобода віросповідання,
свобода висловлюватися, свобода поступати у вузи тощо),
важливо сприйняти саме християнське розуміння свободи і
відповідно до цього організовувати своє життя — щоб найрадісніші молоді роки стали фундаментом подальшого життя.
Це важливо і для людини, і для
держави. Якщо вдасться домогтися, щоб усі охочі мали можливість отримувати християнську
освіту, то ми в різних сферах
закладемо підвалини високого професіоналізму, адже такі
професіонали матимуть християнські чесноти.

Людина, яка вірить у Бога,
особлива. Тому що вона вільна
від рабства цьому світу. Цікаво,
що набуття навичок християнського життя спочатку може
здаватися людині обмеженням,
а не даруванням свободи. Коли
ми даємо дитині науку християнства, ми даруємо перший
ступінь свободи. Коли ми долучаємо до навичок практичного
християнського життя, даруємо
другий ступінь свободи. Коли
ми довіряємо скарб нашої традиції, то надаємо новий рівень
свободи — даруємо свободу
бути справжнім.
Придивіться до найцікавішого антропологічного фактору. Всі святі були унікальними і
неповторними особистостями.
Церква дарує найвищу свободу, треба тільки це побачити
і оцінити. Головним даром від
Церкви світу є дарування смислу життя. У питанні про смисл
життя наука стає лише допоміжною силою та інструментом,
оскільки самостійно не може
дати відповіді на це основне
питання сьогодення та майбутнього. Так само всі політичні та
економічні ідеології, всі філософські та літературні пошуки
замовкають перед обличчям
цього питання: заради чого живуть і помирають люди?
Лише релігія дає відповідь,
і без надії, яка дарується релігією, вірити в осмислене життя
надзвичайно важко. Ви знаєте
страшну статистику самогубств
у найбільш розвинених країнах світу. Психологи вже давно
встановили основну причину
цього явища — брак смислу
життєвих орієнтирів. Думаю, що
предмети, які дають смислову
життєву орієнтацію, це насправді головні предмети в школі, в
технікумі, в університеті.
Нині в Україні говорять про
відмову не тільки від викладання основ християнської етики, а
й від предмету етики. Такі дивні
ініціативи висловлюються тоді,
коли за сприяння нашої Церкви
було створено низку педагогічних програм із цих предметів
і затверджено Міністерством
освіти і науки, вони апробовані
та можуть впроваджуватися в
загальноосвітніх навчальних
закладах.
Наші підручники і програми
з основ християнської етики
в українській культурі грунтуються на засадах толерантності, науковості, педагогічної
майстерності, орієнтовані на
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розвиток творчого потенціалу
учня. Ми відкриті для творчого відповідального діалогу з
державою та готові почути зауваження, де припустилися помилок.
Але цей діалог необхідно
вивести на якісно новий теоретичний і практичний рівень,
зробити його максимально
щирим, відвертим, принциповим і розрахованим на глибоке
розуміння проблем з боку всіх
зацікавлених сторін. Не можна
економити кошти просто за рахунок скорочення викладання
етики. Не варто сліпо повторювати ті помилки, які робила
свого часу радянська влада чи
робить влада в інших країнах.
Маємо усвідомити невичерпний потенціал власної християнської педагогічної традиції та
опрацювати його в нових умовах».

П

роте лише запровадженням
предметів духовно-морального
спрямування не досягти духовного розвитку суспільства,
коріння духовності чи бездуховності бере початок у родині,
наголошує ректор Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка Леонід
Губерський. Родина ж нині опинилася в «зоні ризику».

Голова Синодального відділу релігійної освіти, катехізаціїї та місіонерства Української Православної Церкви,
ректор Полтавської Місіонерської Духовної семінарії,
митрополит Полтавський і
Миргородський Филип:

«В історії людства лише деякі події залишаються знаковими і через тисячоліття. Володимирове Хрещення — серед
таких. Те, що ми тепер називаємо українським менталітетом,
формувалося з моменту впровадження християнства на Русі
в Х столітті та є практичним,
теоретичним і духовно-етичним досвідом нашої країни; його
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складовою є і духовно-моральне становлення особистості.
Небайдужі до виховання дітей батьки та освітяни розуміють, що дітей треба вчити не
тільки писати та рахувати, націлювати на знання іноземних
мов і комп’ютерних наук, але
потрібно ознайомити їх із віковими християнськими цінностями. Ці знання можуть вберегти
юні душі від розтління, що несе
бурхливим потоком розрекламована поп-культура; це той
вміст, який ніколи не доведеться компенсувати наркотичним
зіллям; це той човен, що утримає від помилки в бурхливому
морі життєвих проблем; врештірешт, це той рятівний круг, що
врятує потопаючого і допоможе
воскреснути від життя байдужого, жорстокого, прагматичного
до життя свідомого, розумного,
чистого, духовного.
Проте інститут родини, де
мають закладатися основи
духовності, зазнав жахливого
ураження. Ми бачимо в сім’ях
відчуженість, розірваність традиційних родинних зв’язків.
Молодь все більше стає некерованою в умовах зруйнованої
духовно-моральної спадкоємності. І часто здається, що проблема непорозуміння батьків і
дітей, їхнє протистояння, конфлікти, в кращому разі мирне
відокремлене існування — це
норма. Хоча насправді така проблема зовсім необов’язкова, і
виникає вона в тих випадках,
коли на тлі змінених форм життя
знищуються євангельські смисли родинного устрою.
Лише в світі, який стоїть на
голові, можна зовсім забути,
що основне призначення жінки
— материнство. Тепер поширені найрізноманітніші форми
обмеження материнства — від
способів, що допомагають не
народжувати (найжахливішим
із яких є штучне переривання
вагітності), до виховання дітей
нянями або в дошкільних установах. Жінці інколи здається,
що вона обирає важче, відмовляючись від «легкого сидіння
вдома», або найголовнішим у
житті вважає грошовий внесок
до сімейного бюджету. Але це
омана. Насправді найбільший
скарб, який може мати жінка,
— не зароблені гроші, а добре
вихована дитина. Безперечно,
легше скласти медіа-план або
податковий звіт і вимагати від
освітніх установ результативного виховання своєї дитини, ніж

Покровські читання

намагатися повсякчас зрозуміти
дитину, бесідувати з нею, підтримувати її, боротися з її поганими звичками та виховувати
чесноти. Жінки забули, що вчитель сіє зерно, а мати не лише
сіє, але й жне.
Проте марно закликати жінок до материнства й милосердя, якщо не запропонуємо
суспільству згадати високий
первообраз Матері — Пресвяту Богородицю, Яка поєднала
теплу людяність материнства й
нескінченну божественність милосердя.
Активніше слід наголошувати і на тому внутрішньому розумінні образу глави сім’ї, що нам
пропонує Священне Писання.
Чи пам’ятає сучасний батько,
що він має захищати матір і
дитину, аби вони почувалися
впевнено, спокійно? Чи зумів він
створити таку сім’ю, через яку
дитина сприймає світ доброзичливим? Чи є він ідеальним
носієм культурних цінностей, чи
дотримується соціальних норм і
правил так, щоб дитина прагнула жити за цими правилами? Чи
є він втіленням зразку статевої,
сімейної та соціальної ролі чоловіка? Дослідження свідчать,
що для батька дитина є його
продовжувачем, його другим
«я». Яке ж продовження роду
виховають нинішні чоловіки, в
основній своїй масі відокремлені від власних чад?
Бажано пригадати ще одну
істину. Рідними нас роблять не
плоть і кров, а чесноти. Якщо
діти не побачать у родині батьківської любові, уваги, піклування — всього того, що створює
неповторну атмосферу батьківської домівки, — чи стануть
батьківство та материнство бажаними в їхньому дорослому
житті?
Інститут сім’ї переживає нині
кризу. Навіть ті родини, які ідентифікують себе як православні,
дуже часто далекі від справжнього духовного життя і, як наслідок, далекі від компетентності у справі духовно-моральної
освіти та виховання.
Отже, маємо справді парадоксальну ситуацію, коли не
родина, а державна система
освіти, хоч і з обмеженим духовно-ціннісним наповненням, залишається останнім інститутом
суспільства, який охоплює всіх
дітей (чого не може зробити
Церква, бо відсоток учнів недільних шкіл від загальної кількості дітей не дуже великий) і

хай зі складнощами, але всетаки бере на себе функцію духовно-ціннісного виховання.
Однак, як бачимо, загострюються проблеми і в освітній
сфері, де виховання приноситься в жертву прагматичним інтересам».

І

все ж дорогу здолає
той, хто іде. Наше завдання — не втратити,
а зберегти і розвинути викладання в світських навчальних закладах культурологічних християнських предметів,
зазначають представники духовенства. Адже посіяне насіння,
що зростає при невидемій для
людських очей допомозі Божій,
з часом принесе плід.

Доктор педагогічних наук,
доктор теології, академік
АН вищої освіти України,
проректор Всеукраїнського
народного університету
українознавства імені
Г. С. Сковороди
Галина Сагач:

«Ми всі розуміємо, перед якими викликами третього тисячоліття постали планета, Європа,
в тому числі й Україна. Це передусім криза віри і духу. Тому
маємо посилити просвітницьку
роботу. Мені доводиться виступати перед різними аудиторіями
— студентськими, науковими,
маргінальними — у в’язницях,
колоніях, богадільнях, інтернатах-сиротинцях. І було чимало
випадків навернення людей.
Розповім про один.
Минулого року я працювала
в магістратурі Київського національного університету, це
5-й курс географічного факультету. На курсі була студентка,
що вирізнялася і розумом, і
моральністю, і активністю, і позицією. З етичних міркувань назву тільки ім’я — Христина. Мені
і на думку не спадало, що вона
мусульманка. Виявляється, її
мама татарка, це вона обрала
віросповідання доньки за домовленістю з чоловіком. А тато
українець, православний, він
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дав донці ім’я Христина, ні на
що особливо не сподіваючись.
І ви подивіться, як діє Господь!
Він діє навіть через ім’я. Весь
мій курс педагогічної творчості
й педагогічної риторики побудований на засадах християнської
етики і християнської культури.
Христина в кінці навчального
року отримала залік автоматично. І ось яку вражаючу історію
розповіла, почавши так: “Галино
Михайлівно! Я не знаю, що зробило це ваше православне слово…” Одного дня вона прийшла
додому, обійняла свого тата,
якого дуже любить, і сказала,
що нарешті зрозуміла: її місце
не в магометанстві, в яке була
посвячена в дуже в юному віці,
а в Православ’ї. “Я хочу стати
православною, як ти, — сказала
дівчина татові. — Я не хочу втрачати ні тебе, ні себе у вічності”.
Плачучи, вони почали обніматися. І тато сказав: “Двадцять
один рік твого життя я про це
молився”. І тут, як на диво, відчиняються двері — приходить
із пакунками матуся. Звісно, що
вона поцікавилася, що сталося,
побачивши в такому стані доньку і чоловіка. Вони обоє тихо,
спокійно, неконфліктно пояснили, що дитина вирішила прийняти Православ’я, бо Господь
торкнувся її серця. І тоді мама
сказала: “Ну що ж робити, я вас
обох так люблю… Я теж свідомо
прийму Православ’я”.
Хоча не завжди вдається
достукатися до серця людини.
Це проблема багатофакторна.
Іноді Сам Господь відступає
від того, хто прийняв свідоме
рішення іти проти Нього. Очевидно, Він дає право вибору. З
іншого боку, напевно, не такі
талановиті та високопрофесійні наші дії. Нам потрібно розвивати потужніше наше церковне
красномовство, гомілетику. Де
наші святі Іоанни Златоусти? Де
такі, як Марк Туллій Цицерон або
професор Києво-Могилянської
академії Преосвященний Феофан Прокопович? Перед нами
неозора нива високого професіоналізму. Наша зброя з двох боків заточена — слово. Ми не всі
працюємо словом так, щоб нам
повірили. Водночас не забуваймо: треба жити так, як говорити,
а говорити так, як жити».

Н

аочний приклад
такого життя, коли
справа не розходиться зі словом,
явили світу святі, зокрема новомученики.

Директор наукововидавничого об'єднання
«Дух і літера», кандидат
філософських наук
Костянтин Сігов:

«Що найбільш значущого відбулося в житті Церкви протягом
останніх 25-ти років? Звичайно,
це прославлення свідків Христових. За ці 25 років було прославлено більше святих, ніж
за всі попередні тисячоліття,
що пов'язано насамперед із гоніннями християн у ХХ столітті.
Тепер важливо, щоб свідоцтво
про новомучеників увійшло в
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педагогіку освітнього процесу, в
культуру, в наше життя, щоб про
них знали, як знають про Серафима Саровского, Ніла Саровского, Силуана Афонського.
Торік ми видали збірку проповідей новомученика, сповідника віри, богослова, духовного
письменника священика Анатолія Жураховського, чиї життя і
спадщина маловідомі, але залишаються актуальними. Три
основні тези я знаходжу в його
творах.
Він говорить про важливість
розрізнення головного і другорядного. Духовне життя християнина має бути зосереджене
на образі Христа Спасителя,
але насправді часто буває
по-іншому. Для когось образ
наставника заступає образ
Христа; християнство іншого
відхиляється в зовнішні форми
та обряди, сутність духовного
життя для нього закрита; третій
полюбив когось із угодників Божих і так шанує його, що це затулило образ Спасителя. Зрідка
зустрінеш душу, яка має серцевиною Христа.
Коли ж ми відрізнили головне
від другорядного, то настає момент залишитися вірним цьому
головному. Священномученик
запитував: «Ось ми — перед
арештом і засланням хто на Соловки, хто в інші місця — клялися один одному всіма силами
зберігати вірність завітам Христа. Чи збережемо ми пам'ять
про цю вірність?»
І третя важлива теза — про
нерозривність життя і Таїнства.
Про те, щоб досвід, який ми черпаємо в Євхаристії, справді проникав в усі сфери життя. Свідки
правди, якими були новомученики, несли світло в лікарні, у
в'язниці… Так чи інакше, свідомо чи не свідомо, ми теж несемо
якесь свідоцтво світу. Про що
свідчить наше життя? Чи про те,
про що говорили ці святі люди?
Чи про якісь інші речі, які часто
відштовхують людей від Церкви?
Хвиля гонінь християн в інших країнах, зокрема на Близькому Сході, свідчить, що історія
новомучеників не закінчилася,
вона триває. Прикро, що ми
мало знаємо про Церкви, які
дають нині найбільше мучеників. Наприклад, Сирійську,
духовність представників якої
— святих Ісаака Сиріна, Єфрема Сиріна та багатьох інших,
є серцевиною нашої духовної
традиції. Так, кожен великопісний період ми читаємо молитву
Єфрема Сиріна. Знання історії,
традицій, життя цих Церков допоможе глибше зрозуміти і християнське свідчення.
Ці нитки християнського досвіду можуть бути вплетені в
тканину педагогічної освіти».
Православна Церква — носій
світла Христового, використовуючи двохтисячолітній досвід,
виконує свою місію через звершення Таїнств Христових, роботу на приходах, недільні школи,
соціальне служіння, співпрацю
з державою. Ці аспекти також
були висвітлені у рамках пленарного засідання та секційних
засідань Покровських читань.
Підготувала Людмила
Самойлова.
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«Знакомый благовест... И ласково и нежно
с далекой родины гудят колокола»
Окончание. Начало в №8–10.

Виды звона
и названия их

К

олокольный церковный звон
разделяют на два основных
вида: благовест и собственно звон.
Благовестом верующим возвещается благая, добрая весть о начале богослужения, на которое они созываются
в храм Божий. Совершается благовест
так: сначала производятся три редких,
медленных, протяжных удара (пока не
прекратится звук колокола), а затем следуют мерные удары. Если колокол очень
большого размера, то эти мерные удары
производятся качающимся языком в оба
края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае
язык его притягивается веревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги производятся
удары.
Благовест, в свою очередь, делится на
два вида: обыкновенный, или частый, он
производится самым большим колоколом; и постный, или редкий, он производится меньшим по величине колоколом в
седмичные дни Великого поста.
Если при храме имеются несколько
больших колоколов, а это бывает при
кафедральных соборах, больших монастырях, лаврах, тогда, в соответствии
назначению, их подразделяют на праздничный; воскресный; полиелейный; простодневный, или будничный; пятый, или
малый, колокол.
Обычно в приходских храмах бывает
не более двух-трех больших колоколов.
Собственно звоном
м называется звон,
когда звонят в несколько колоколов или
же сразу во все колокола.
Звон во все колокола тоже бывает
разный. Так, звон во все колокола в три
приема с небольшими перерывами называют трезвоном. В наше время трезвоном стали называть и вообще звон во
все колокола. Трезвон выражает христианскую радость, торжество.
Двузвон — это звон во все колокола в
два приема.
Перезвон — бьют по одному или несколько ударов в каждый колокол поочередно, начиная с большого и до самого
малого, и так повторяют много раз.
Перебор — это медленный звон поочередно в каждый колокол по одному
разу, начиная с самого малого и до большого, а после удара в большой колокол
ударяют во все колокола одновременно,
и так повторяют много раз.

Значение звона

Звон на всенощном бдении. Перед
началом всенощного бдения звучит благовест, который заканчивается трезвоном.
В начале чтения шестопсалмия полагается двузвон. Этот двузвон оповещает о начале второй части всенощного
бдения — утрени — и выражает собою
радость Рождества Христова — воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы.
Начало утрени, как мы знаем, прямо
указывает на Рождество Христово и начинается славословием ангелов, явившихся вифлеемским пастухам: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
В народе двузвон на всенощной называется «вторым звоном» (второй звон
после начала всенощной).
Во время пения полиелея, перед самым чтением Евангелия, полагается
трезвон, выражающий радость празднуемого события. На воскресном всенощном бдении трезвон свидетельствует о
радости и торжестве Воскресения Христова (в некоторых местностях он совершается во время пения «Воскресение
Христово видевше»). Обыкновенно в руководствах этот звон именуется «звоном
к Евангелию».
В народе трезвон на всенощной
(«звон к Евангелию») называется «третьим звоном».
В начале пения песни Богородицы
«Величит душа Моя Господа...» бывает

краткий благовест, состоящий из девяти
ударов в большой колокол.
В великие праздники по окончании
бдения бывает трезвон.
При архиерейском богослужении после всенощного бдения полагается трезвон для провода архиерея.
Звон на Литургии. Перед началом
чтения 3-го и 6-го часа совершается благовест к Литургии, а в конце 6-го часа, перед самым началом Литургии, — трезвон.
Если служится две Литургии (ранняя и
поздняя), то благовест к ранней Литургии
бывает более редкий, медленный, чем к
поздней Литургии, и обычно совершается
не в самый большой колокол.
При архиерейском богослужении благовест к Литургии начинается в указанное
время. При приближении архиерея к храму полагается трезвон. Когда архиерей
войдет в храм, трезвон прекращается и
снова продолжается благовест до начала
облачения архиерея. В конце же 6-го часа
— трезвон.
Затем во время Литургии полагается
благовест при начале Евхаристического
канона — важнейшей части Литургии —
для извещения о времени освящения и
пресуществления Святых Даров.
Обычно благовест к «Достойно есть»
бывает кратким, состоящим из двенадцати ударов.
Благовест к «Достойно есть» в обычай
русских церквей был введен во время Московского Патриарха Иоакима (1690) по
подобию западных церквей, где звонят
при словах: «Приимите, ядите...».
После окончания Литургии во все великие праздники полагается трезвонить
(звонить во все колокола).
Также после каждой Литургии, совершенной архиереем, полагается трезвонить для провода архиерея.
На праздник Рождества Христова полагается трезвонить весь первый день
праздника от Литургии до вечерни.
На праздник Воскресения Христова
звон совершается так. Благовест к Светлой Заутрени начинается перед полунощницей и продолжается до начала крестного хода, а с начала крестного хода и до
конца его, иногда дольше, бывает радостный торжественный трезвон. К Пасхальной Литургии созывают благовест и трезвон. А на самой Пасхальной Литургии, во
время чтения Евангелия, бьется частый
перезвон, по семь ударов в каждый колокол (число 7 выражает полноту славы Божией). Он означает проповедь Евангелия
Христова на всех языках. По прочтении
Евангелия перезвон заканчивается радостным победным трезвоном.
Во всю Светлую Пасхальную седмицу
полагается трезвон ежедневно, от конца
Литургии до вечерни.
Во все воскресные дни, от Пасхи до
Вознесения, после окончания Литургии
полагается совершать трезвон.

В храмовые праздники в конце Литургии перед началом молебна полагается
краткий благовест и трезвон, а по окончании молебна — трезвон.
Во время всех крестных ходов полагается трезвон.
На утрени Великого Пятка, которая
служится вечером в Великий Четверг, при
чтении двенадцати Евангелий Страстей
Господних, помимо обычного благовеста
и трезвона в начале утрени, совершается благовест к каждому Евангелию: к
1-му Евангелию — один удар в большой
колокол, ко 2-му Евангелию — два удара,
к 3-му Евангелию — три удара и т. д.
По окончании утрени, когда верующие
несут со службы горящие свечи домой,
полагается трезвон.
Употребление перезвона и его
значение. На вечерне Великого Пятка,
перед выносом Плащаницы, во время
пения «Тебе одеющагося...» полагается
медленный перезвон по одному удару в каждый колокол (начиная с самого большого до малого), а по положении Плащаницы среди храма — тотчас
трезвон.
На утрени Великой Субботы, начиная
с пения великого славословия и в продолжение всего крестного хода с Плащаницей вокруг храма, полагается такой же
перезвон, как и при выносе Плащаницы,
т. е. медленный перезвон по одному разу
в каждый колокол, с большого до малого. Когда же внесут Плащаницу в храм и
дойдут с ней до Царских врат — тотчас
трезвон.
Медленный перезвон по одному разу
в каждый колокол, начиная с самого
большого, мощного звука, и доходя постепенно до самого тонкого и высокого
звука малого колокола, символизирует
собою «истощение» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, как и
поем мы, например, в ирмосе 4-й песни
5-го гласа: «Божественное Твое разумев
истощание... во спасение людей Твоих...».
По установившейся вековой практике
Русской Православной Церкви, такой перезвон должен совершаться только два
раза в год: в Великую Пятницу и Великую
Субботу, в день крестной смерти Господа и Его вольного погребения. Опытные
звонари особенно строго следят за этим и
никак не допускают, чтобы скорбный звон,
относящийся к Спасителю нашему, был
одинаков с погребальным звоном по простым смертным и грешным людям.
На утрени в день Воздвижения Креста
Господня, в Неделю Крестопоклонную и
в праздник Происхождения (изнесения)
честных древ Живовторящего Креста Господня перед выносом креста из алтаря
во время пения великого славословия
бывает перезвон, при котором медленно
ударяют по 3 раза (в некоторых местностях по 1 разу) в каждый колокол от самого большого до малого. Когда же крест
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будет вынесен на середину храма и положен на аналой — трезвон.
Подобный же перезвон, но только частый, быстрый и по 7 раз (или по 3 раза) в
каждый колокол, бывает перед малым освящением воды. При погружении креста в
воду — трезвон.
Такой же, как перед водоосвящением,
бывает перезвон перед посвящением
в сан епископа. Вообще частый перезвон
по несколько раз в каждый колокол — это
торжественный звон.
Употребление перебора и его значение. Перебор, иначе похоронный, или
погребальный звон, выражает грусть
и скорбь об усопшем. Он совершается
в обратном порядке, чем перезвон, т.
е. медленно ударяют по одному разу в
каждый колокол с самого малого и до
самого большого, а после этого ударяют одновременно во все колокола. Этот
скорбный похоронный перебор обязательно заканчивается кратким трезвоном, выражающим радостную христианскую веру в воскресение усопшего.
Медленный перебор колоколов, от
самого маленького до самого большого, символизирует собою возрастающую жизнь человеческую на земле, от
младенческого возраста до зрелости, а
одновременный удар колоколов означает пресечение земной человеческой
жизни смертью, при которой все, что
приобретено человеком для жизни сей,
оставляется. Это и звучит при отпевании
в погребальных стихирах преподобного
Иоанна Дамаскина: «Вся суета человеческая, елика не пребывает по смерти:
не пребывает богатство, ни сшествует
слава: пришедшей бо смерти, сия вся
потребишася. Тем же Христу Безсмертному возопиим: преставленнаго от нас
упокой, идеже всех есть веселящихся
жилище».
Вторая часть стихиры прямо указывает
на радость в будущей жизни со Христом.
Трезвон, напоминающий о воскресении,
утешает верующую христианскую душу,
скорбящую о разлуке с усопшим, и дает
ей внутреннее успокоение.
Таким образом, при несении усопшего на отпевание в храм совершается
скорбный перебор, а при внесении его в
храм — трезвон. После отпевания, при
выносе усопшего из храма, совершается
снова перебор, оканчивающийся также
трезвоном.
Красный звон — звон во все колокола («во вся тяжкая»). Красный звон
бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, т. е. там, где имеется
большое количество колоколов, в составе которых много больших колоколов.
Красный звон совершается несколькими
звонарями, в количестве пяти человек и
больше.
Красный звон бывает в великие праздники, при торжественных и радостных событиях в Церкви, а также для отдания почести епархиальному архиерею.
Малиновый звон. Оказывается, ни
о какой ягоде-малине в этом названии
не упоминается. Есть в Бельгии, между
Амстердамом и Антверпеном, городок
Мехелен, а по-французски — Малин (с
ударением на последнем слоге), кстати,
родина предков Бетховена. Так вот этот
самый Мехелен-Малин уже несколько
веков славится своими колоколами. От
его названия и произошло известное выражение «малиновый звон». Российский
государь Петр I специально наведывался в славный Малин, чтобы послушать
тамошние звоны. И первый карильон
России (музыкальный инструмент из
набора колоколов), заказанный им же
во Фландрии, соответствовал мехеленскому стандарту. В Мехелене с XIV–XV
века начали отливать особым способом
хроматически настроенные колокола,
складывая из них целый оркестр, разносивший неповторимый звон — очень
приятный, мягкий по тембру. В Малин
съезжаются люди со всего мира: трижды
в неделю все лето и первую половину
сентября здесь дают колокольные концерты.

Подготовила Елена Астахова.
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Преосвященный Тихон, епископ Оренбургский
и Уральский, бывший Прилукский,
викарий Полтавской епархии
В декабре 1896 года преставился
к Господу епископ Тихон (Клитин).
Недавно получив назначение и
не успев доехать до места нового
служения — в Оренбург, на Урал,
Владыка навсегда остался с
окормляемой им в последний год
своей жизни полтавской паствой.
По выражению одного высокого
иерарха, Преосвященный Тихон
был по жизни «праведный».
К очередной годовщине его смерти
предлагаем читателю очерк жизни
в Бозе почившего, составленный
по благословению и указаниям
Преосвященного Илариона,
епископа Полтавского
и Переяславского, и
опубликованный в неофициальной
части «Полтавских епархиальных
ведомостей» в 1897 году, № 3.

«В

ы умерли, — говорит
святой апостол Павел, — и жизнь ваша
сокрыта со Христом
в Боге» (Кол. 3, 3). Сими словами апостол языков характеризует одно из
свойств истинно-христианской жизни
— сокровенность. Она состоит в том,
что рожденный от Бога последователь
Господа Иисуса Христа незримо для
мира, в скудельном сосуде плоти носит сокровище святости, на теле своем
имеет язвы Господа Иисуса, совершает
подвиги, которые делают его человеком
не от мира сего. «Цель нашей жизни,
— говорит в Бозе почивший епископзатворник Феофан, — пребывать в живом общении с Богом, нам быть в Боге
и Богу в нас, — что и составляет сокровенность жизни в Боге. Верующие
в Господа Иисуса Христа облекаются в
Него, и бывают един дух с Ним; а Он —
едино с Богом Отцом; вследствие чего
и они чрез Него вступают в единение
и общение с Богом, — жизнь их становится и есть сокровенна в Боге. Но сия
жизнь в Боге, чрез Христа Спасителя
сокровенная, пребывает сокровенною,
невидимою и незримою для других.
Начала и движения сей жизни никто не
видит. Не видит и сам причастившийся сей жизни. Начавшись, жизнь сия
зреет невидимо для него, пока не станут являться ощутительные действия
благодати Святого Духа».1 Пребывая
в Боге, сокровенный от взоров мира
христианин восходит по степеням духовного совершенства в молчаливой
красоте кроткого и безмолвного духа2.
«Внутренний человек, — говорить
святой апостол Павел, — обновляется
со дня на день».3 Но это возрастание
в обновлении жизни непостижимо.
«Дух, идеже хощет, дышет и глас его
слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет, тако и всяк человек,
рожденный от Духа».4 Непонятен рост
брошенного в землю семени,5 непостижимо возрастание телесного человека,
таинственно восхождение по степеням
духовного совершенства внутреннего
человека, так как оно состоит из действий благодати и взаимодействий облагодатствованного христианина. Это
возрастание совершается медленно.
«Как человек, в противоположность
животному, развивается медленно, —
говорит один верующий мыслитель,6
— так же медленно развивается духовный человек, в сравнении с человеком

естественным. Основы для вечной жизни должны полагаться особенно прочно.
Христианин предназначается для вечности, почему не в состоянии достигать
духовного развития в течение одного
дня. Создание нового сердца, обновление духа есть дело всемогущества
Божия. “Начавший в нас доброе дело,
будет и совершать его даже до дня Иисус Христова”,7 — говорит святой апостол Павел. При этом и сам христианин
старается о своем успехе. При таких
условиях вырабатывается освящение
человека. Твердая решимость, настойчивость, упорный и тяжелый труд,
самораспинание, борьба до последнего издыхания, — вот качества, необходимые для полного совершенства
внутреннего человека». Взошедший на
такую степень духовного совершенства
христианин созрел в житницу Божию,
— тогда посылается от Бога смертельный серп, пожинающий спелый клас в
вечное Царствие Божие.8
Сии высокие и святые истины жизнью своею оправдал в Бозе почивший
епископ Тихон. Проследим же, насколько нам доступно, жизнь сего подвижника благочестия.

Р

одился он в 1835 году в селе
Язвине Юхновского уезда
Смоленской губернии. Родители его были священник Симеон Клитин и жена его Елизавета. При Святом
Крещении новорожденному дано было
имя Павел, в честь преподобного Павла
Фивейского, память которого празднуется Церковью 15 января. Отец его,
вероятно, скоро по рождении сына
переселился в Смоленск настоятелем
Иоанно-Богословской церкви, почему
все знавшие Павла Клитина в раннем
детстве считали его уроженцем города
Смоленска.
Первые семена веры и благочестия
Павел получил в доме родительском.
Отец Симеон был ревностный пастырь.
В 1848 году холера сильно свирепствовала в Смоленске. Отец Симеон, не
думая об опасности, самоотверженно
исполнял долг пастырский, напутствуя умирающих, погребая умерших
от заразы, — вследствие чего, заразившись, и сам скончался от той же болезни, оставив жену и детей без всяких
средств. Павел остался сиротою на 13-м
году жизни.
В пору детства и юности Павла Клитина жизнь духовенства, даже в домах
священников, отличалась простотою;
им чужда была всякая роскошь и изысканность. Дети иногда не только дома,
но и в училища ходили в одежде, устроенной домашним способом из материала самого дешевого. Видя заботливость
молодых людей об изысканных костюмах, почивший владыка говорил не раз:
«Видишь, как ты одет, а мы и босиком
ходили в училище».
Нужда рождает ум. Невзгоды, какие
тогда испытывали юноши духовного
звания, оберегали их от шалостей и
рассеянности. Не до них было бедным
воспитанникам духовной школы того
времени. Они знали церковь, книгу,
дом родительский или квартиру. Единственною заботою детей было опасение
оскорбить Бога, огорчить наставников
и родителей, тративших скудные, последние копейки на их воспитание.
Преимущественно пред товарищами
такими высокими качествами отличался ученик Смоленского училища и потом семинарии Павел Клитин. Смоленск

в то время не имел недостатка в высоких
образцах истинно-христианской жизни
и благочестия. Таковы были: святитель
смоленской паствы архиепископ Тимофей; о Христе юродивый, окончивший
курс в Смоленской семинарии, Михаил
Иванович Сущинский9 и многие другие.
Пример и слова сих рабов Божиих не
могли не влиять на чистую душу Павла
Клитина. Она в ранней юности «возжаждала к Богу крепкому — живому». Благочестие его и товарищей воспитываемо
было, при уроках наставников и примере
начальников, таинственностью храмов
Свято-Аврамиевского монастыря,10 в
котором молились ученики семинарии,
дивным великолепием Смоленского собора, благодатным ликом обитающей
в оном чудотворной иконы Богоматери
Одигитрии и святынею Свято-Троицкого монастыря, в котором нетленно почивают свято чтимые митрополиты: Симеон, два Сильвестра и Дорофей.
Не дивно, что под таким влиянием
воспитанный ученик семинарии Павел
Клитин, со степенью студента окончивший курс в 1865 году, удалился от
мира и поступил в Смоленский архиерейский дом, где взят был в келейники
к великому старцу — архиепископу
Тимофею. Кроме обязанностей келейника, ему поручен был надзор за певчими архиерейского хора, для которых он
был и репетитором уроков.
Высокая подвижническая жизнь
святителя Тимофея, простота его обращений, мудрое и опытное слово, проникнутое благодатным помазанием, не
могли не влиять на внутренний строй
духовной жизни новоначального послушника Павла. Старец святитель возложил на него обязанность читать ему
святоотеческие творения, духовные
журналы и богословские книги. Такое
чтение, продолжавшееся иногда до
поздней ночи, обогащая ум юного подвижника, расширяло его умственный
кругозор, приучало к бодрствованию и
— главное — укрепляло в стремлении
к совершенству внутреннего человека.
По увольнении старца, архиепископа
Тимофея, на покой в Ордынскую пустынь, за ним последовал туда Павел.
Плодом пятилетнего служения Павла
престарелому святителю были: осторожность в слове, мудрая осмотрительность и глубокое внимание к себе.
«Пустынным непрестанно божественное желание бывает, міра сущим
суетнаго кроме».11 Влияние достолюбезной пустыни отразилось на почившем святителе любовью к уединению и
выражено в том месте речи его, сказанной при наречении во епископа,12 где он
говорит словами Григория Богослова о
сладости жизни пустынной: «Отдайте
мне пустыню, сельскую жизнь и Бога.
Ему Одному я буду угождать даже простотою жизни; желал бы я стать или
легкокрылым голубем, или ласточкой,
чтобы бежать из человеческой жизни,
или поселиться в какой-либо пустыне и
жить в одном убежище со зверями. Там
желал бы я провести свою жизнь без
слез, без страха наказаний и без забот;
иметь одно преимущество пред зверями — ум, который ведает Божество и
небошествен».
В этих словах вынаружился тот
строй внутренней жизни почившего
епископа Тихона, начало которому положено в пустынной келье.
Разделяя со святителем Тимофеем уединение в Ордынской пустыне, в
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Бозе почивший Тихон укрепился в подвигах смирения и покорности воле Божьей и начальственным распоряжениям.
Когда Высокопреосвященный архиепископ Тимофей в июле 1862 года отошел
ко Господу, послушник Павел, по ходатайству Смоленского священника отца
Иоанна Юшенова (ныне здравствующий
Иларион, епископ Полтавский) взят был
опять в Смоленский архиерейский дом
Преосвященным Антонием, епископом
Смоленским (впоследствии архиепископом Казанским), и снова сделан был
надзирателем и репетитором архиерейских певчих. Видя ревность послушника
Павла к подвигам иноческим, Преосвященный Антоний 13 августа 1862 года
постриг его в монашество, наименовав
Тихоном в честь святителя Задонского,
возвел во иеродиакона 26 сентября, удостоил сана иеромонаха в 22 день октября
того же года.
Возведение на высокую степень священства не умалило смирения иеромонаха Тихона. Имея утешение служить
престолу Божию, смиренный Тихон,
утверждаясь в общении с Богом, ходил
пред лицом Его в богоугождении и горячности духа, хвалебно радовался о
Нем, Боге всесовершеннейшем, благоговейно падал пред Его беспредельным
величеством и в изумлении погружался в
Его непостижимой беспредельности.
Такое богатство и высоту духа смиренный иеромонах Тихон таил под скромной
и простой наружностью. Видевшие его
в простой и убогой рясе и таком же клобуке, с бледным лицом, небрежно причесанною головою, с поникшими долу
очами, не знали, какой недюжинный ум
скрывается под наружно-небрежным
видом. Немногие знали и ценили его, в
числе последних были: ходатайствовавший за него священник Иоанн Юшенов и
владыка Смоленский, епископ Антоний.
Последний настойчиво потребовал, чтобы иеромонах Тихон отправился в 1863
г. учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию. Так как у иеромонаха
Тихона не было денег даже на дорогу, то
владыка Антоний дал ему 25 рублей.
Продолжение следует.
Толкование епископа Феофана на Послание к
Колоссянам.
2
1 Петр. 3, 4.
3
2 Кор. 4, 16.
4
Ин. 3, 8.
5
Мк. 4, 26–28.
6
Генри Друммонд «Как развивать нашу жизнь».
7
Филип. 1, 6.
8
Мк. 4, 28.
9
Прибавление к «Смоленским епархиальным
ведомостям», 1865 г., № 10, с. 384.
10
Таинственность эта обуславливалась устройством Свято-Аврамиевского храма, похожего
на катакомбы, невольно располагающего к
молитве.
11
Воскресный антифон 1-го гласа.
12
Церковные ведомости, 1892 г., №17, с. 611.
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О том, почему же все д
Продолжение.
Начало в №1–4, 7–10.

Колизей — место
гибели многих
христианских
мучеников

О

т площади Санта
Мария Маджоре,
пройдя несколько
улиц Вечного Города, на которых сохранилось
много строений классического Рима, мы вышли на одну
из самых широких — улицу
Императорских форумов (via
dei Fori Imperiali). Эта не очень
протяженная городская артерия
соединяет площадь Венеции с
Колизеем. Ее проложили в 1932
году поверх античных раскопок,
она отделяет основной Римский
форум от Императорских форумов. Форум — это площадь.
Римский форум являлся центром политической, торговой и
юридической жизни Рима. На
протяжении веков императоры
воздвигали здесь великолепные
храмы. Рим рос, население увеличивалось, и древний форум
стал мал для большого города.
Тогда императоры создавали
новые форумы.
Проспект Императорских форумов упирается в Колизей. При
виде его, так хорошо знакомого
по фотографиям, трудно удержаться от волнения. Здесь пролилась кровь великого множества святых. Сколько их было,
мы не знаем. Откроется в будущем. На Суде Божием.
Название свое Колизей получил от латинского слова «великан». Так назван был впоследствии, в VIII веке, за свою
огромную величину цирк, построенный в Риме при императорах Флавии, Веспасиане,
Тите и Домициане в 70–80-е
годы после Р. Х. и называвшийся первоначально Амфитеатром
Флавия. Сейчас происхождение
этого название возводят к стоявшей рядом гигантской статуи
Нерона — Колосс Нерон. Его
строили еврейские пленники из
Иерусалима, как некогда отцы
их сооружали пирамиды для
египетских фараонов.
Колизей построен в форме
овала, наподобие яйца, занимающего пространство в две с
половиной десятины (размеры
амфитеатра: 188х156 м — снаружи; 86х54 м — внутри; высота
49 м) и вмещавшего некогда в
себе до ста тысяч зрителей. Впускали в цирк всю эту толпу 64
огромных входа. В самом нижнем этаже цирка находились
царские ложи и почетные места
для сенаторов, следующий этаж
принадлежал сословию римских всадников, третий и четвертый этажи отведены были
для народа.
Этажи поднимались один
над другим широкими уступами в виде огромного крыльца,
разделенного каменными преградами для удобства входов, а
вокруг всего здания были еще
крытые переходы, где тоже толпился народ. Потолка не было: в
случае непогоды или слишком
яркого солнца обширное пурпурное покрывало натягивалось

поверх всего цирка. Под нижним этажом были помещения
для гладиаторов, или бойцов,
а под ареной, или ристалищем,
находились клетки с хищными
зверями.
Колизей был любимым местом жителей древнего Рима,
стекавшихся сюда для того,
чтобы наслаждаться зрелищем
борьбы зверей и людей, происходившей обыкновенно внутри
его на арене. Никто не в состоянии перечислить все те человеческие жертвы, которые пали
здесь: одни под ударами гладиаторов, другие под когтями диких зверей, на доставку которых
из отдаленнейших стран не жалели денег. При открытии Колизея празднества продолжались
сто дней кряду, причем имели
место всевозможные увеселения, какие только могли быть
придуманы праздными людьми, жаждавшими лишь «хлеба
и зрелищ», например: охота, бои
слонов, бои журавлей, битвы
гладиаторов, военные и морские
сражения. Однажды сражались
здесь три тысячи человек; в другой раз в один день погибло на
арене пыть тысяч зверей. Последующие императоры только
продолжали дело, начатое их
предшественниками. При Траяне в течение 120 дней происходили травли зверей, и они стали
так редки, что было строго запрещено убивать львов в Африке; их должны были ловить и
доставлять в Рим для народного
увеселения. Количества гладиаторов, которыми становились
рабы и пленные, совсем не считали: они были дешевле зверей,
и на игрищах Траяна их погибло до десяти тысяч. Однажды
400 пленных гетулов (представителей кочующего племени,
обитавшего в оазисах Сахары)
сражались против 20 слонов —
и все сочувствие народа было
на стороне последних из-за их
редкости.
При императоре Траяне на
арене Колизея появились и христиане, которых ненавистники
мира выставляли причиной всех
общественных бедствий. Когда
Тибр наводнял Рим, когда Нил
не орошал полей в Египте, когда затворялось небо, когда случались землетрясение, голод,
моровая язва, язычники тотчас
кричали: «Христиан ко львам!»
(Christianos ad leones!). Мучения
христиан в Колизее, начавшиеся при Траяне, продолжались
целых два века, почти при всех
его преемниках. Нет возможности назвать имена всех мучеников, пострадавших в это время
на арене Колизея; их были не
десятки и не сотни, а многие
тысячи. Кровь их насквозь пропитала всю землю в Колизее.
Недаром святой Римский Папа
Григорий Двоеслов дал послам
императора Юстиниана, пришедшим к нему из Византии,
как высшую святыню горсть
земли из Колизея, завернув ее
в богатую ткань; причем, заметив, что они не понимают значения этого дара, сказал им с
сердечным умилением: «Вы не
понимаете, что я даю вам: эта
земля пропитана кровью мучеников за веру».

Римский Колизей.

Первый, чья кровь обагрила
песок Колизея, был священномученик Игнатий Богоносец,
епископ Антиохийский (память 20 января и 29 декабря
по ст. ст.). Мужественно выступали за Христа на арене того
же Колизея великомученик Евстафий Плакида и его супруга
Феопистия и их чада Агапий и
Феопист (память 20 сентября),
святая мученица Татиана (память 12 января), святые мученики Персидские князья Авдон
и Сеннис (память 30 июля), священномученик Елевферий (память 15 декабря) и множество
других страстотерпцев Христовых, из которых одни здесь
же обрели себе блаженную во
Христе кончину, а другие, явившись внезапно, подобно пророку Даниилу, пастырями львов,
яко овец, выходили из Колизея
Божиим велением невредимы
для того, чтобы на ином пути
страданий стяжать мученические венцы.
С водворением мира в Церкви Божией при святом равноапостольном царе Константине
гонения на христиан прекратились, но гладиаторские бои в Колизее продолжались до начала
V века, когда они были отменены указом императора Гонория.
О прекращении их в церковной
истории блаженного Феодорита, епископа Кирского, рассказывается так: «Был тогда некто
Телемах, возлюбивший подвижническую жизнь. Удалившись
с Востока и с известной целью
прибыв в Рим именно в то время,
когда происходило то ненавистное зрелище, он сам вступил на
поприще и, сошедши вниз, покушался остановить бойцов, действовавших друг против друга
оружием. Но зрители кровопролития были раздражены этим и,
воспламенившись неистовством
демона, который увеселяется человеческой кровью, побили камнями поборника мира. Узнав это,
дивный царь причислил Телемаха к победоносным мученикам,
а нечестивое зрелище отменил».
Знаменательно: как первый из
христиан, обагривший своей
кровью арену Колизея, был епископом Восточной Церкви, так и
последний, стяжавший здесь мученический венец, был пустынножитель того же Востока.

Внутриннее устройство Колизея.

Римский форум.

После страшных набегов
на Рим разных варварских народов Колизей был разрушен
и оставлен жителями Рима; в
начале XII века он представлял собой не амфитеатр, а
какую-то гору камней. В половине XIV века в нем опять
начались игры, турниры и кулачные бои; в XV веке он служил каменоломней, а при Папе
Клименте XI (1700–1721) в нем
был устроен склад селитры. В
правление того же Папы пала
от землетрясения часть Колизея, обращенная к Целийскому холму. Все здание пришло
в такое запустение, что в нем
стали жить волки, за истребление которых даже назначена была премия.
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Так продолжалось до Папы
Венедикта XIV (1740–1758), который взял Колизей под свое покровительство, поставил вокруг
его арены 12 каменных алтарей,
посвященных Страстям Господним (Via Crucis — Крестный
путь), а посередине — крест,
около которого собирался народ
слушать проповедь монахов-капуцинов о страданиях Христовых. Последующие Папы также
предпринимали разные меры
к предотвращению уцелевших
остатков Колизея от разрушения, но все-таки две трети здания пропали.
В настоящее время от Колизея остался лишь исполинский
остов, который страшно смотрит сквозь пустые отверстия
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дороги ведут в Рим?

Римские катакомбы.

Роспись в римских катакомбах.

своих окон на окружающие его
развалины древнего Рима и
свидетельствует как о тщетности и ничтожестве язычествa,
так еще более о величии и силе
христианства, приводит нам на
память целый сонм мучеников
и невольно заставляет нас молитвенно взывать к ним: «Вси
святии мученицы, молите Бога
о нас!»

Римские
катакомбы

Б

ез катакомб невозможно представить историю
римского христианства первых трех веков.
Об их устройстве хочется
рассказать более подробно,
ведь это уникальный памятник — мост между первыми
христианами (мучениками и
исповедниками) и нами — христианами XXI века. Здесь испытываешь те же чувства, какими
жили братья и сестры по вере.
Восемнадцать или девятнадцать столетий, нас отделяющие, не имеют значения. Время, столь разрушительное для
всего земного, не имеет власти
над духовным миром. Ему даны
иные законы. Люди, молившиеся в этих катакомбах, родились
раньше нас, но мы члены одной
Церкви: они уже на Небе, а мы
пока стремимся к ним. Нас связывают духовные узы, мы составляем единое Тело Христово
— святую Церковь.
Само название «катакомбы»
(лат. catacomba) древним римлянам не было известно, они
применяли слово «цеметерии»
(лат. coemeterium) — «покои»,
обозначавшее сооружения для
погребения. Один из цеметериев, святого Себастьяна, назывался ad catacumbas (от греч.
κατακόμβεσ — углубление). В
Средневековье лишь он был известен и доступен населению,
по его названию с тех пор все
подземные захоронения стали
называть катакомбами.

Первые катакомбы у ворот
Рима возникли в дохристианскую эпоху: так, например, сохранились иудейские катакомбы (итал. Catacombe Ebraiche)
на Аппиевой дороге. В отношении происхождения катакомб
нет определенной точки зрения.
Существует гипотеза, что они
являются остатками древних
каменоломен или более древними подземными путями сообщения. Также существует
мнение итальянского археолога, пионера в изучении римских
катакомб Джованни Батиста деРосси и его последователей, что
катакомбы являются исключительно христианским сооружением, так как их узкие ходы
непригодны для извлечения из
них камня, а сама порода катакомб непригодна для использования в качестве строительного
материала.
Захоронения в катакомбах
образовались на частных земельных владениях. Богатые
римляне устраивали на принадлежавших им участках одиночные могилы или целые семейные
склепы, в которых допускали
погребать своих наследников
и близких, подробно обозначая
круг этих лиц и их права на могилу. В дальнейшем их потомки,
переходившие в христианство,
розрешали погребать на своих
участках единоверцев. Об этом
свидетельствуют многочисленные надписи, сохранившиеся в
катакомбах: «[Фамильная] усыпальница Валерия Меркурия,
Юлитта Юлиана и Квинтилия,
для почтенных его отпущенных и потомков того же вероисповедания, что я сам», «Марк
Антоний Рестут построил
склеп для себя и своих близких,
кто верит в Бога». Подземные
ходы соответствовали границам владений и были соединены друг с другом многочисленными галереями, образовывая
таким образом своего рода решетку (как катакомбы святого
Каллиста). Некоторые катаком-

бы представляли собой ответвления от основного хода, иногда
также в несколько этажей.
Христиане переняли во II веке обычай хоронить усопших
(в том числе мучеников) в катакомбах, но они не являлись
местом укрытия христиан. К
V веку старые катакомбы были
расширены, а также были построены новые. Именно от совершения богослужений в катакомбах на гробах мучеников
ведет свое начало христианская
традиция совершения Литургии непременно на мощах святых (в каждом православном
храме в алтаре на престоле
находится святой антиминс —
плат, освященный епископом, в
который вшита частица мощей
какого-либо мученика; без антиминса невозможно совершение Литургии в православной
традиции).
В катакомбы входили также гипогеумы (лат. hypogeum)
— помещения религиозного
назначения, однако с точно
не установленной функцией,
а также зачастую небольшой
зал для трапез, зал для собраний и несколько шахт для
освещения (лат. luminare). В
«Апостольских
постановлениях (ок. V века) содержится
прямое указание на встречи
ранних христиан в катакомбах:
«…без наблюдения собирайтесь в усыпальницах, совершая
чтение священных книг и поя
псалмы по почившим мученикам и всем от века святым, и
по братьям своим, почившим
о Господе. И вместообразную
приятную Евхаристию царского Тела Христова приносите в
церквах своих и в усыпальницах…». Об устойчивой традиции совершать богослужения
в катакомбах свидетельствует
одна из надписей, найденных
в XVI веке Цезарем Баронием
в катакомбах святого Каллиста:
«Какие горькие времена, мы не
можем совершать в безопасности Таинств и даже молиться в
наших пещерах!»
Наиболее ранними (IV век)
историческими источниками о
римских катакомбах являются
сочинения блаженного Иеронима и Пруденция. Блаженный
Иероним, воспитывавшийся в

Риме, оставил заметки о своих
посещениях катакомб: «Вместе со своими товарищамисверстниками я имел обычай
по воскресным дням посещать
гробницы апостолов и мучеников, спускаться часто в пещеры,
вырытые в глубине земли, в
стенах которых по обеим сторонам лежат тела усопших, и
в которых такая темнота, что
здесь почти сбывается это пророческое изречение: “да внидут
во ад живи” (Пс. 54: 16). Изредка свет, впускаемый сверху,
умеряет ужас мрака, так что
отверстие, чрез которое он входит, лучше назвать щелью, чем
окном».
Описание Иеронима дополняет написанное примерно в
тот же период сочинение Пруденция «Страдания блаженнейшего мученика Ипполита»:
«Недалеко от того места, где
оканчивается городской вал, на
возделанной местности, к нему
примыкающей, открывает свои
темные ходы глубокая крипта.
Покатая тропа, извиваясь, ведет
в это убежище, лишенное света.
Дневной свет проникает в крипту чрез вход, а в извилистых
галереях ее уже в нескольких
шагах от входа чернеет темная
ночь. Впрочем, в эти галереи
бросают ясные лучи сверху отверстия, прорубленные в своде
крипты; и хотя в крипте встречаются там и здесь темные места, тем не менее чрез означенные отверстия значительный
свет освещает внутренность
высеченного
пространства.
Таким образом дается возможность под землею видеть свет
отсутствующего солнца и наслаждаться его сиянием. В таком тайнике скрывается тело
Ипполита, подле которого
воздвигается жертвенник для
Божественных Священнодействий».
Катакомбы в период II–IV
веков использовались христианами для проведения богослужений и осуществления
захоронений, так как община
считала своим долгом погребать единоверцев только среди
своих. Похороны у первых христиан были простыми: предварительно омытое и умащенное различными благовониями
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тело закутывали в саван и помещали в нишу. Затем ее закрывали мраморной плитой и в большинстве случаев замуровывали
кирпичами. На плите было написано имя усопшего (иногда
только отдельные буквы или
цифры), а также христианский
символ или пожелание покоя на
небесах. Эпитафии были весьма лаконичны: «Мир с тобой»,
«Спи в мире Господа» и т. п.
Часть плиты покрывали цементным раствором, в который
также бросали монеты, небольшие фигурки, кольца, жемчужные ожерелья. Зачастую рядом
оставляли масляные лампы
или маленькие сосуды с благовониями. Число таких предметов было довольно велико:
несмотря на разграбление ряда
захоронений, в одних только катакомбах святой Агнессы было
найдено около 780 предметов,
положенных вместе с усопшими в гробницу.
Христианские захоронения
в катакомбах почти в точности воспроизводили еврейские
погребения и не отличались в
глазах современников от еврейских кладбищ в окрестностях
Рима. По мнению исследователей, раннехристианские эпитафии («Почить в мире», «Почить
в Боге») в катакомбах повторяют иудейские погребальные
формулы: bi-shalom, bi-adonai.
Управлением и поддержанием порядка в катакомбах занимались фоссоры (лат. Fossorius,
Fossorii). Также в их обязанности входила подготовка мест
для захоронений и посредничество между продавцами и покупателями могил. Их изображения также часто встречаются
в катакомбной живописи: их
изображают за работой или стоящими с орудиями своего труда, среди которых выделяются
топор, кирка, лом и глиняная
лампа для освещения темных
коридоров. Современные фоссоры участвуют в дальнейших
раскопках катакомб, следят за
порядком и проводят ученых и
паломников по неосвещенным
коридорам.
Игумен Афанасий
(Бедный).
Продолжение следует.
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Печать антихриста в Православном Предании

Ìåëåòèé, ìèòðîïîëèò
Íèêîïîëüñêèé
Окончание.
Начало в №2–3, 5–10.

З

амыслы диавола
подчинены особой
безумной логике.
С момента его отступления от Бога он одержим желанием стать богом.
Как упал ты с неба, денница,
сын зари!.. А говорил в сердце своем: «взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу
престол мой» (Ис. 14, 12–13).
Зависть величию Божию извратила природу диавола и
сделала его источником всех
зол и грехов. Зависть внушает ему желание самому стать
богом, а так как Христос имеет Свою печать, то и диавол,
когда это будет возможно,
введет собственную печать.
Так учат святые отцы Церкви.
Икумений, епископ Триккский, говорит, что печать
имени антихриста будет противоположна печати Креста
Христова, а преподобный Ефрем Сирин считает, что антихрист даст свою печать вместо печати Креста. Антихрист
даст своим сторонникам печать как своего рода оберег,
талисман, и она должна будет
заменить Крест Господень.
Печать Христова имеет
силу, поэтому диавол тоже захочет дать силу своей печати.
Надо помнить, что сатану издревле называли обезьяной
Господа Бога, которая только
и может глупо копировать и
передразнивать.
Возникает вопрос, может
ли печать антихриста повредить верующим во Христа.
Ответ однозначный: нет, поскольку Христос есть Всемогущий Бог, а сатана всего
лишь падший ангел, проклятый Богом. Но если антихрист
и его господин диавол ничем
не могут повредить христианам, то что означают слова
святых отцов, которые говорят, что поставленное антихристом на правую руку и лоб
начертание даст принявшим
его некую силу?
Святой Ефрем пишет: антихрист даст нечестивое начертание на чело; чтобы человек
не смог осенить себя знамением Креста Христова, он
ставит печать на правую руку.
Ибо, запечатав лоб и десницу,
запечатываешь все члены.
Арефа Кесарийский говорит,
что печать на правую руку
дается, чтобы лишить человека возможности делать добрые дела, а на лоб — чтобы
у него помрачился разум и он
не мог иметь благочестивых

намерений («Толкование на
Апокалипсис»).
Современные провозвестники скорого прихода антихриста считают, что Христос
слабее сатаны, потому что
антихрист превосходит Его в
могуществе, а его печать обладает какой-то невероятной
силой, против которой христиане беззащитны, и им не
на кого и не на что надеяться.
Однако из Писания мы
знаем, что Христос пришел
на землю и стал Человеком,
чтобы разрушить дела диавола (1 Ин. 3, 8), а не для того,
чтобы отпустить его на свободу и разрешить ему действовать по его похотям: как Бог
Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета,
и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом (Деян. 10, 38), причем
независимо от того, понимали
они, что с ними происходит,
или не понимали. Христос
пришел в мир, дабы смертью
лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через
всю жизнь были подвержены
рабствуу [диавола] (Евр. 2,
14–15). Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и
они идут за Мною. И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут
вовек; и никто не похитит
их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше
всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего
(Ин. 10, 27–29).
Христос есть Бог Сильный,
могущий повелевать демонам, и они трепещут перед
Ним: Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный
с оружием охраняет свой
дом, тогда в безопасности
его имение; когда же сильнейший его нападет на него
и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся (Лк. 11, 20–
22). Христос воскрес, отняв
силы у начальств и властей,
властно подверг их позору,
восторжествовав над ними
Собою (Кол. 2, 15).
В Требнике содержатся
особые запрещающие молитвы, читаемые во время совершения Таинства Крещения.
Во второй молитве священник
повелевает сатане отступить
от запечатленного именем

Господа нашего Иисуса Христа: «Отступи, познай твою
суетную силу, ниже на свиниях власть имущую».
И если уж над свиньями
сатана не имел власти, как
об этом повествуется в Евангелии, то как он может иметь
ее над нами, запечатанными
Самим Христом? Православным должно быть стыдно бояться немощных дерзостей
лукавого, забывая, что есть
Всесильный Бог, Которому
одному всецело принадлежит
власть над ним и всем его воинством и Который уготовал
им огонь вечный.
Таким образом, печать
Христова, полученная нами
в Крещении, нерушима, неизгладима и неотъемлема.
Спрашивается, а не является
ли печать антихриста такой
же прочной и нерушимой? Некоторые отвечают на этот вопрос утвердительно, считая,
что получивший ее человек
тотчас же становится сыном
погибели, рабом антихриста,
не имеющим никакой надежды на спасение.
Святой Андрей Кесарийский говорит, что у тех иудеев
и язычников, которые однажды прельстятся антихристовыми чудесами и запишут его
богомерзкое имя у себя на
сердце, оно пребудет там навсегда.
На первый взгляд наши
оппоненты вроде бы правы.
Но давайте подробно разберем слова святого Андрея.
Однажды
прельстившиеся
— это те, которые полностью
отдадут себя под власть антихриста, поверят в его ложные чудеса, а тем самым признают, что он есть истинный
бог. В слове «запишут» подчеркнута сугубая добровольность их выбора, что будет
окончательно подтверждено
принятием печати.
Рассматривающие эту проблему не в свете учения отцов Православной Церкви, а
по собственному разумению,
считают, что человек, пользующийся карточками с нанесенным штриховым кодом,
якобы заключающим в себе
число 666, принимает печать
антихриста. Но если я верую
во Христа и знаю, что Он несравненно сильнее диавола и
антихриста, то я безбоязненно могу пользоваться этими
карточками, пусть даже на них
и стоит данное число. С верой

во Всемогущего Бога я перекрещу карточку и буду твердо
убежден в том, что этим уничтожена сила диавола.
Господь Иисус Христос
сказал: кто отречется от
Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10,
33). Таким образом, надо не
только веровать во Христа «в
душе», но исповедовать Его
перед людьми. Отказываясь
от исповедания Христа, мы
отрекаемся от Него Самого.
Нам возразят, что человек
будет не в силах поставить
печать Креста Христова поверх печати антихриста, поскольку скверна не может
принять благословения Божия. Но из истории христианской Церкви мы знаем, что
люди, из страха мучений отрекшиеся от Христа во время
гонений, снова принимались
в церковное общение. Эти
люди именовались падшими;
к ним относились и предатели, донесшие властям на
христиан. Принятие их в общение с Церковью после покаяния и наложения строгих
епитимий
осуществлялось
через епископа или священника, являющихся представителями или, лучше сказать,
свидетелями Церкви. Любой
грех прощает Бог кающемуся, покаянием заглаживается
даже отречение от Христа.
Мы уже говорили, что печать антихриста не будет ставиться лазерными лучами;
это не татуировка или какоето подкожное вкрапление;
наивно также думать, что она
будет представлять собой
блок микросхем, вживленный
в головной мозг, — совершенно очевидно, что подобные
идеи заимствованы из научной фантастики.
Печать антихриста — это
добровольное,
сознательное отречение от Христа.
Но даже оно может быть не
окончательным, так как у человека всегда остается возможность покаяться, и тогда
Господь изгладит эту печать и
освободит его душу от уз диавола. Бог не хочет «смерти
грешника, но еже обратитися,
и живу быти ему» (молитва
первая из Последования о
исповедании).
Итак, Бог может и хочет
разорить все козни диавола
и всех призывает к покаянию — как когда-то гонителя
Иллюстрация
к 20-й главе
Откровения
Иоанна
Богослова с
включением
эпизода
Столетней
войны.
Миниатюра
из Библии
Гамильтона.
Мастерская
Кристофоро
Ормины. Около
1355 года.
Музей Берлина.
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Савла, ставшего апостолом,
или Петра, трижды с клятвой
отрекшегося от Христа.
Что же делать, чтобы устоять и сохранить верность
Христу? Преподобный Нил
Подвижник пишет: «Если хочешь защититься от всех козней диавола, возьми в руки
всеоружие — любовь ко Христу, благоговейно призывай
Его святое имя, осеняй себя
знамением Честного Креста.
Когда ставишь печать Креста Господня у себя на сердце, челе и на других членах
твоих, верь, что этим непременно разрушается вся сила
вражия; и лукавые демоны в
страхе побегут от тебя» («Послание третье»).
Когда Греция находилась
под турецким игом, а христианство преследовалось, многие христиане были замучены
до смерти фанатичными приверженцами ислама. Мусульмане, у которых тоже есть печать, свидетельствующая об
их принадлежности к исламу
— обрезание, многих христиан обрезали насильно, хотя
те не отрекались от Христа
и не принимали магометанства. Неужели они перестали
от этого быть христианами,
потеряли благодать святого
Крещения и от них отвернулся Бог? Нет, но тем самым
они только посрамили своих
гонителей, силой подвергших их обрезанию, поскольку,
имея внешний символ принадлежности к религии Магомета, остались христианами!
Так, Греческая Православная Церковь прославляет
святого мученика Николая,
пострадавшего в 1657 году.
Он был маленьким мальчиком и жил в Смирне. Как-то
раз, горячо споря со сверстником и желая что-то ему
доказать, Николай произнес:
«Я буду турком, если не докажу тебе этого!» Его схватили и привели к турецкому
судье, который спросил: «Ты
хочешь быть турком?» Мальчик ответил: «Даже если вы
разорвете меня на куски, бросите в огонь или в море, я не
отрекусь от Христа!» Судья
велел обрезать Николая. Его
привязали к столбу и сделали
ему обрезание, однако он закричал: «Я верю во Христа и
никогда не буду турком!» Мучители, увидев, что не могут
сделать Николая мусульманином, повесили его. Так он
принял нетленный мученический венец.
В житии святого Василия
Великого
рассказывается,
как некий молодой человек
из Кесарии — города, где был
епископом святой Василий,
— полюбил девушку, на которой не мог жениться из-за
разницы их социального положения. В отчаянии он обратился за помощью к колдуну.
Тот предложил ему отречься
от Христа. Молодой человек
послушал чародея, и диавол
сотворил свое «чудо»: девушка так сильно влюбилась
в юношу, что потребовала от
родителей благословения на
брак с ним, угрожая в случае
отказа покончить с собой.
Увидев, что муж не ходит в
церковь, не причащается и не
осеняет себя крестным знамением, молодая жена спросила его о причине этого, и
он ей во всем признался. Он
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Крещение апостола Павла
святым Ананией. Миниатюра
из Псалтири. XI век.

пошел к святому Василию, и
тот сказал: «Не бойся, твою
клятву сатане ты можешь расторгнуть. Покаяние и молитва
сотрут ее!» И действительно,
пост и молитвы кающегося,
его супруги и Василия Великого полностью уничтожили
клятву, принесенную диаволу.
Святитель получил от сатаны
хартию, подписанную бывшим
отступником, и порвал ее, после чего помазал его святым
миром, засвидетельствовав
этим прощение от лица Церкви и утвердив печать Христову в его сердце.
Насильственное поставление печати антихриста не может повредить христианину,
если он внутренне не принимает ее, сопротивляется
диаволу и остается учеником
Христа. Сети диавола подобны паутине; их разрывают
церковные Таинства, пост и
молитва, а также решимость
бороться с диаволом и готовность послужить Богу. Гадаринский бесноватый (Лк. 8,
26–39) полностью находился
во власти диавола, его воля
была подавлена сатаной, но
Господь Иисус Христос освободил его от этого рабства
Своей Божественной властью. Так и мы должны уповать на силу Божию, которая
нас защищает во всякое время и на всяком месте.
Печать антихриста, говорит александрийский монах
Дидим, не может быть равносильной печати Святого Духа,
данной рабам Христовым.
Антихрист будет человеком
и не сможет ни вселиться в
души своих подданных, ни
соединиться с ними, поскольку это возможно лишь для Несозданного естества. Потому
и печать его будет внешним
знаком. В Писании приводятся случаи, когда сатана
вошел в души людей — Иуды
Искариотского и Елимы Волхва. Надо понимать, что речь
идет о том, что диавол исполнил злую волю сердца этих
людей («О Святом Духе»).
Весьма показательно, что
в Откровении святого Иоанна
Богослова вслед за рассказом о начертании антихриста
повествуется о печати избранных Божиих, на которой
стоит имя Господа Иисуса
Христа и Бога Отца. Это, конечно, неслучайно, тем самым апостол хочет сказать,
что имеющий печать имени
Христова не должен ничего
бояться. Толкуя это место,
Арефа Кесарийский говорит,
что избранные Божии, имеющие на челе имя Господа Иисуса Христа и Отца Его, суть
те, кто, по словам апостола,

просвещен светом лица Божия, ужасающим демонов
(«Толкование на Апокалипсис»).
По его мысли, святой Иоанн поместил повествование
об имени Христовом после
рассказа о начертании зверя, тем самым подчеркивая
силу и действие имени Божия, которым побеждаются
все козни лукавого, сколько
бы тот ни пытался стать равным Всемогущему Богу. Архиепископ Арефа призывает
нас не бояться антихриста и
начертания его имени, ибо во
времена антихриста печать
Животворящего Креста приобретет еще большую власть
и покажет еще большую силу.
Это должны помнить все христиане, особенно те, которые
думают, что диавол настолько могущественнный, что
может победить Бога и отторгнуть их от руки Его и что
Крест Христов не спасет их от
диавола и антихриста.
Преподобный Иоанн Дамаскин, великий учитель
Церкви, говорит, что человек
самовластен в выборе своего решения и свободен избирать то, что ему больше
нравится, доброе или злое.
Диавол бессилен принудить
человека предпочесть злое
(«Точное изложение православной веры»).
Единственно возможный
для сатаны способ воздействия на людей — соблазнять их на зло, чтобы злые
дела превратились в привычку. Однако Христос дает
человеку несокрушимую печать, сила которой позволяет
противостоять всем лукавым
дерзостям демона.
Печать антихриста есть
внешний символ отречения
от Христа, ничего не дающая
человеку, кроме возможности получения материальных
благ. Сама же по себе — без
отречения — она ни хороша,
ни плоха, то есть ничего не
значит и ничего в себе не несет.
Сопротивляться диаволу и
антихристу можно только силой Христовой и в Духе Святом, а потому бесплодными
окажутся усилия тех, кто будет бороться с антихристом
своими силами, своим умом.
Они в конечном итоге останутся безоружными, не имея
благодатного подкрепления,
и, как говорит святой Ипполит Римский, легко попадутся
в сети диавола («О кончине
мира»).
В Таинстве святого Крещения человек перед погружением в воду отрекается от
диавола, всех дел его, всей
гордыни его. Священник читает заклинательные молитвы, после которых крещаемый, обратившись к западу,
дует и плюет на сатану.
Для христианина нет ничего худшего, чем отречение от
Бога и Христа Его, и ничего
более позорного, чем бояться диавола. И не бойтесь
убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и
душу и тело погубить в геенне (Мф. 10, 28).
Так дунем же и плюнем на
диавола с верой, дерзновением и упованием на Христа!

Молдавский старец
Паисий Величковский
Его жизнь, учение и влияние
на православное монашество

Продолжение.
Начало в №12 (2012)–4, 7, 9, 10(2013).

Глава 2

Странствование по правобережной
Украине. Чернобыль. Ржищев.
Повесть о замученном униатами
православном дьячке. Пустынник
Исихий. Пребывание в Медведовском
монастыре. Пострижение Петра в
рясофор. Притеснение от униатов.
Уход в Киево-Печерскую Лавру

К

ак только рассвело, беглецы отыскали дорогу и скоро пришли в
какое-то селение. Отдохнув и подкрепившись пищею, двинулись
дальше на юг. Они проходили огромными лесами, ночуя в попутных селах или просто в лесу
под открытым небом. Через несколько дней они
подошли к реке Припяти, на другом берегу которой увидели город Чернобыль, но колебались
идти туда, так как лед на реке был уже ненадежен. Когда они стояли и раздумывали, подходят
к реке еще несколько человек и смело идут по
льду на ту сторону. Тогда и наши путники последовали за ними, однако с большим страхом,
потому что во многих местах лед уже провалился. Дойдя до середины реки, они увидели перед
собою глубокую трещину, шириною в аршин. У
Петра замерло сердце от страха. Чувствуя как бы
неминуемую смерть перед собою, он перешагнул через пропасть. Дальнейший путь не представлял трудностей. Выйдя на другой берег, они
сели отдохнуть. Когда они сидели и смотрели
на только что пройденный путь, вдруг раздался
страшный шум: лед затрещал и стал ломаться по
всей реке. Льдины, как высокие стены, напирали
одна на другую и плыли вниз по течению. Пораженные этим необычайным зрелищем, Петр
и его спутник со слезами благодарили Бога,
проведшего их через реку за один момент до ее
вскрытия. Город Чернобыль не имел вокруг себя
ни ограды, ни стражи, и Петр со своим товарищем свободно вошли в город и скоро нашли себе
пристанище.
Была Лазарева суббота. На другой день,
утром, когда они шли по городу, кто-то сзади позвал Петра по имени и фамилии. Петр страшно
испугался. Оглянувшись, он увидел землякаполтавца, сына одного зажиточного горожанина,
который, приветливо поздоровавшись с Петром,
пригласил его вместе с товарищем к себе в гости.
Дорогой он рассказал Петру, что приехал в этот
город по поручению полтавского полковника Кочубея для покупки леса. После этого он рассказал Петру о его матери, которая все время плачет о нем, да и все жители Полтавы вместе с нею
жалеют о нем. Сказав это, он стал уговаривать
Петра вернуться к матери. Петр до такой степени растерялся от этой неожиданной встречи, что
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не мог выговорить ни одного слова. В его голове
была только одна мысль, что если этот человек
захочет, он может задержать Петра и увезти его
на родину. Между тем знакомый, продолжая
приветливо разговаривать, привел их к себе на
квартиру и приказал подавать обедать. От страха
Петр за обедом ничего не ел. После обеда прощаясь с гостями, знакомый просил Петра заходить к нему почаще. Таким образом, тайна Петра
стала известна его товарищу. Узнав о его бегстве
от матери, товарищ не переставал восхищаться
им за его решимость покинуть мир. При этом он
рассказал, что до своего приезда в Любечский
монастырь он долго жил в Полтаве, в школе при
соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, и хорошо помнит мать Петра и его родных,
и даже его самого, но ему и в голову не могло
прийти, что Петр скрывается в Любечском монастыре. Все эти похвалы и разговоры товарища
были очень тягостны Петру. Он видел, что ему не
удалось скрыться от людей. Боясь, что его задержат и отправят в Полтаву, он решил в тот же день
покинуть Чернобыль. Не теряя времени, он пошел в ближайшую церковную школу разузнать,
нет ли там человека, идущего на Украину. Такой
человек нашелся: это был монах, уходивший
в тот же день на юг. Петр стал упрашивать его
взять с собою и его с товарищем. Монах с неохотою согласился и велел им приходить поскорее.
Петр поспешил на свою квартиру, но товарища
там не было. Подождав его немного и видя, что
время идет, Петр поспешил вернуться в школу
один и застал монаха уже выходящим в дорогу. В
течение многих дней они проходили сплошными
лесами, приближаясь к Украине.
В это время правобережная Украина находилась в очень печальном состоянии. Ей приходилось много терпеть от религиозного фанатизма
и иезуитов, и униатов. «Трудно вообразить, —
пишет в своей “Истории церкви” архиепископ
Черниговский Филарет, — все жестокости, какие
в то время причиняли православным. Православных священников привязывали к столбам, били
плетьми, сажали в тюрьмы, морили голодом, рубили саблями пальцы, ломали руки и ноги. Кто и
затем еще оставался в живых, но не хотел унии,
того выгоняли из домов. На монастыри днем
делали нападения, грабили и жгли их, монахов
терзали, как могли, часто убивая. Деревенских
обывателей и мещан мучили бесчеловечными
пытками, чтобы сделать униатами. Православный народ, как овец, гоняли в костел или в униатскую церковь. Во время самого чтения Евангелия
входил в православный храм приказчик, бил народ плетью и гнал его, как скот из хлева. Многие претерпевали разорение домов, мучительные
побои, а другие и самую смерть. В Киев, в центр
религиозной жизни края, ежедневно поступали
жалобы насильно обращаемых в унию православных жителей юго-западного края. Туда приезжали под защиту митрополита изгнанные из приходов униатами, лишенные крова и имущества,
часто жестоко оскорбленные или изувеченные
сельские священники; являлись на поклонение
киевским святыням, несмотря на запрет властей
и мимо польских военных кордонов, многочисленные толпы богомольцев, приводившие в ужас
рассказами о страданиях, претерпеваемых ими
на родине из-за верности Православию. В защиту
веры и народности поднялись гайдамаки. В начале XVIII века гайдамацкое движение в правобережной Украине было уже в полном ходу, все
более и более усиливаясь к половине столетия.
Для поимки и усмирения гайдамаков польское
правительство посылало войска. Эти военные команды были тяжелым бременем для народа и еще
более усиливали смуту». Одно из самых сильных
гайдамацких движений было в 1734 г., т. е. всего
только за пять или шесть лет до описываемого
нами странствования Величковского. Вот по какой стране и при каких тревожных обстоятельствах приходилось совершать свое путешествие
юному искателю истинного монашества.
Продолжение следует.
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Серед ясного неба грім
Руслан (Рустик) Левович Новакович народився 5 червня 1967 року в
м. Пінськ Брестської області. Дитинство і юність
провів у Полтаві, де у
1984 році закінчив середню школу №6. У 1985–87
роках служив у лавах
Збройних сил у Закавказзі. У 1988–1994 роках
— навчання в Київському медичному інституті
ім. Богомольця. Студентом брав участь у дослідженнях Ближніх печер
Києво-Печерської Лаври і
Звіринецьких печер у Києві. 1994–97 роки — навчання в Українській військово-медичній академії.
2005–2009 — навчання
у Київській Духовній семінарії. Працює лікарем,
спеціалізація — неврологія, психотерапія. З 1994
року і по цей час — староста храму преподобного Агапіта Печерського
(першого лікаря Київської
Русі) при Національному
медичному університеті
ім. Богомольця, диякон.
Друкується в «Дзеркалі тижня», «Літературній
Україні» тощо. Дружина —
лікар, має сина і доньку.

С

еред ясного неба
— грім… Ще ніде
нічого, та раптом
ліс за спиною загув, застогнав, затріщали гілки, із хащів на луки понісся
пронизливий вологий вітер,
ледь не зірвавши капелюшок
з пастушка, який пас волів.
Із заходу чорною свитою насувалася хмара, і що ближче
вона підпливала до сонця, тим
страшніше ставало малому. Він
сховав за халяви листочки, схожі на книжку (читати ж любив
страх!) і, схопивши батога, що
досі мирно лежав на землі, почав його швидко розмотувати.
Хмара вже була з півнеба і, мов злодій, підступала
до світила. Тривожно було не
тільки в небі. Де-не-де вже
блискало, а при землі в пилу
почувся тріскіт. В декількох
метрах від хлопчика дзиґою
закрутився вихор, піднімаючи до гори пісок і сухі стебла.
Шалено обертаючись і засмоктуючи чортополохи, він
рушив до села.
Воли, відчувши небезпеку,
стулились одне до одного. Стояли так, допоки батіг, ляснувши, пройшовся по їхніх спинах,
і крок за кроком рушили до хліву, що виднівся за версту.
Сонце враз померкло, зникнувши в нетрях моторошної
хмари, темрява опустилася на
землю й ліс — вперіщив дощ.
Хльось! — тугий батіг затанцював по боках тварин. «Гей,
додому, додому-у!» — закричав
пастушок, і тварини хутко попрямували до села.
Над ними вибухали громи,
лихі зигзиці ширяли з краю в
край, люта закрутка вирувала
попереду, на щастя, минаючи
хутори, позаду репалися дерева, а на спини лило як з відра.

Це була справжня злива,
коли господиня підставляє
діжку під ринву, а та вмить наповнюється, і булькає, і піниться, мов окріп. Зі стріхи вилітає
шкаралупа від пташиних яєць,
тріски соломи, і все це пливе,
пливе дворищем…
На подвір’ї вже метушилися
батьки. Відчиняли загородь, направляючи волів до хліву. Проте бички й самі, без припросин,
кинулися до укриття, лише
місиво від ратиць лишаючи по
собі.
— Грицю, біжи в хату! — закричали мати.
Мокрий, як хлющ, Гриць заскочив досередини.
Тут було тепло. Він стягував
з себе мокрий одяг, а мати гукали, вже на батька:
— Ночви неси, старий, ночви!
Батько вбігли до оселі й почали тулити ночви під стіну, де
текла стріха. А мати підставляли макітру в іншому місці,
де вже лилися ручаї. В стрісі
шелестів дощ, заливало шибки,
за ними грякало так, що здавалося, завалиться хата. Батьки
хрестилися до образів, а на печі
вовтузилися діти…

Г

ригір довго лежав з
розплющеними очима і дивився в стелю.
Потім підвівся і сів на лаві. Дитинство вже вдруге приходило
йому вві сні. І до чого цей грім
серед ясного неба?..
В маленькій хаті і стіл маленький. На столі лежала дошка. Це була заготовка для ікони. На білому левкасі вже видні
обриси Бога.
Господар оселі, Григір Титаренко, був іконописцем, або, як
сам себе називав, богомазом. Бо
ж, казав, іконописці в столицях,
а ми — люди прості. Колись він
вчився у такого ж богомаза Петруся Підлатайла у волості. На
селі працював без викрутасів.
Як немає липової дошки, бере
соснову. Сам витеше, напише
образ, а потім із сухозлотиці
ризи припасує. Такі ікони називав шелестухами. Як немає дошки підходящої, то на полотні
доброму з матірки малює, тільки ґрунтувати треба старанно.
А як дошка є, то й без ґрунту обходиться, бо з левкасом багато
мороки, та й дорожче робота. А
селяни люблять письмо просте,
виразне, та ще й щоб недорого.
На Вознесіння гостював Григір у сусідньому селі, у Верхоглядах, — саме храм був. Батюшка, отець Сампсоній, як
побачив його на обхожденії,
гукнув:
— Грицю, зайди до мене після служби!
Матушка частувала скромно, бо тоді вже люди затягували
паски. Із скотини у настоятеля
сама корівка лишилася та ще
пес. Активісти в колективізацію
все позабирали: і скотину, і сірячину. Не зглянулися на восьмеро душ дітей. Добре, що хоч
церкву не зачепили.
— Я вже, Григоре, й сам думав іти до тебе, бо діло маю. А
тут трапилася добра година і
звела нас докупи… Е-е… Зі святом! — лагідно запропонував
отець Сампсоній.

Випивши по шкалику наливки, потяглися шпичками до
галушок. А вони ж добрі! З грибами, цибулею, шкварками, та
ще й зі сметаною. Самі пливли в
шлунок. Смачно потрапезувавши і переговоривши все, що на
душі було, батюшка перейшов
до діла.
— Якась проява, братику,
вкрала образ Спасителя з храму. Давній був образ під окладом срібним. Я його завжди
на Пасху на аналой клав. Оце
хтось після Великодня поцупив. Хочу просити тебе написати нам нову ікону. Воскресну,
ти знаєш, там, де Христос із знаменом білим, а попереду ангели
навколішки. — Священик поставив пустий кухоль на стіл і
подивися на майстра.
— Знаю, отче, добре знаю.
Зроблю, як кажете. Тільки…
якби в місто по фарби добрі
з’їздити.
— За це не клопочись! На
фарби я тобі гроші зараз дам,
а за роботу якось домовимось,
гаразд?
— Домовимось, аякже, — посміхнувся Григір. — Тож благословіть!
Отець Сампсоній поблагословив майстра і виніс зі світлиці два срібних царських карбованці.
Проходячи повз церкву, Григір побачив юрбу людей, що, лежачи на траві, сьорбали куліш
із казана і весело махали йому
брилями. У Верхоглядах жили
особливі люди. Мабуть, з тих
пір, як Христос вознісся, вони
і досі вгору
ру дивляться,, виглядаючи Його Другого пришестя.
Тому й село Верхоглядами назвали, а храм Вознесенським.
Добрі, роботящі, вірні Богові
селяни й спасли храм від закриття. Влада хотіла там комору зробити. То люди зібралися і
за день толокою поставили нову
комору. Отакі вони, що без Бога
ні до порога!
Невдовзі Григір побував у
місті й наміняв у художній артілі славних фарб і скипидару (як
сказали художники, терпентин
аж із Франції!).
Все було б нічого, якби не
велика біда, що прийшла в цей
край. Вже давно не чути веселого дитячого сміху на вулиці, гомону молоді на колодках,
співу в оселях селян. Не чути
й погонича, що вертає череду в
село. Осінь на дворі, а жодного
тобі весілля. Лиха осінь 32-го,
недобра.
Коли Григір виходив до криниці або далі в ліс — по листя,
по гриби, по жолуді (що трапиться, те й споживав) — здавалося, земля хитається під ногами. Так тремтіли ноги. Одна
нога від народження була коротшою — від того і спину перекосило. Тож ніхто з дівчат не
пішов за нього заміж. І в армію
не згодився, та і в колгоспі —
інваліди кому потрібні. До комітету незаможників не прийняли, бо антисоціальний елемент — богомаз, і крапка.
— Прихвостень минулого
режиму ти, Григоре, пережиток,
так сказать, темної епохи, —
кинув якось в очі голова комне-

замівців Йосип (по-вуличному
Патлатий).
Так і жив Григір осібно на
краєчку селища, працею власною на хліб заробляв. Коли
ікони менше стали замовляти,
став тарілки розписувати, фотокарточки розфарбовувати
кольоровою тушшю, ложки й
копистки різати. Земля, ота,
що з діда-прадіда, забрана ще в
29-му. Лишились город біля
хати і пуста комора. Вона й раніше за майстерню слугувала, а
як активісти інструменти позабирали, відтоді стоїть пусткою.
Попотужив тоді майстер за
своїм реманентом, бо то ж хліб
насущний. Проте кому зараз ті
ложки потрібні, коли миски порожні?
Сили було обмаль, за літо
лише прорись накреслив. Та й
то попомучився — руки терпли. І ось тепер дошка лежала
на столі, чекаючи натхнення
й сили майстра, який візьме та
покладе яскраві тони на дерево,
зодягне в барви і тим оживить
образ Спасителя.
Скупі сонячні промені залітали в хату і, вітаючи господаря, відбивалися в полив’яних
мисках та ганяли павуків, що
заснували павутинням мисник.
Єдиною розвагою для променів
були вікна, де в склянках та горщиках під тлустим шаром олії
зберігалися фарби. Притулившись до шибок, стояли, аж ніяк
не схожі на академічні, саморобні пензлики і палітра. Це було
єдине веселе місце в хаті, де,
переливаючись, розкошували
яскраві барви і сонячні зайчики.
Раптом за вікнами почувся
гомін, завалував хазяйський
пес, і двері рвучко прочинилися. В шапках і кухвайках
до хати уувалилися активістикомнезамівці. Попереду — Йосип Патлатий з батогом. Позаду — четверо незаможників і
сільський комсомолець Матвій
Сивокінь з металевою спицею
в руках. Такі бригади на селі
називали «буксирами», бо тягли з осель все, що трапиться
їм до рук.
— Ну що, Титаренко, сам
здаси хліб державі чи шукати
мусимо? — не привітавшись,
голосно запитав Патлатий.
— Так ти ж, Йосипе, ще ген
коли позабирав… Де ж воно візьметься знов? — розвів руками
господар.
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— Брешеш!
р
Д
Де закопав зерр
но?! — перейшов на крик Йосип
і тицьнув Григора пужалном в
груди.
Григір ледь втримався на ногах, вхопившись за край печі.
— Шукай, — процідив крізь
зуби.
— Немає нічого.
— Ану, хлопці, понишпоріть
по кутках! — скомандував начальник.
Комнезамівська мишва розбіглася хто надвір, хто на горище,
а Матвій давай штрикати списом долівку.
— Немає нічого, кажеш? А
ще, бач, живий! Нівроку дядько!
Патлатий стояв посеред хати,
як скеля. Широко розвівши ноги
і підперши боки дужими кулаками, він суворо дивився на
Григора.
— Хто підгодовує тебе? Відповідай!
— Ще, дякувати Богу, птахи
літають, а в лісі де-не-де гриба
знайти можна, — наче виправдовувався
у
Григір.
р р
— А це що? — Йосип підійшов впритул до столу і вп’явся
воловими очима в образ. — Знов
за старе? Кому малюєш, сучий
сину? Га? Може, маєш зв’язки з
антидержавними елементами?
Кажи, влада питає тебе!
— Пишу для себе. Я ж одинак, бовкун, нежінь, мені ні на
кого дивитися. А помиратиму
— то ж з Богом…
— Брешеш, церковнику! На
продаж малюєш?! — Від люті
очі комнезамівця вирячилися, нижня щелепа затремтіла, і
він, стиснувши (аж хруснуло!)
пужално, заніс його високо над
дошкою.
— Стій! — Григір
р р схопив
обома руками Йосипа за лікоть.
— Не руш, бо матір твоя з того
світу прокляне!
Патлатий завмер на мить. Потім, відштовхнувши майстра,
опустив батіг на його плечі.
Григір, обхопивши лису, мов
макогін, голову руками, прихилився долі. Батіг свистів у повітрі, ще і ще караючи захисника
святині. Коли той упав під лаву,
начальник копнув його чоботом
і почав трощити все навкруги.
Батіг гуляв по хаті, аж шмаття
летіло в усі боки. Перетрощивши всю посуду в миснику, він
перейшов до вікон. Все, що стояло й виблискувало на підвіконнях, попадало вниз. Розлилися
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фарби, полетіли палітри, посипалося скло.
Розлючений, що згадали матір, яка до кінця днів співала в
церковному
р
у хорі
р і не сприймала
р
атеїстичну пропаганду, Йосип
вискочив з хати. За ним Сивокінь і активіст з торбинкою лляного насіння.
Вилізши з-під лави, Григір
перехрестився і поцілував спасенний образ. Потім заходився швидко збирати фарби, що
їх можна було ще врятувати.
Головне — зібрати олію. Без
неї пігменти перетворяться на
камінь. Вибравши сяк-так вціліле, решту злизував язиком.
Олія разом з глиною, чим була
підмазана долівка, здалася
йому смачною.
Раніше, для розведення
фарб, майстер використовував
різноманітні види олії. Але з
часом від багатьох з них відмовився. Макова олія довго
сохне, а як висохне — фарби
тріскаються. Хоча сама по
собі світла й прозора. Олія з
горіхів темнувата, з конопель
— смердить, а про заморські
він лише чув від художників.
Тому зупинився на лляній.
Недорога й завжди є! Як ще
земелька власна була, то сіяв
льон, а потім давив сім’я на
олію. Коли на сонце поставиш
— як сльоза прозора, хіба що
як пізніше затужавіє, то темнішає. А як в темряві зберігати
— жовтіє, тоді вона непридатна до роботи.
Мисник був побитий вщент.
Жодної мисочки, жодного глека. Та їх і не так шкода було
Григору. Жалко було фарб. Він,
долаючи біль (забився плечем,
як падав), швидко позбирав
те, що вціліло. Дякувати Богу,
багато склянок просто перекинулися і залишилися лежати на
долівці цілими. А з тих, що побилися чи потріскалися, майстер поскидав фарби в порожні
пляшечки і горнятка, що були
приховані на горищі.
Нарешті він сів на лаві і облизав масні долоні. «Ось тобі
і під’їв», — подумав майстер,
споглядаючи на бите череп’я
під мисником…
Трохи оговтавшись, Григір
відправився за село на пошуки
молочаю. Сільські хлопчаки
навчили його збирати це зілля. Якось він побачив, як ті
труть молочай в долонях, аж
поки гіркота не зникне, і приказують:
Качай, качай молочай
Та в горілочку вмочай,
А з горілочки в вино,
Щоб солодке було.
Як не шукав Григір — не
знайшов молочаю. Пожував
корінець кульбаби, та від нього ще більше захотілося їсти.
Розставивши петлі на зайців,
пішов до лісу.
Ліс зустрів його у всій своїй
осінній красі. Природа — цей
дивовижний художник — поклала на дерева свої найкращі
палітри. Це відбувається лише
одного разу, коли осінь ступає
на річне коло. Могутні крони
підпирали небо, а з їхньої висоти донизу, на кущі терну, барбарису, бузини, підлісок, з горобини та ліщини спадало барвисте
листя.
Григір намагався знайти
якусь ягідку, та дарма. Голодні люди повизбирали їх ще
зеленцем.

Школа добра

На галявині Григір зустрів
Ванька, хлопчика років десяти, свого похресника. Одяг висів на ньому, як на опудалі. Не
одяг — шмаття (все путнє давно
виміняв на хліб). Великі запалі
очі з-під рудої чуприни випромінювали голод.
— Драстуйте, дядьку Грицю!
— привітався хлопчина.
— Драстуй, Ванько! — втомлено промовив Григір і сперся
на соснину. — Знайшов гриба?
— Ні… Нема ніде, а далеко
я боюсь йти, — сумно відповів
малий. Він підійшов ближче і,
дивлячись Грицеві в очі, тихо
промовив: — Дядьку Грицю,
зловіть мені білочку…
— Навіщо тобі? — передбачаючи відповідь, запитав Григір
— Вона, капосна, горішки
поїла… Ті, що я приховав… Тепер… я її з’їм, — в очах хлопця
заросилось…
Дорогою, як вони верталися з
лісу, малий запитав:
— Дядьку, ви Бога малюєте… Він вам помага?
— Аякже!
— То ви не помрете з голоду?
— Того не знаю… Але з Богом не страшно і помирати…
— А мені дуже страшно…
Григір зупинився, бо Ванько
зненацька забіг наперед і простяг руки до майстра.
— Дядьку Грицю, подивіться
на мої руки! Я зможу ними малювати? Навчіть, бо… я не хочу
вмирати…
Григір схилився над його
долонями, наче вивчаючи їх
будову.
— В руках хисту не бачу,
але… спробуємо, — щось схоже
на посмішку торкнуло його обличчя. — Побачимо, який з тебе
підмайстер’я.
Вже при вході в село Григір
помітив, що похресник припадає на ногу.
— І ти кульгаєш?
— Та… третього дня
об’їждчик, дядько Різун, побив…
— А за що це він так?
— Бо не хотів йому сестричку віддавати. Вона, як помирала,
мене за руку тримала. А потім
наче стрепенулася… й затихла.
Я очки їй закрив і довго плакав.
Вона ж останньою померла. Ми
так за руки трималися, допоки
вже сестричка почала холонути… А тут Різун підводою у
двір. Каже мені: «Паняй звідси».
А я йому: «Самі паняйте». То
він мене батогом, а тоді ще й пужалном по спині та по литках.
Ледь втік від нього. Страшний
Різун, лютий, як смерть. Тато не

любив його, казав, що на ньому
хреста нема.
— Е , той за гроші й рідного
батька закопає.
— Татко ще раніш собі ямку
в садку викопали… біля мами.
А як приставилися, то ми з сестрою тягли в ряднині і скоріш
в ту могилку загребли, щоб Різун не побачив.
— А сестричку він забравтаки?
— Забрав… Я простежив за
ним аж до ями, що ото під лісом. Приховався в кущах. А як
він поїхав, то витяг Галю з прірви і поніс додому. Там біля тата
з мамою поховав.
— Як же тобі не страшно
було?
— Страшно, дядьку Грицю,
ще й як! З ями хтось стогнав і
хрипів. Добре, що Галя недалечко покотилася… В мене і зараз
жижки тремтять, як згадаю…
Григір обняв хлопчика за
плечі і притулив до себе. Деякий час вони йшли мовчки.
— Дядьку Грицю, чуєте? —
знову заглядав в очі хрещеному.
— Коли я помру… то ви той…
мене теж біля моїх поховайте.
Добре?... Я так не хочу в оту
страшну прірву котитися…
Григору аж запаморочилося…
— Ходімте, я вам покажу, де
це…
— Ні, синку, не зараз… Ходімо краще до мене, я щось тобі
дам.
Йшли повз оселі-пустки…
Одні хати зяяли битими шибками, інші були навхрест забиті
дошками. Вони минали всіяні
горбочками подвір’я, і запах
свіжої землі, як запах крові, нудив їх.
У хаті господар дав малому
ковтнути олії з-під фарб. Потім
зігрів у печі дубової юшки: так
він називав вариво з жолудів і
дубової кори. Ще різні корінці
замість приправ.
Зігрівшись, Ванько розповів
хрещеному про сусідську дівчинуу Ду
Дусю, яка мала божественний голос. Її всі знали. Як залізе
Дуся на деревину та як заспіває
— все село прислухається. А це
рідна тітка до себе не пустила,
бо ж своїх дітей нічим годувати.
Померла під тином Дуся… А ще
розповів про діда, який лежав
на порозі і кричав: «Віддам хату
за хліб!» Кілька днів кричав,
поки Різун його не вивіз.
…Птахи цього року відлетіли у вирій напрочуд рано.
Мабуть, відчули небезпеку…
Полетіли поріділими ключами
й лелеки подалі від голодних
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людей. З краю, де їм завжди
було добре і безпечно, затишно
при людських оселях.
— Дядьку, а чому лелеки так
рано полетіли?
— Чому?.. Мо… в інших краях на них ждуть… Треба ж комусь малят приносити в дім…
— Титаренко важко зітхнув. —
В нас не буде вже того щастя…
З птахами відлетіла й остання надія на м'ясо.

М

инув другий
тиждень, як
Григір заслаб.
У грудях свистіли сопілки й боліло. Майстер так схуд, що коли
кашель нападав на нього, трусився, аж кістки торохтіли. Під
вечір його лихоманило, і тоді він
кутався в рядна і, дивлячись на
недописаний образ, благав: «Господи, угаси вогневицю!» Довгий
час спав сидячи, бо як ляже —
кашель хапав за горло і вивертало легені. Дров ніколи вдосталь
не було, і Ванько не знав уже,
чим вкривати хрещеного.
Пошук хліба насущного ліг
на плечі малого. Коли ранок благословлявся сухим, він спускався стежкою на луки і вдивлявся
в поріділі трави, вивчаючи їх,
мов справжнісінький натураліст. Пізня осінь ще дарила зілля
сонцю і людям. Але і сонця, і
людей ставало дедалі менше.
Ванько бродив зритою кротами і людом долиною, ловлячи
себе на думці, що земля, навіть
така холодна, пахне. Невеличке
дрібноквітчасте зіллячко, яке
в селі прозивали «вдовиними
слізками», чомусь запахло йому
кислим молоком, нетреба — пивом (батько був живий — дозволяв язика вмочити), шишечки
хмілю — апетитним часником.
А от від деревію і хвилівника
нудило….
Та найбільше Ванько любив
заходити до лісу…
у Ото з того
краю, де клени. Їхнє жовте листя пахло печеною, розламаною
навпіл картоплею. Він згрібав
листячко долонями і підносив до
обличчя. Такої миті йому пригадувались і тато, і мама, і сестричка… і миска з їжею на столі.
В їжу тепер ішло все: листя
ліщини, жолуді, вишневий глей,
равлики з річки, кропива, щириця, гриби з лісу (як повезе!)
чи печериця з гнойовища. Коли
прийшли перші заморозки, клени і тополі поскидали своє листя. Ванько збирав його докупи
і ніс до хати, де сушив на печі,
складав у лантухи і, теплими
ще, обкладав Григора. Сунув
дядькові під боки, аби зігріти
його хворі груди.
Інколи в петлі втрапляла звірина. Попадався заєць, їжак, а
найчастіше ховрахи. Хлопець
варив м'ясо, а шкурки здавав
на заготпункт. За шкірку давали стакан борошна або крупи.
Інколи, як пощастить, розгребе
мишачу нору та вибере з неї зернини.
Коли Григору ставало краще,
він навчав хрещеника свого ремесла. Ванько вже добре відрізняв кармін від кадмію, кобальт
від ультрамарину, умбру від закису хрому. Вчився малювати
на долівці. Вирізав ножем візерунки, а потім вугликом ретушував. Він був здібним учнем,
і, врешті-решт, знесилений богомаз доручив малому домалювати ікону. Та, крім натхнення,
аби сили. А в нього сили тої з
гулькин ніс.

…
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Невдовзі випав сніг, залютував мороз. Отепер треба було
Ванькові попобити ноги в пошуках їжі і дров. В лісі страшно, а
в селі ще страшніше. Пройшла
чутка, наче на іншому кутку
Юхим Ялівець людей їсть (собаки і коти давно де й ділись)…
Було, поталанить, як у сараях
і хатах осиротілих ослін, чи ночви, чи яку деревину знайде. Все
зникало в печі. Один поперед
одним, хто ще дихав і мав змогу
вилізти з двору, шукали селяни
харч і обігрів.
Десь під Різдво Ванько закінчив образ. В центрі — Христос
у червоній туніці, перед ним порожній гріб, а обабіч нього ангели навколішки, теж у червоному. Все зробив, як велів майстер,
окрім однієї деталі. Замість хоругви в лівій руці поклав на долоню Христу велику паляницю.
Реакція Григора була несподіваною для підмайстер’я:
— Гм.. гм… Може, й так хай
буде, — задумливо проговорив
Григір, розглядаючи дошку з
різних ракурсів. — Щоб народився хліб, зернина має бути похована, занурившись у землю…
Потім вона відродиться і проросте. А зернина — це ж цілий
Всесвіт! Велике в малому, як
і Христос. Тому хліб — також
символ Воскресіння… Але невластивий для цього сюжету.
Хоча… — тут він задумався.
— Хоча знамено теж поза іконописним каноном.

К

оли на колгоспній
фермі опухла з голоду прибиральниця
р р
ц
Митрівна, Йосип Патлатий
наказав Ванькові йти до корів.
Робота була
у важкою як ддля
хлопчика. Але Йосип добре порахував, що малий і не вкраде
багато. Та й залякати його легше. Вдень Ванько вибирав гноївку, ввечері чеберяв додому.
Інколи йому вдавалося винести
в кишені глечик від коров’ячої
трапези. Він його ніс дядькові,
радіючи, що тепер той швидше
одужає. Це була неабияка їжа!
Миючи вим’я (справжнє
свято, коли доручали), він припадав спраглими вустами до
дійки і ссав, як телятко. Та ось
чулись чиїсь кроки, і вже мусив облизуватись і займатись
своїм ділом. Боронь Боже, побачать! Кілька разів він, ризикуючи життям, здоював молоко в глечик. Для цієї справи
мав спеціально пришиту кишеню зі споду кухвайки. І, як до
рідного батька, ніс те горнятко
хрещеному. Аби тільки не послизнутися і не впасти. Дорога
довга, снігу по коліна, та ще й
небезпечно: повз хату Ялівця
треба було йти.
Одного разу хлопчик не помітив гілляки під снігом і бехнувся грудьми прямо на ту деревину. Коли підвівся, холоші
були мокрими. Нахилившись,
Ванько почав збирати череп’я
і облизувати ще тепле молоко.
Раптом, підвівши голову, в декількох метрах від себе побачив Ялівця. Щетина вкривала
весь його вид, а з-під кудлатих
брів вирячилися хижі, воістину
нелюдські очі. Юхим був так
близько, що здавалося, вже кінець. З усіх сил Ванько замахнувся і пожбурив розбитим глечиком в Ялівця. Глечик влучив
людожеру прямісінько в пику.
Той зупинився і схопився
Закінчення на с. 16.
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Закінчення. Початок на с. 14, 15.
за мордяку руками. Ванько, не
гаючи й миті, розвернувся і навтьоки до ферми.
Григір тоді не дочекався малого, бо прийшлося тому ночувати на фермі. Хлопець з’явився
аж наступного дня, минаючи
обійстя Ялівця десятою дорогою.
Зате на Різдво в них була
справжня кутя. Без меду, без
маку і без узвару, але із справжньою пшеничкою. А все дякуючи миші. Так, так, саме
звичайній сіренькій миші, що
вилазила з колгоспної клуні, де
лишалось трохи зерна посівного. Ванько ловив її шапкою, а
потім, натискаючи на щелепи,
витрушував з рота збіжжя. Після цього він підносив малу назад до шпарини, і вона зникала
в темряві. Попогуцав він на морозі, дожидаючи нового «транспорту». Чи то була одна миша,
а чи їх було декілька, Ванько не
зауважив. Проте шапка знову
летіла на сніг, хлопець падав
зверху і обережно шукав у ній
спантеличеного звірка. Так продовжувалось, допоки миша не
знайшла іншого шляху. Але у
Ванька в кишені вже була жменя пшениці.
Григір проспівав слабим голосом тропар Різдва і перехрестився до ікони Воскресіння.
— Слава Богу, до Рожества
дожили, дай Боже і на Великдень розговітися!
Сказав, а всміхнутися вже
не вистачило сили. Ванько тихесенько заколядував і підніс
хрещеному ложку куті.
…На Водохреща в петлю заліз заєць. Майстер з учнем тиждень «розкошували». Потім доїли всю вохру і оливу від фарб.
Більшість пігментів, особливо
такі, як кіновар та свинцеві білила, були, на жаль, отруйними…
І як вони пережили ту страшну зиму, один Бог відає…
Григір навчав Ванька не
лише художнім премудростям,
а й молитвам. «Титаренки з діда-прадіда при церкві були, —
казав Григір. — А хтось із пращурів і був тим титарем, що від
нього рід назвався».
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ільки-но зійшов сніг, у
повітрі почувся весняний дух, Григір став
лаштуватися в дорогу. Хвороба
відступила, і ноги почали нарешті слухатися (як були пухлі,
й до вітру не міг вийти), вже і в
чоботи влазили. Дякував Богу
й хрещенику за пережиту голодну зиму. Хоча на них чекала така ж голодна весна, проте
Великдень був не за горами.
«Похристосуємося, а там як Бог
дасть», — думав майстер. Але ж
до Пасхи треба образ замовнику віддати. Тому і заходився він
збиратися.
Як зійшло сонечко і проявився напрочуд ясний погожий
день, майстри, великий та малий, вирушили у Верхогляди.
Вони йшли на захід, тому довгі
тіні від їхніх худих постав, лягаючи на шлях, були їм за дороговкази. Щоб здолати холод,
треба було рухатися швидше,
але виснажені кінцівки не слухалися, і лише пелюстки вух
яріли від сонячних променів.
Ікону Григір повісив на шию
й припасував мотузкою до грудей. Поверх образа одяг сорочку і кухвайку. Для певності взяв

ковіньку — дрючок, ще й із загогулиною.
Хлопець був зодягнутий теж
у кухвайку — батькову. Вона
була така велика, що малому
прийшлося добре підперезатися
поворозками, аби холод не заходив зі споду.
Про що вони говорили? Хто
тепер згадає… Можливо, про
весну, про нове життя, що розпочнеться з прилітом птахів…
І ось вже з туману проступили
обриси храму і дзвіниці. Подорожні зупинилися і поклонилися. Ото радість буде, як на
Пасху люди посеред церкви
побачать нову ікону! Як возрадуються вони, і як залунає
звідусіль воскресний тропар:
«Христос воскрєсє із мертвих,
смертію смерть поправ, і сущим во гробєх живот даровав!»
— Стій! — мов постріл пролунало край дороги.
З-за кущів на шлях вийшло
двоє. Один малий, вилицюватий, з вузькими оченятами у
військовій формі («Китаєць»,
— подумав Григір). На грудях
хрестом переплелася портупея,
збоку висіла кобура з наганом.
Другий — середнього зросту
селянин чи хуторянин, бо ж
зодягнутий у драну сірячину
й підперезаний мотузкою. Вид
селянина був змучений, хворобливий, а очі — ясні і безмежно добрі, але з якоюсь глибокою
тугою в глибині. Обличчя ж китайця, кольору опішнянського
глека, мов маска, не видавало
жодних емоцій.
— Куда йдьош? — запитав
військовий.
У Григора легенда про всяк
випадок у пригоді...
р
— Йдемо, товаришу начальнику, у Верхогляди… До сестри
моєї… Вона тута заміж вийшла,
а з осені дуже хворіла, то ж хочемо провідати.
— Верхогляди дорога закрит, — телеграфним стилем
пробубонів китаєць. — Режимная територія, панімаш?
— Так, так, товаришу начальнику, авжеж, ми режим не
порушимо. — Григір зробив
крок назустріч військовому. —
А мо, пустите до сестри? Ми
швидко, туди й назад!
— …Самогонка єсть? — після невеликої паузи процідив
той.
— Ні, — опустив плечі Григір. — Звідки ж їй взятися, як і
хліба немає?
Титаренко схилився на свою
коротшу ногу й наче поменшав.
— Тогда пошьол своя дорога! — скомандував китаєць, і
жоден м’яз на його обличчі не
сіпнувся.
«Сірячина», що досі мовчки
стояв поруч, схопив Григора за
плечі, повернув у протилежний
бік, добряче струсонув і голосно вигукуючи: «Ходи, ходи,
ходи геть!», проштовхав декілька кроків шляхом. При цьому
він встиг прошепотіти на вухо:
«Долиною наліво підете». Хлопець побрів слідом.
Відійшовши з півверсти від
вартових, подорожні повернули, як було сказано, зі шляху
вліво. Стежка стрімко збігала донизу. В улоговині було
сиро й холодно, де-не-де цвіла
у воді калюжниця, а на схилах
жовтіли цілі галявини пшінки, нагадуючи про весну. Вони
йшли вибалком, обминаючи
баговиння та баюри, народжені

від снігів, що стікали, танучи, з
ланів. Ниви стояли неорані, бо
посівного матеріалу селянам не
лишили. «А чи буде кому ж сіяти?» — подумалось Григору, як
уздрів він за переліском перші
хати…
Село зустріло їх незвичною
тишею. Вимерлі хати, порожні
хліви й сажі, й собака ніде не
гавкне. Колись у ці дні курилися димарі, баби вчиняли паски,
красили крашанки, прибирали
оселі, довкруж села стояв передсвятковий аромат великодніх страв. Не впізнати тепер
села, воно оточене і взяте на
«чорну дошку» за саботаж хлібозаготівлі.
На одному з подвір’їв вони
побачили діда, що лежав долічерева біля криниці. Ліз, видно,
бідолаха з хати до води, та так і
не напився перед смертю.
Весна танцювала, танцювала
та й стала, мов налякана. Де й
взялися темні хмари — товсті,
грубі, дебелі, як колоди. Задув
пронизливий північний вітер (з
того краю, де «жити стало лучше, жити стало вєсєлєє»), і затріпотіли від холоду молоді вишні й сливки, обтрушуючи білі
пелюстки і вкриваючи сади мерехтливо-яскравою порошею.
У центрі села стояла церква,
а метрів з двісті від неї хата настоятеля. Туди їм і треба. Підійшовши до дверей, гукнули. Відповіді не було. Григір зайшов у
середину і побачив людину, яка
лежала на лаві. Тіло було накрите рядниною, але по спідниці,
що висмикнулася з-під рядна,
здогадався, що то жінка. Він вискочив мерщій з хати і замкнув
за собою двері на щеколду.
Взявши хлопця за руку, повів
його на церковний двір.

М

алі і старі, матері з немовлятами, дівки
і парубки, кремезні дядьки з бородами, скоцюблені баби в хустках та сивочолі дідугани лежали
покотом хто де навколо храму,
зупинивши погляди в небесах.
Хтось притулився щокою
до церковної стіни, наче прислухаючись, щоб не проґавити
пасхальне вітання. Хтось приліг
в підмурівках, мовби перепочиваючи перед довгою всенічною.

…
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А оті… повлягалися прямо на
цвинтарі, охопивши могильні
хрести, онде хтось навіки закляк на колінах, цілуючи святу
землю. А ото… ото… молоде
подружжя, що востаннє обнялося… і скам’яніло.
Григір здригнувся, пригадавши, як ці люди святкували
минулого року храм, як вітали
майстра веселими вигуками і
махали йому вслід брилями…
Тихо, як у могилі…
Григір щосили стиснув долоню хрещеника і, обминаючи
небіжчиків, повів його до входу
в церкву.
На рундуку вони побачили…
отця настоятеля! В латаному
підряснику і брудних чоботах
він сидів
д на сходах,
д , обіймаючи
руками коліна. Його кудлата
сива голова, що схилилася на
груди, час від часу здригалася,
а з грудей чулися чи то уривки
слів, чи то зітхання, схожі на
вигуки. Так плачуть люди, коли
сліз вже немає… За спиною настоятеля були ковані двері храму, на яких висів величезний
замок з печаткою.
— Отче Сампсонію! — лагідно промовив Григір, нахилившись до священика.
Настоятель неквапливо підняв голову, і їхні погляди зустрілися. Змарніле обличчя
пастиря було щедро пожолоблене зморшками, віки понапухали, очі заглибилися в очницях, почервоніли й поменшали.
Щось гірке, болюче й разом з
тим солодке було в його очах.
Тоненький ніс з шумом потяг
повітря, а вуста, мов ниточки,
затремтіли від тихої радості.
Він хотів привітатися, але забракло сили, і лише хрип почувся у відповідь.
— Дивіться, що я приніс,
батюшко! — Григір, задерши сорочку, почав швидко
відв’язувати ікону. Ванько теж
кинувся допомагати розплутувати мотузки.
Взявши образ до рук, священик довго мовчки дивився на
нього і нарешті промовив:
— Поклоняємось страстем
Твоїм Христе і святеє Воскресіння Твоє славим…
І замість поцілувати образ
Божий обняв його і притис до
серця.
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— Сьогодні Велика П’ятниця,
— прошепотів батюшка. —
Вчора я тут читав дванадцять
Євангелій. А людочки ці… вони
прийшли на страсть ще раніше… І прийняли страсні муки
разом із Господом… Я до Великодня, мабуть, теж не… Мабуть,
Великдень мій буде вже десь
там…
Він подивився на небо, де високий рвучкий вітер порозганяв
колоди хмар і прояснив де-не-де
блакить.
— Може, ось цей хлопець…
— поглянувши на Ванька, сказав настоятель, — може, він хай
візьме образ. Підійди ближче,
синку!
Ванько став поруч з настоятелем.
— Села вже немає, ви ж самі
бачите… Церкву вони теж не
залишать… А ікона… Ти ось
дивишся на неї, а з неї на тебе
дивиться Бог, розумієш, синку?
Образ Божий торкається серця.
Навіть безбожного серця! Тому
не бійся і бережи нашу… нашу
ікону! Нехай поможе тобі в цьому Господь!
Батюшка перехрестив малого і дав майстрам поцілувати
свого наперсного хреста.
— А тепер ступайте… Обійдіть моїх… — голос його
затремтів, — парафіян моїх
обійдіть і благословіть цим образом. Я їх вже всіх відспівав,
тепер… черга пом’янути себе.
Голос його затих, і голова знову опустилася на груди.
Лише правиця священика міцно стискала хрест.
— Дядьку Грицю, дивіться!
Григір, примруживши очі,
поглянув на небо. Там, у чистій і
святій високості, кружляла пара
таких же чистих і безгрішних
лелек. Вони бачили храм, хати,
торішнє гніздо на клуні отця
Сампсонія. Все було їм знайоме, бо щовесни вони вертали
з далеких країв у Верхогляди і
на півроку ставали сусідами в
людських оселях. Та цього разу
щось бентежило їхні пташині серця. Відчуваючи гнітючу
тишу на землі, вони не наважувалися спуститися вниз. Нарешті один з лелек знизив свій лет
і сів на бовдур церковної хатки.
Але побачивши мерців навкруги храму і отця Сампсонія, що
в останній молитві стискав пучки пальців, сидячи на рундуку,
птах змахнув крилами і полетів низько-низько, заглядаючи
в очі тих, хто навіки задивився
в небо. Прокурликавши свою
«вічну пам'ять», лелека знявся
вгору і полетів подалі від біди
шукати пташиного щастя і нового помешкання.
А Григір з Ваньком ще довго
ходили дворищем, прикриваючи повіки мучеників, що все
дивилися вслід птахам…
— Христос воскрес! — вітався Григір з кожним, а хлопчик притуляв їм до вуст образ
воскреслого Бога. Вони ж мовчали, бо їхня Пасха була далеко-далеко... І лише «курли»
неслося з високості відповіддю
безталанних душ.
Вітер продовжував боротися з хмарами, а сонце з темрявою. Раптом щось блимнуло
серед хмар, і звуки першого в
33-му році грому покотилися
за обрії…
Диякон Рустик Новакович.

Оголошення
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При єпархіальному
відділі благодійності
та соціального служіння
працює центр «Благо»

Зверніть увагу!
З благословення
Високопреосвященнішого
Филипа, митрополита
Полтавського
і Миргородського

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, з 15 жовтня
2012 року при відділі благодійності та соціального служіння
Полтавської єпархії Української Православної Церкви діє
центр «Благо».
Основні напрямки діяльності:
збір пожертвувань — одягу, взуття, медикаментів, засобів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги між категоріями громадян, яким потрібна допомога;
надання духовної підтримки;
інша допомога.
Пункти збору та розподілу гуманітарної допомоги організовані в храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої
Софії (проспект Першотравневий, 23) й у Петропавлівському
храмі (м. Полтава, мікрорайон Дублянщина, вул. Низова, 38).
Скриньки з анкетами «Потрібна допомога» та «Хочу допомогти» розміщені за адресами: храм святого апостола
Андрія Первозваного (вул. Сінна, 3а); храм святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхнього Софії (проспект
Першотравневий, 23).
Увага! Центр «Благо» має потребу
у волонтерах і благодійниках.
Контактні телефони:
(050) 259-40-83 (отець Андрій);
(099) 942-19-98 (Аліна);
(095) 156-62-98(Ольга).

Проводяться
духовно-просвітницькі
лекції-бесіди з тем:
 Старий Завіт,
 Новий Завіт,
 Діяння та послання святих
апостолів.
Лекції-бесіди проводять
священнослужителі та миряни,
які мають відповідну освіту.
Заняття відбуваються:
– щочетверга (для всіх бажаючих),
– щонеділі (молодіжне спрямування)

Богослужіння
У храмі Всіх святих землі
Полтавської
щосуботи звершується всеношна, яка починається о 17.00,
щонеділі — Божественна Літургія о 8.00.
Крім того, відбуваються заняття,
організовані при Серафимівському храмі:
щосуботи о 13.00 — заняття дитячого хору,
о 15.30 — школа для дорослих,
щонеділі о 16.00 — недільна дитяча школа,
по закінченні вечірнього богослужіння у Серафимівському
храмі —
заняття для дорослих зі Старого Завіту.
Храм знаходиться у цокольному приміщенні управління
Полтавської єпархії за адресою:
Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б.

У тимчасовому храмі, що на місці
будівництва Андріївської церкви
З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у тимчасовому
храмі на місці будівництва СвятоАндріївської церкви в Полтаві (вул. Сінна,
3-а) щоденно звершуються
богослужіння добового кола: вечірнє
богослужіння — о 18.00, Літургія — о 8.00.
Запрошуємо всіх бажаючих
помолитися на місці будівництва
нового православного храму.
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о 19.00 в цокольному приміщенні
церковноприходського будинку
при Свято-Макаріївському соборі
за адресою: м. Полтава,
вул. Лялі Убийвовк, 2.

Оформити передплату на «Відомості Полтавської
єпархії» можна з будь-якого місяця в будь-якому
відділенні «Укрпошти»:
Державний комітет зв'язку та інформації України

ф. П - 1
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К святыням храмов Полтавы
Макариевский кафедральный собор

Свято-Троицкий храм

Горбаневская икона Божией Матери
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 17.00)

Икона сошествия Святого Духа
(молебен Святому Духу в среду в 12.00)
Икона свт. Николая Чудотворца с частицей мощей
(молебен свт. Николаю в четверг в 12.00)

(ул. Ляли Убийвовк, 2-а, тел. +38 (0532) 59-25-76)

Крестовоздвиженский монастырь
(ул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)

Мощи свт. Афанасия (Вольховского)
(молебен свт. Афанасию с чтением акафиста ежедневно в 10.00)
Икона Божией Матери «Упование всех концев земли»
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 16.00)

Спасский храм

(ул. Октябрьская, 10, тел. +38 (05322) 2-86-29)

Пантелеимоновский храм

(ул. Фрунзе, 64, тел. +38 (0532) 53-21-58)
Икона вмч. Пантелеимона с частицей мощей
(чтение акафиста вмч. Пантелеимону во вторник в 12.00)
Икона свт. Николая Чудотворца
(чтение акафиста свт. Николаю в четверг в 12.00)

Храм Святых мучениц Веры, Надежды и Любови

Икона Божией Матери «Троеручица»
(молебен с акафистом в воскресенье в 16.00)

(проспект Первомайский, 23, тел. 2-16-59)

Ковчег с мощами свт. Иоасафа Белгородского
(чтение акафиста свт. Иоасафу Белгородскому в субботу в 9.30)
Почаевская икона Божией Матери
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 17.00)

Храм мученика Иоанна Воина
(ул. Маршала Бирюзова, 64-б, тел. 65-70-07)

Икона мч. Иоанна Воина
(чтение акафиста мч. Иоанну Воину за вечерним богослужением в
воскресенье в 17.00)
Икона Божией Матери «Всецарица»
(чтение акафиста во вторник в 9.30)
Икона Божией Матери «Утоли моя печали»
(чтение акафиста в четверг в 9.30)

Вознесенский храм

(ул. Зоряная, 2, тел. +38 (0532) 66-16-23)
Икона Божией Матери «Владимирская»
(чтение акафиста в воскресенье в 17.00)

Серафимовский храм

(ул. Героев Сталинграда, 1-б, тел. +38 (0532) 59-58-49)

Андреевский храм

(ул. Сенная, 3-а, тел. 56-93-49)
Икона мц. Наталии с частицей мощей
(чтение акафиста мчч. Адриану и Наталии за вечерним богослужением в
воскресенье в 18.00)
Икона Богородицы «Неупиваемая чаша»
(чтение акафиста во вторник в 9.30)

Оформити передплату на «Відомості Полтавської єпархії»
можна з будь-якого місяця в будь-якому відділенні «Укрпошти»:

Зворотній бік форми СП-1

(ул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)

(Абонемент)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі проставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі передплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати
(переадресування).
(Доставна картка-доручення)
Передплатник із сплачених ним коштів за передплату доручає Розповсюджувачу
сплатити Видавцю суму в розмірі видавничої вартості передплаченого видання на
умовах і в строки, визначені Розповсюджувачем.

Ковчег с мощами прп. Серафима Саровского
(чтение акафиста прп. Серафиму Саровскому за вечерним
богослужением в воскресенье в 17.00)
Икона Богородицы «Неупиваемая чаша»
(чтение акафиста в среду в 9.30)
Икона Богородицы «Помощница в родах»
(чтение акафиста в пятницу в 9.30)

Вітаємо
Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії»
щиро вітає кліриків Полтавської єпархії
з ювілейними датами, які вони будуть святкувати у
грудні цього року:
протоієрея Александра Василевського, настоятеля
Миколаївського храму села Нехворощі Новосанжарського
району, з 10-ю річницею священицького служіння, яку він
буде святкувати 19 грудня;
священика Александра Вільхового, настоятеля Миколаївського храму села Радянське Кобеляцького району, з
10-ю річницею священицького служіння, яку він буде святкувати 7 грудня;
протоієрея Віталія Ковалевського, благочинного Карлівського округу, настоятеля Пантелеймонівського храму
міста Карлівки, з 15-ю річницею священицького служіння,
яку він буде святкувати 4 грудня;
священика Миколая Кудерського, настоятеля храму
Різдва Пресвятої Богородиці села Дейкалівка Зіньківського
району, з 30-річчям від дня народження, яке він буде святкувати 19 грудня;
протоієрея Віктора Молнара, настоятеля храму Різдва
Пресвятої Богородиці села Верхня Ланна Карлівського району, з 45-річчям від дня народження, яке він буде святкувати 1 грудня.
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение.
Начало в № 2(2012)–7, 9, 10(2013).

Первое
р место службы
у
священником – Варва.
1890 – 1898 гг.

К

приходу моему, как я уже
говорил, принадлежала деревня Калиновица в пяти
верстах от м. Варвы. В ней
тоже жил помещик, некто А. К. И. Это
был молодой сравнительно человек, лет
за тридцать, очень красивый, представительной наружности, с университетским образованием. Он был холостяк,
хотя имел сожительницу и сына лет семи-восьми. Поселился он в этом имении
лет за пять-шесть до моего приезда в
м. Варву, продавши свое родовое имение в Черниговской губернии и купивши здесь около тысячи десятин земли
с небольшим банковским долгом, имея
на руках от вырученного им от продажи
своего имения солидный капитал. Здесь
он начал строить новый дом, которого
так и не окончил. При мне он прожил в
Калиновице лет шесть-семь и дохозяйничался так, что имение его было продано с молотка или он сам его вынужден
был продать. Для своей сожительницы
он купил дом в городе Прилуках, а сам,
как мне передавали, кончил тем, что
продавал с лотка папиросы и спички на
улицах в городе Чернигове. Удивительно, что он умудрился прожить свои средства за каких-то десять-одиннадцать
лет, никуда не выезжая из Калиновицы
дальше Прилук и Лохвицы.
Главным его развлечением была охота и затем женщины, или, правильнее
сказать, деревенские девчата, из которых
редко какая осталась им не обольщенною, в особенности если мало-мальски
она была смазлива. Для охоты он держал несколько десятков собак, которым
была устроена особая хата, и псаря, которому платил особенное жалование.
Но с особенным старанием он охотился
на местных девчат, родителям которых,
да и им самим, платил за удовольствие
очень щедро, благодаря чему недостатка
в таковых у него не было; даже наоборот, в одно и то же время было их у него
несколько. Своим поведением мне, как
приходскому священнику, он доставлял
немало неприятностей и хлопот. В церкви он, конечно, никогда не бывал, ни одного году не говел.
Мне же приходилось у него бывать,
главным образом, в праздники Рождества Христова и Пасхи и со святой водой на Крещение, хотя каждое его посещение было для меня весьма тяжело.
Я, конечно, не мог не сознавать, что эти
посещения ему не нужны, так как он ни
во что решительно не верит, но обойти
его было нельзя, так как все люди подобного типа бывали очень самолюбивы и
не допускали мысли, чтобы кто-нибудь
критически относился к их поведению

и, тем паче, чем-либо свою критику обнаруживал. Так, например, на Пасху он
каждый год присылал за мной утром,
едва только я успевал окончить богослужение, четверых своих вороных лошадей и экипаж, которые мчали нас, как
звери, в Калиновицу для освящения у
него пасок, так что приходилось упрашивать кучера, чтобы он ехал хоть немного тише. Затем у него же весь причт
и разговлялся. Не могу забыть одного случая. Один год в Крещенский сочельник по случаю сильной вьюги я не
мог быть у него со святой водой, и мы
всем причтом решили поехать к нему на
самый праздник после Литургии и освящения воды. Когда мы подъехали к его
усадьбе, то увидели, что у крыльца стоят две превосходные тройки лошадей,
запряженных цугом. Очевидно, что у
пана были гости и что мы попали к нему
совсем не вовремя, но отступать нам
было некуда. Войдя в переднюю, двери которой были открыты в соседний
огромный зал, мы увидели там целый
пир — столы уставлены были выпивкой
и закусками и десятка полтора или два
разряженных «дівчат» с несколькими
офицерами и самим хозяином под звуки
гитары пляшут гопака. Мое положение
было хоть сквозь землю провалиться… Наше неожиданное появление не
могло остаться незамеченным. Двери в
зал моментально захлопнулись, и к нам
сначала вышел панский управляющий,
который был тут же и принимал участие в оргии, а затем и сам пан, и пока
мы снимали с себя верхнее платье,
умышленно начали занимать нас своими разговорами, так что когда нас потом
впустили в зал, то все уже было приведено в полный порядок: столы с закусками и выпивкой были убраны, «дівчата» были, очевидно, удалены другим,
черным, ходом, и в зале остались только
три или четыре души офицеров какогото полка, расположенного в Прилуках,
приехавших в гости. Все потом обошлось честь честью, нас даже хорошо
угостили, но я не думаю, чтобы нашему
посещению в то время были рады, так
как мы своим несвоевременным приходом прервали такое веселое времяпровождение.
Вот и вся «интеллигенция» моего
первого прихода в местечке Варве. Было,
конечно, в ней и еще несколько семейств
в таком же роде, но они не принадлежали к моему приходу, и потому я о них
говорить не буду, хотя и с ними мы были
знакомы.
С окружающим местечко Варву сельским духовенством семейно я ни с кем не
был знаком, за исключением семьи моего друга и товарища по семинарии отца
Григория Павловского. Не сошелся я и
со своим сослуживцем по Варве священником другой Успенской церкви отцом
К. Г-им. Вследствие некоторых условий

его семейной жизни, жена моя категорически и навсегда отказалась у него
бывать и за все 8 лет моего пребывания
в Варве не была ни разу. Сначала он на
это сильно сердился, осыпал упреками
мою жену, даже устраивал ей сцены, но
жена моя осталась в этом отношении
непреклонной; затем он и сам перестал
обращать на это явление свое внимание.
Между нами же, как сослуживцами, все
время существовали добрые отношения, мы бывали друг у друга, хотя не
так часто, и я не имею оснований ни в
чем на него жаловаться. Он был очень
корректным и добрым ко мне сослуживцем, где нужно — всегда меня отстаивал
и защищал, во время моих отлучек из
прихода бескорыстно исполнял за меня
требы в моем приходе, возвращая мне до
копейки полученные им за это доходы.
Тем не менее, кончил он очень печально.
После моего ухода из Варвы он был предан суду и затем лишен сана.
Самым же дорогим и желанным гостем в моем доме был мой друг и семинарский товарищ отец Григорий Павловский. Тихоня и скромняк в семинарии,
он в жизни оказался очень общительным
и удивительно находчивым человеком.
Скучая в своем Светличном, где положительно не было с кем слова сказать,
он обязательно каждую среду приезжал
в Варву на базар и редко когда в тот же
день возвращался домой, а то, большею
частью, отправив своего подводчика с
покупками в Светличное, так как своей
лошади он не имел, оставался у меня и
на другой день, а иногда и до субботы,
когда нужно было ему ехать на служение. Если же случалась в эти дни треба,
то или прихожане приезжали за ним в
Варву, или матушка присылала подводу. Всякий его приезд в Варву был для
меня праздником: мы много с ним говорили, шутили, вспоминали семинарию,
товарищей, а главное — пели знакомые
семинарские песни. Маленькие мои
дети его очень любили и называли «дядя-борода, в косі лєнта голуба», так как
у него была длинная борода и волосы
подвязаны были голубой ленточкой.
Впоследствии у меня по средам стали
бывать и другие священники из более
молодых; между ними чаще других —
священник села Остаповки отец Алексий Сенька-Буланый: он был, правда,
много старше нас по семинарии, но
славился в свое время как прекрасный
бас-солист, так что в те дни пение у нас
выходило еще лучше. Жена моего друга, Ольга Ананьевна, была женщина
молодая, очень симпатичная, но быстро
располневшая и усвоившая скоро все
приемы и облик сельской матушки. У
них из духовенства и бывал только я
со своей женой, впрочем, жены наши
виделись сравнительно редко, так как
маленькие дети у той и другой не допускали частых свиданий. Мы же с отцом

Малороссийская деревня. Фотография В. А. Светличного. 1880-е годы.
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Григорием виделись постоянно, вместе
с ним часто ездили по благочинию, когда я сделан был окружным следователем, бывали у его отца и тестя, которые
оба находились недалеко, а отец его
даже в одном с нами благочинии. Оба
были очень симпатичные старики. Впоследствии, при оставлении мною Варвы,
он занял при некоторой моей помощи
мой приход, где, правда, пробыл недолго — всего, кажется, год, а затем переместился в село Пески, около ст. Лохвица, и там уже оставался до конца своей
жизни. Дружеские наши отношения не
прекращались и после моего отъезда из
Варвы; он бывал у меня неоднократно
на новых местах моего жительства. Я
был восприемным отцом всех его детей,
родившихся в Светличном и в Варве, а
дети у него были частые. Во время нашествия большевиков он с женой уезжал из прихода и во время этого ухода
потерял жену, умершую от сыпного
тифа, а сам он возвратился снова в Пески, но прожил недолго и умер тоже, кажется, от тифа.
С простым народом у меня были
отношения чисто официальные. Таких
сердечных отношений, какие, по моему убеждению, должны бы существовать между пастырем и паствой, у меня,
к сожалению, не было. Происходило
это не вследствие моей гордости, как
некоторые думали, а вследствие моего
неумения обращаться с прихожанами
или, быть может, от неправильного понимания мною своего положения.
Тем не менее, и среди простого народа
у меня было много лиц, о которых я и
теперь, спустя 30 с лишним лет, вспоминаю с большой любовью и благодарностью. К таковым прежде всего принадлежит мой пономарь Феодор Андреевич
или Антонович (теперь не помню) Пуць
— моя правая рука во всех моих делах,
в особенности хозяйственных. До моего
поступления в Варву он прослужил пономарем при церкви по найму свыше 30
лет, в этой же должности я его и оставил. Он был необыкновенно мне предан,
несмотря на то, что ему часто от меня
доставалось; зато и он не оставался передо мною в долгу, если видел с моей
стороны какую-нибудь ошибку или несправедливость, и мог прочитать мне
хорошую нотацию. К таким же лицам
принадлежали Варфоломей Васильевич
Бурляй, бывший при мне несколько лет
церковным старостой, уступивший безмездно свою хату для открытой мною
церковной школы, в которой она и помещалась несколько лет до устройства
собственного здания. Другой церковный
староста, Игнатий Матфеевич Пуць,
служил при мне во время устройства нового иконостаса, очень милый,
исполнительный человек, которого я и
оставил старостой. Баба Лукерья (Гликерия) — очень ветхая старуха, она в
молодости была крепостной и нянькой
В. М. Дьяконова, с которым переехала
в Варву, тут она выдала своих двух дочерей замуж и с одной из них жила. Во
время наших с женой отлучек из дома
мы, не доверяя нашей прислуге, приглашали ее для наблюдения за хозяйством
и, в особенности, за маленькими детьми,
которые ее очень любили, потому что
она дозволяла им делать с собой, что они
хотели. И она их со своей стороны также
беззаветно любила, и если бывала у нас,
то уже ни за что, бывало, не позволит
мне наказать кого-либо из детей за какую-нибудь вину, каприз или шалость.
Были и другие лица, которых я любил.
Продолжение следует.
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Монастирі Полтавщини
приймають паломників

Богослужения Рождественского поста

Мгарський монастир

Древня обитель Полтавщини — СпасоПреображенський Мгарський чоловічий монастир
запрошує
р у паломників піднести
д
свої молитви
до Господа і Його Пречистої Матері на цьому
святому місці, ознайомитися з історією монастиря,
дізнатися про життя пов’язаних із ним святих. При
обителі діє готель для паломників.
Чекаємо Вас за адресою:
37536 Україна, Полтавська область, Лубенський
район, с. Мгар, Спасо-Преображенський монастир.
Тел. (05361) 5-48-06.
Електронна адреса:
www.mgarsky-monastery.org
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы, накануне совершается всенощное бдение. Введение — двунадесятый праздник, один из особенно почитаемых. В этот день
празднуется, как Пречистую Богородицу в трехлетнем возрасте праведные Иоаким и
Анна привели в храм и посвятили Богу.

4 декабря

В праздник Введения Богородицы во храм в храмах на всенощной, во время елеопомазания, начинают петь Рождественский канон

Всенощное бдение совершается также накануне:
18 декабря

память прп. Саввы Освященного

19 декабря

память свт. Николая Чудотворца — т. н. «Никола Зимний»

Полиелей бывает накануне:

ВеликоБудищанський
монастир
У с. Писаревщина Диканського району
відроджується ВеликоБудищанський СвятоТроїцький жіночий монастир. Обитель чекає
паломників, які хочуть помолитися й потрудитися
во славу Божу й задля відбудови православної
святині Полтавщини.
Адреса монастиря:
38522 Україна, Полтавська область, Диканський
район, с. Писаревщина, вул. Лугова, 6.
Додаткову інформацію можна отримати
в єпархіальному управлінні за тел. (0532) 59-59-91.
Тел. монастиря (05351) 9-45-42.
До монастиря можна доїхати автобусами
«Полтава–с. Писаревщина», що відправляються
від автостанції №3 м. Полтави (поряд з ТЦ «Київ»)
о 5.50, 8.15, 14.05, 17.30.

Полтавський Хрестовоздвиженський жіночий
монастир приймає паломників і людей, які
хочуть потрудитися во славу Божу в стінах
древньої обителі.

память апостола и евангелиста Матфея

2 декабря

память свт. Филарета Московского

6 декабря

память св. блгв. кн. Александра Невского / свт. Митрофана Воронежского

10 декабря

празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» (может совершаться бдение)

13 декабря

память апостола Андрея Первозванного

17 декабря

память вмц. Варвары

26 декабря

память мчч. Евареста, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

2 января

память св. прав. Иоанна Кронштадтского

3 января

память свт. Петра Московского

7 декабря

как правило, полиелей совершается и накануне памяти св. вмц. Екатерины
также полиелейные и бденные службы могут совершаться накануне памяти
местночтимых святых и святых, в честь которых освящен храм

1 января

служба мч. Вонифатию, которому молятся об избавлении от недуга пьянства;
в храмах служат также Новогодний молебен

2 января

отмечается Предпразднство Рождества Христова. Начинается более строгий пост

6 января

Рождественский Сочельник, читаются Царские часы, а по их окончании —
вечерня с Литургией Василия Великого.
Накануне Рождества совершается всенощное бдение

Полтавська єпархія
є
Української Православної Церкви
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Додаток до газети «Відомості Полтавської єпархії»

Видається з благословення Високопреосвященнішого архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа

Настоятелька монастиря — ігуменя Сергія
(Алексєєнко).
Престольне свято: 27 вересня.
Адреса монастиря:
вул. Свердлова, 2-г, м. Полтава, 36017, Україна.
Тел. (0532) 56-14-68.

Ñ Íîâèì ãîäîì!

Новый год перед нами снова стелется как
еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год
с тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти
дружно, будем идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то
и другое нам дает Господь. Трудное... чтобы принести в это свет, радость, тишину; и
светлое — чтобы и нам приобщиться свету,
быть детьми света.
Будем идти вместе, заботливо, не забывая
друг друга, и тогда к концу года, когда мы
оглянемся, окажется, что проложена одна
прямая стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не обойден и что
у многих в нашей малой общине и через нас
— во всем мире — любовь, свет, радость.
Митрополит Антоний Сурожский.

Çàðèñîâêè õðèñòèàíèíà

Про кота

то и говорить, любят у нас обсудить и покритикоЧ
вать священников. Поэтому для меня было весьма
неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я слу-

жил еще в Донском монастыре, ко мне подошел наш
прихожанин по имени Николай и сказал:
— Теперь я понял: самые лучшие, самые великие,
самые терпеливые и прекрасные люди на свете — это
священники!
Я удивился и спросил, почему он вдруг так решил?
Николай ответил:
— У меня живет кот. Очень хороший, умный,
замечательный, красивый. Но есть у него одна странность: когда мы с женой уходим на работу, он забирается в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячески пытались его отучить — упрашивали, наказывали,
все бесполезно. Как-то мы соорудили даже целую
баррикаду. Но когда я вернулся домой, то увидел, что
баррикада раскидана, а кот снова пробрался в постель
и сделал там свое грязное дело. Я до того разозлился,
что схватил его и просто избил! Кот так обиделся, что
залез под стул, сел там и заплакал. По-настоящему, я
впервые такое видел, у него слезы катились из глаз. В
это время пришла жена, увидела все и набросилась на
меня: «Как тебе не стыдно? А еще православный! Не
буду с тобой даже разговаривать, пока не покаешься у
священника за свой зверский, гадкий, нехристианский
поступок!» Мне ничего не оставалось делать, да и совесть обличала, — наутро я пришел в монастырь на исповедь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял очередь и
все ему рассказал.
Отец Глеб, игумен из Троице-Сергиевой Лавры,
служил тогда временно в Донском монастыре и был
очень добрым, средних лет священником. Обычно он
стоял на исповеди, облокотившись на аналой, и, подперев бороду кулачком, выслушивал грехи прихожан.
Николай очень подробно и чистосердечно поведал ему
всю свою печальную историю. Он старался ничего не
утаить, поэтому говорил долго. А когда закончил, отец
Глеб помолчал немного и, вздохнув, проговорил:
— Н-да… Нехорошо, конечно, получилось!.. Вот
только я не понял: этот копт*, он что, в университете
учится? Там что, общежития у них нет?
— Какой «копт»? — переспросил Николай.
— Ну тот, который у вас живет, про которого ты сейчас все это рассказал.
«И тут до меня дошло, — завершил свою историю
Николай, — что отец Глеб, который был слегка туговат
на ухо, десять минут смиренно выслушивал мой бред
про копта, который зачем-то живет у нас в квартире
и гадит в нашу кровать, которого я зверски избил, а
он залез под стул, сидел там и плакал… И тогда я понял, что самые прекрасные и непостижимые, самые
терпеливые и великие люди на свете — это наши священники».
* Копты — египетские христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства.
Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Из книги «Несвятые святые».

Ìîÿ ñâÿòîñòü
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Б

ыть святым легко. И не
стоит саркастично улыбаться. Спросите, как?
Да очень просто! Вот, например, я — очень милосердная,
сострадательная,
чувствительная к чужому горю и лёгкая на подъём для помощи
ближнему...
Недавно ко мне на вокзале
подошла бабуля. Пальтишко
на ней старенькое, изношенное, платочек тонюсенький
и ветхий. Едва доковыляв до
меня, она ни о чём не просила — просто перекрестилась
и молчала. Не верю я, что это
была одна из тех попрошаек, о
которых сейчас вещает телевидение. Конечно, мне стало
её безумно жаль, на глазах заблестели слёзы, в носу защипало. Подумать только, наверное, она была очевидцем Первой мировой. И вот этот некогда столп Отечества стоял
передо мной столпом нищеты
и старости.
Миленькая бабушка, разве что-то жалко мне для Вас?
Уж мне ли не знать, что культура поколений определяется уровнем жизни стариков.
Как же обидно мне за Вас! Я
лезу в карман, думаю о том,
что сейчас награжу бабушку
достойной купюрой (хотя это
ничтожно мало в сравнении
с моим долгом перед ней). И
тут... О, ужас! Сумка-то в машине осталась — а в карманах

пусто! Пожала я плечами: дескать, нет ничего. Бабушка без
тени осуждения отошла к очередному «милостивому жертвователю».
А я осталась стоять... Святость была рядом. Протяни
руку — и станешь святым. А я
— да, святая, но в душе. Ведь я
же готова была... а сумка эта,
будь она неладна, всё мне испортила!
Или вот вчера, в сберкассе.
Стоя в очереди, увидела мамашу с ребёночком грудным
на руках. Служащие в лютый
январский мороз впустили
беднягу погреться на скамеечке. Вид голодный, загнанный, младенец плачет. Мать
выуживает из сумки бутылку с
какой-то смесью и суёт её ребёнку. Я стою чуть не плача.
План дальнейших действий
быстро созревает в голове.
Сейчас оплачу счета и сразу
же подойду к ней. Скажу, чтобы она ждала меня, а сама —
пулей домой. Отдам ей все,
все детские вещи, что остались, даже новые! Разве стоит
тут считать такие мелочи, когда людям, возможно, грозит
голодно-холодная
смерть?
А ещё возьму дома молоко,
хлеб, что там ещё такого есть.
О, да жила бы я одна — точно
впустила бы их к себе хотя бы
помыться и погреться.
Я упоённо внимала своим
благотворительным помыс-

лам, думая, что ещё — и ещё,
и ещё — могу ей отдать. Тем
временем малыш, дососав
жидкость из бутылки, умиротворённо уснул, и мать со своими пожитками тихо покинула помещение. «Эй, куда же
вы?!» — так и хотелось закричать. Но не кричать же! Я даже
с места не сдвинулась, потому
что как раз моя очередь — а я
уже столько выстояла. Не уходить же сейчас. Ах, как жаль,
что вы ушли — мать и малыш!
Ведь я же собиралась вам так
помочь!
Святая — только тихо, шёпотом, чтобы не кричать, почти неслышно...
А сегодня, спускаясь в переход метро, я увидела бомжа-алкоголика (такие сразу
отличаются своим колоритным видом на фоне других).
Помня свой прокол с бабушкой на вокзале, я сунула руку
в сумку. Так, кошелёк на месте, сейчас дам ему пару гривень. Думаете, нельзя давать
на водку? Я не согласна. Зимой это для них единственный
способ выжить. Есть-то им нечего и жить негде. Так что для
них это не угощение, а лекарство. Но в кошельке только
крупные купюры. С такой милостыней он умрёт от передоза, нужно разменять. А он смотрит так... Есть во взгляде этих
несчастных что-то такое...
Иду, разбиваю деньги, зажи-

маю в кулаке банкноту. Прямо направляюсь в угол прохода. Но... нет. Его нет! Как и не
было. Да что же такое! Наверное, свалил поскорее обменивать собранную мелочь на бутылку! Вот так. А сердце купалось в лучах милости и сострадания...
Святая. Только с опозданием. Не вовремя...
Список моих добрых дел
можно продолжить до бесконечности. Я могу не спать
ночь, проехав мимо раздавленного кота, и пить валериану, увидев на дороге аварию.
Я очень мечтаю о том, как навещу в больнице страждущих,
а в тюрьмах заключённых. Мне
хочется помочь детдомовским
сиротам, может, взять когото к себе, стать донором для
больных детей...
Ну не виновата же я, что из
моих родных (слава Богу!) никто не болен, не сидит в тюрьме, не нищенствует! На донора я не тяну по своим анализам, и воспитать достойно сироту вряд ли смогу... Но душа
всё равно просит добрых дел.
И я постоянно умиляюсь от
своего сердоболия и сострадания к ближнему. Сколько
раз я вступалась за обиженных, сколько раз помогала нищим, сколько раз просто была
рядом, когда это нужно, сколько раз я смирялась перед
обидчиками, тайно повторяя
про себя слова молитв.
Сколько раз... сколько
раз... только в глубине души,
шёпотом, в мыслях, постфактум, понарошку, в снах, в песнях...
Быть святым просто. Вот
только что-то не припомню
я, чтобы у святой блаженной
Ксении или преподобного Серафима Саровского случалось
подобное — ну, там, деньги
закончились или нищий в ожидании испарился, или больных не хватало для служения.
Наверное, святость и состоит
в том, чтобы полюбить ближнего, образ и подобие Божие,
так сильно, чтобы всё всегда
было не в мыслях, а на деле.
Ведь милосердие так и
останется пустым звуком,
если пребудет только в мыслях. Таким же пустым и бутафорным, как и моя святость.
Анна Лелик.
otrok-ua.ru

Ïðîñò³ çàïèòàííÿ
Чи може в людини не бути талантів?
Відповідає ігумен Ігнатій, насельник
Київського Свято-Троїцького
Іонинського монастиря:
Часто християни під поняттям «талант» розуміють не те, що мав на увазі
Господь, розповідаючи притчу про таланти. Господь же під поняттям «талант», як
тлумачать святі отці, мав на увазі ступінь
прагнення людини до Нього, ступінь його
рревності до збереження
р
в своємуу житті
заповідей Його, а не здібності земного характеру, які ми отримуємо у спадок
від батьків або набуваємо своєю працею,
як-от: хист до наук, до гри на музичних

інструментах, до вивчення мов та схильності до інших земних занять. Правильне
ж розуміння євангельського таланту як
ревного прагнення до Бога дає нам усвідомити, що святість не є долею тільки
обраних людей, а доступна в міру нашої
старанності кожному. Скільки людей, які
називалися талановитими, були рабами
безлічі мерзенних пристрастей, наприклад, творці класичної музики, якою захоплюється весь світ, але яка має цілком
земний характер і може служити, на думку Оптинських старців, тільки щаблем до
сприйняття духовної музики. Внутрішній

світ музикантів-класиків чудово розкривають їхні життєписи й спогади сучасників. Так що більш талановитий у євангельському смислі той християнин, який більше
має духовних чеснот і є причасником дарів
Святого Духа, що може розпізнати тільки
причасник Святого Духа, бо «людина тілесна не приймає речей, що від Духа Божого,
бо їй це глупота, і зрозуміти їх не може, бо
вони розуміються тільки духовно. Духовна
ж людина судить усе, а її судити не може
ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який
би його міг навчати? А ми маємо розум
Христовий» (1Кор. 2, 14–16).
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Названо нових лауреатів
Шевченківської премії

6,80 грн

61582

НА ЦЕРЕМОНІЇ вручення Національної премії імені Тараса
Т
ШевG
ченка в Каневі, де відбулися урочистості з нагоди 198Gї річниці з
дня народження великого українського поета, Президент Віктор
Янукович назвав імена нових лауреатів Шевченківської премії.
“На святій для кожного українця Канівській землі ми вже традиG
ційно будемо вітати нових лауреатів Шевченківської премії – поG
ета з Закарпаття Петра Мідянку і художника Анатолія Криволапа,
дитячого прозаїка Володимира Рутківського, мистецтвознавця
Т
Тетяну
КараGВасильєву і композитора Віктора Степурка”, – повіG
домив Глава
Г
Держави. Він відзначив символічність у тому, що сеG
ред нових лауреатів з’явилися поет,
т художник і дитячий письменG
ник. Президент висловив упевненість у тому, що “всупереч усім
труднощам ми здатні втілити в життя мрію Кобзаря про сім’ю веG
лику, вольну й нову”.

ǣǲ ǳ ȀǾǲ ǱǸȌ ǺǭǾ, ǼǻǸǿǭǯȃȒǯ!

"Свою Україну
"С
У ї любiть!"
бi !"

Пішов із життя
УНР Микола

У ГАМІЛЬ
Г
ЬТОНІ (Канада) помер
раїнської Народної Республіки
їнських Націоналістів Микола
Плав’юк, який передав у 1992
лежної України Леоніду Кравчуку
правонаступність, пішов із життя
сайти української діаспори.

зібралися біля пам'ятG
квітами, з прапорами
національного пророка з наG
народження.

Чому пам'ятника
славетному
землякові так
довго не могли
встановити?

Охорона здоров'я

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

Гоголь і с

ї
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У церемонії урочистого покладання квітів до підніжжя
пам'ятника взяли участь голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко,
У
заступник голови обласної ради
Володимир Марченко, заступник міського голови ПолтаG
ви Ірина Яковлєва, архієпископ Полтавський і МиргородG
ський Филип. Вони першими вклонилися Кобзареві, а до
монумента під невмирущу мелодію "Реве та стогне Дніпр
широкий"
р
ішли й ішли численні учасники ур
урочистостей.

Так повелося, що в цей день не звучать промови, та,
безперечно, в серцях, у пам'яті вдячних нащадків
лунають рядки з віршів і поем Тараса
Т
Шевченка, щонайG
перше нагадуючи його "Заповіт", його благання – "Свою
Україну любiть" і "образ Божий багном не скверніте". ЗвуG
чать як заповіді, на які маємо орієнтуватися щоденно у
своємуу житті.

Сланцевий газ – перспектива для нас
надр УкраG
України" відG
крила у Полтаві Український геологічний наG
"УкрнаукагеоG
державного
нафтогазове реG
підприємство". ОсновG
обробка геологоG
геологоGекономічна
обґрунтуG
ру у

7 стор. X

Міжнародні
зв’язки

ССпівробітництво
і бі
поглиблюється
Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

А ЗАВЕРШЕННЯ Днів польG
Н
ської культури
ь
в Кременчуці,
які стартували 31 січня, до міста

ВЕРХОВНА Рада ухвалить
переконання висловив Президент
терв’ю програмі “ТСНGТиждень”
пресGслужба Глави
Г
Держави.
нинішнє гальмування прийняття
про те, дай чи віддай, зразу,
й неможливі сили, щоб не віддати”,
Держави водночас додав, що
Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, підтримують цей законопроект
Президент також наголосив
дальності бізнесу. “Принцип
соціальна відповідальність бізнесу
тільки почали працювати”, –

6 стор. X

Запрошуємо

Собори наших душ

Закон про податок на розкіш
буде

Квітуча Полтава народжується
в теплицях КП «Декоративні культури».
Скоро ці квіти милуватимуть око
на клумбах, у парках і скверах...

Чи вистачатиме
підручників?

24 стор. X

email: zoria@poltava.ukrtel.net
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Хрестовоздвиженський
монастир

29 ноября

вання першочергових напрямків
і робіт.
бі
Центр має унікальне обладнання та сучасну
лабораторію для вивчення геологічного маG
теріалу.
ДП "Укрнаукагеоцентр" покликане, зокG
рема, сприяти суттєвому прискоренню розG
відки родовищ сланцевого газу, що є альG
тернативою дорогих імпортованих вуглеG
г
воднів і перспективою національної енергоG
безпеки, та залученню до цього процесу заG
рубіжних інвесторів. Підприємство уже співG
працює з провідними світовими компаніяG
ми, що діють на цьому ринку.
– Наше підприємство
р
зорієнтоване
р
на те,

щоб
б із урахуванням зарубіжних
б
методикк
проаналізувати наявний геологоGгеофізичG
ний матеріал, отриманий
розвідки, і на його
кових досліджень
площі для буріння
газ, запаси яких
ливі для іноземних
годились вкладати
розробку, що збільшить
воднів в Україні,
незалежність, – наголошує генеральний диG
р
ректор
р ДП "Укрнаукагеоцентр"
р у
р Петро
р Г

знову завітали Генеральний
Г
консул Республіки Польща в
Харкові пан Ян Гранат і віцеG
консул Аніта Сташкевич. Вони
зустрічалися із представниками
влади, громадських організацій
міста, відвідали Крюківський
вагонобудівний завод, який має
давні партнерські зв’язки із
польськими виробниками вагоG
нів. Гості
Г
оглянули
г
виробничі поG
тужності нового корпусу цехуу
пасажирського вагонобудуванG
ня та півскатноGвізкового цеху.
Голова правління ПАТ
А “КрюківG
ський вагонобудівний завод”
Євген Хворост провів робочуу
зустріч із польськими дипломаG
тами. Йшлося про плани щодо
розвитку взаємовигідної співG
праці. Пан Ян Гранат подякував
за конструктивну програму пеG
ребування на підприємстві й заG
певнив, що він та його колеги з
Г
Генерального
консульства буG
дуть всіляко сприяти розвитку
співробітництва між кременG
чуцькими підприємствами, зокG
рема КВБЗ, та підприємствами
Республіки
у
Польща.

Ситуація

Старт дано, але чи всіі
дійдуть до фінішу?

самостійно
ій ухвалити рішення
і
проблематичного тариG
доручивши оформлення
необхідних для приватизації
документів управляючим комG
житловоGкомунальним
т
підприємствам. Варто зауваG
що тимчасовий тариф
виявився значно поміркованіG
від попередніх намірів,
згадати, що стартував
він із 500 грн. Однак у кінцевоG
підсумку зупинилися на
140 грн.
Здавалося б, усі учасники
приватизаційного процесу
задоволені. Однак проG
куратура Кременчука рішення
міськвиконкому визнала незаG
і внесла свій протест
перевищення ним повG
новажень. На думку правоохоG
встановлення таких
усе ж є повноваженG
облдержадміністрації. РаG
тим вони наголошують,
у ,
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