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У спіння Пресвятої Бого-
родиці — одне з найулю-
бленіших свят багатьох 

Божих людей. Чи не дивно? Адже 
святкують день закінчення земного 
життя Пресвятої Богородиці.

Смерть — велика таємниця жит-
тя. Зазвичай говорити з людиною 
про її прийдешній неминучий кі-
нець не прийнято. Ми наполегливо 
відгороджуємося від самої думки, 
що якоїсь миті можемо покинути 
цей світ. У християнстві ставлення 
до смерті інше. Лише погляньмо на 
дати православного календаря: усі 
свята — дні смерті угодників Божих. 
Церква, з одного боку, стверджує, 
що смерть чужа людині, з іншого 
боку, сприймає її спокійно і навіть 
з деякою радістю, нагадуючи, що це 
початок нового шляху під назвою 
Вічність. І якщо людина в земному 
житті каялася, намагалася позбутися 
гріхів, прагнула жити за заповідями 
Божими й у такий спосіб наближа-
лася до Бога, збагачуючи власний 
духовний світ, то її смерть і справді 
буде успінням — ніби сном, успіш-
ним завершенням життя, досягнен-
ням благої мети, поставленої перед 
нею Творцем. 

Якої ж мети має досягнути кожен 
із нас? Відповідь можна почерпнути 
з життя і події Успіння Божої Матері. 
Після Вознесіння Свого Божествен-
ного Сина Вона стала для християн-
ської общини живою пам’яттю про 
Вчителя. Без пихи, самолюбства, 
потягу до вчительства… Її згадують  
лагідною, спокійною, небагато-
слівною, шанобливою. Коли хтось 
потребував Її допомоги — Вона до-
помагала, розпитували про Христа — 
розповідала, просили благословення 
— нікому не відмовляла, злом на зло 

не відповідала. І молилася. Гаряче і 
смиренно. Як таке поєднання зрозу-
міти нам, страсним людям? Певно, 
лише благодаттю Божою дається це 
спостигнути і пізнати. (Пам’ятаєте, 
як Сам Господь наставляв преподо-
бного Сілуана Афонського? «Тримай 
ум свій в аду і не впадай у відчай».) 
Але й не без нашої праці. 

Так і Матір Божа трудилася увесь 
свій вік. Фізично і духовно. Спочатку 
у храмі займалася рукоділлям, потім 
дбала про родину, ще пізніше розді-
ляла з Господом Іісусом тяготи Його 
проповіді, не відійшла від Христа 
у час Його хресних мук і смерті, а 
по Його Воскресінні і Вознесінні 
нарівні з апостолами несла Благу 
Вість людям. Вона вся була любов і 
відданість Богу, а через Нього і лю-
дям. Ось як визначив Її головну рису 
святий Григорій Неокесарійський: 
«У Неї розум Богом керований і до 
одного Бога спрямований». Іншими 
словами, саме Її життя було молит-
вою. Та чи й можливо прийняти Бога 
в лоно і не прийняти Його у серце? 
Тож неважко навіть за земними мір-
ками зрозуміти, що серце Матері 
після розлуки з Сином жило надією 
на нову зустріч із Ним. А відтак усе 
Її земне життя було підготовкою до 
переходу у вічність. І звістка, при-
несена Архангелом Гавриїлом про 
кінець Її земного буття за три дні, 
стала для Богородиці радісною. Ці 
три дні Вона використала для про-
щання з усіма, кого любила і хто лю-
бив Її. У момент блаженного Успіння 
Пречистої — безболісного, мирного, 
молитовного — присутніх осяяло не-
земне світло, ніби розсунулися стіни, 
розчинився дах світлиці, і під спів 
ангелів Господь Іісус Христос при-
йняв у Свої руки душу Богоматері.  

Молитва Її життя була почута. Праг-
нення Її життя збулося. Але Її любов 
уже належала не тільки Богу, а й усьо-
му Його творінню. Бо любов не має 
меж. А Бог, Який «так полюбив світ, 
що віддав Сина Свого Єдинородного, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не за-
гинув, але мав життя вічне» (Ін. 3:16), 
обдаровує завжди з надлишком. За-
кони природи поступилися любові. 
Через три дні апостоли, що на про-
хання відсутнього при смертному 
одрі Богородиці Фоми відкрили гроб, 
не знайшли Її тіла. Натомість невдовзі 
побачили Пріснодіву в оточенні анге-
лів і почули запевнення: «Радійте! Я з 
вами в усі дні»…

Немає сумніву: і понині Богороди-
ця молиться за все усиновлене Нею 
людство, за кожного з нас, щоб і ми 
змогли спастися, і Своїм Успінням 
вселяє упевненість у вічне Царство 
Небесне, де в добрих обіймах Божих 
немає ні болі, ні суму, ні плачу, але 
життя безкінечне. 

Але щоб померти так, як Богоро-
диця, треба і жити так, як Вона. Не 
насмілимося жодним чином вважа-
ти себе рівними гідністю Пречистій 
Пріснодіві. Але, усвідомлюючи свої 
гріхи, наслідувати Її приклад у праг-
ненні зустрічі з Богом, у Її любові до 
Бога і людей, у Її чеснотах — вель-
ми душекорисно. Навіть більше: без 
такого наслідування наша любов до 
Богородиці надто слабка. Коли ж бу-
демо мати Її за взірець, на всі «під-
ніжки» долі відповідатимемо сми-
ренно, покладаючись на Бога, як і 
Вона, — нам обов’язково відкриється 
Його Вічність. А початок їй уже по-
кладено. Як сказав якийсь монах: «Я 
не знаю іншої Вічності, крім тієї, яка 
починається вже тут, на землі».

Юлія Іванова

«Я не знаю іншої Вічності, крім тієї, 
яка починається вже тут, на землі» Лубенский Мгарский  

Свято-
Преображенский 
монастырь

Декорация  
домовой церкви  
в Дура-Европос

Станция по имени 
Евгений Гребёнка
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ВИДАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 :

2–12 червня відбули-
ся зустрічі насто-

ятеля Свято-Миколаївського 
храму села Нехвороща Ново-
санжарського району протоіє-
рея Олександра Василевсько-
го з учнями Нехворощанської 
загальноосвітньої школи. Бе- 
сіди священика покликані пе-
редусім допомогти дітям ви-
значити ієрархію цінностей у 
житті.

10 червня, з благосло-
вення Високопрео- 

священнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського 
Филипа, розпочав роботу літ-
ній дитячий табір при Духовно-
просвітницькому центрі Свято-
Миколаївського собору міста 
Горішні Плавні. Діти пізнають 
церковне життя, відкривають 
навколишній світ, спілкуються, 
добре проводять час з друзя-
ми. Вихователі і діти щодня 
звершують спільні молитви, 
вивчають Закон Божий, самі 
готують собі обіди, проводять 

ігри, відправляються у похо-
ди і на річку. Директор табору 
— викладач Полтавської Місі-
онерської Духовної семінарії 
протоієрей Георгій Коваленко.

11 червня волонтери пра- 
вославного центру 

«Благо», що діє при відділі бла-
годійності і соціального служін-
ня Полтавської єпархії, ігумен 
Афанасій (Бідний) і Катерина 
Дашевська, з благословен-
ня Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, від-
відали онкогематологічне від- 
ділення дитячої міської клініч-
ної лікарні Полтави. На ліку-
вання онкохворих дітей вони 
передали кошти, зібрані під 
час проведення благодійно-
го ярмарку «Чужих дітей не 
буває», що став традиційним 
у Полтавській єпархії. Цього 
разу адресну грошову допо-
могу від полтавців отрима-
ли: Анастасія Хан (2 роки, го-
стрий мієлобластний лейкоз);  

Владислав Горгола (10 років, 
гострий лімфобластний лей-
коз); Анна Дашко (7 років, го-
стрий лімфобластний лейкоз); 
Владислав Кириченко (4 роки, 
світлоклітинна саркома нирки).

17 червня, в день Свято-
го Духа, у Полтавсько-

му Хрестовоздвиженському 
монастирі після Божествен-
ної літургії відбувся концерт 
дитячої недільної школи. 
Діти привітали духовенство, 
сестер і парафіян обителі зі 
святом П'ятидесятниці. У їх-
ньому виконанні прозвучали 
стихира «Царю Небесний», 
тропар і величання свята, піс-
ня Юлії Петренко «Цей день 
створив Господь», вірші. За-
вершився захід святковою 
солодкою трапезою.

22 червня — День скор-
боти і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні.  
З цієї нагоди 21 червня у Пол-
таві відбулося урочисте покла-
дання вінків і квітів до Вічного 

вогню на Меморіалі Солдат-
ської Слави.

З благословення Високо-
преосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Миргород-
ського Филипа участь у заході 
взяв секретар Полтавської 
єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук.

Вшанувати подвиг воїнів-
визволителів зібралися сотні 
полтавців. Серед них керів-
ники міста й області, депута-
ти місцевих рад, працівники 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
представники трудових колек-
тивів, громадських організацій, 
політичних партій, об'єднань 
громадян, ветеранських орга-
нізацій, студентство.

Усіх полеглих у роки Другої 
світової війни вшанували хви-
линою мовчання.

28 червня секретар Пол- 
тавської єпархії про-

тоієрей Михаїл Волощук, з 
благословення Високопрео- 

священнішого митрополита 
Полтавського і Миргородсь- 
кого Филипа, взяв участь в 
урочистостях з нагоди Дня 
Конституції України. З самого 
ранку полтавці поклали квіти 
до пам'ятників Тарасу Шевчен-
ку та «Загиблим українським 
козакам».

У храмах і монастирях Пол-
тавської єпархії Української 
Православної Церкви цього 
дня, як і повсякчас, за богослу-
жінням була піднесена сугуба 
молитва про мир в Україні і про 
єдність Православної Церкви.

29 червня настоятель 
Свято -Успенського 

храму села Старі Санжари Но-
восанжарського району про-
тоієрей Василій Антонь узяв 
участь в урочистостях з наго-
ди випуску у загальноосвітній 
школі села Полузір’є. Священик 
благословив випускників на са-
мостійне доросле життя, на по-
дальше навчання і роботу.

Свято П'ятидесятниці
  У день свята П'ятидесятниці, 

16 червня, Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип звершив Бо-
жественну літургію у Свято-Троїць-
кому храмі селища Котельва. Його 
Високопреосвященству співслужи- 
ли секретар єпархії протоієрей Ми-
хаїл Волощук, ключар Свято-Ма-
каріївського кафедрального собо-
ру протоієрей Миколай Довганич, 
благочинний Котелевського округу 
протоієрей Василій Довганич, духо-
венство храму.

Після читання святого Єванге-
лія зі словом проповіді до вірую-
чих звернувся протоієрей Миколай 
Довганич. За богослужінням була 
піднесена сугуба молитва про мир 
в Україні та єдність Православної 

Церкви. По завершенні Божествен-
ної літургії Архіпастир звернувся до 
віруючих зі словом настанови і бла-
гословив усіх.

Свято П'ятидесятниці, день Свя-
тої Трійці, який ще називають днем 
народження Церкви, був встанов-
лений самими апостолами. У цей 
день Святий Дух зійшов на учнів 
Христових і сповнив їх благодатни-
ми духовними дарами — вони змі-
нилися, а Дух Святий став їхнім по-
стійним натхненником і керівником. 
З цього часу апостоли мужньо і без-
боязно, з великою сміливістю поча-
ли проповідь про Христа розіп'ятого 
і воскреслого з мертвих, а Церква 
Христова почала рости і множитися 
спочатку серед євреїв у Палестині, 
а потім і серед язичників у всьому 
світі — «до краю землі» (Діян. 1:8).

Всенічне бдіння 
напередодні 
П'ятидесятниці

  Увечері 15 червня, на-
передодні дня Святої Трійці, 
свята П'ятидесятниці, Висо- 
копреосвященніший митро-
полит Полтавський і Мирго- 
родський Филип звершив 
всенічне бдіння у Свято- 
Макаріївському кафедраль- 
ному соборі Полтави. Його 
Високопреосвященству спів-
служили ключар собору про-
тоієрей Миколай Довганич і 
соборне духовенство. Після 
полієлея Архіпастир помазав 
віруючих освяченим єлеєм.

Престольне свято  
Велико-Будищанського 
Свято-Троїцького 
монастиря

  У день Святої Трійці, 16 червня, у Вели-
ко-Будищанському Свято-Троїцькому жіночо-
му монастирі, що в селі Писарівщина Дикан-
ського району, відзначили престольне свято. 
З благословення Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і Миргородського 
Филипа, Божественну літургію очолив вікарій 
Полтавської єпархії, віце-ректор Полтавської 
Місіонерської Духовної семінарії Преосвя-
щенний єпископ Новосанжарський Веніамін. 
Його Преосвященству співслужили клірики 

обителі і викладач семінарії протодиякон 
Яків Прутян. Після читання Святого Євангелія 
Архіпастир звернувся до віруючих зі словом 
проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба 
молитва про мир в Україні та єдність Право-
славної Церкви.

Молитовно розділити радість свята в оби-
тель приїхало багато паломників, чимало з 
них причастилися Святих Христових Таїн.

Після Божественної літургії Преосвящен-
ний Владика Веніамін очолив велику вечір-
ню, за якою були прочитані особливі уклінні 
молитви святителя Василія Великого.

Після богослужіння відбувся хресний хід 
навколо храму. По його завершенні Пре-
освященний Владика звернувся з архіпас-
тирським словом до духовенства, сестер 
монастиря, всіх богомольців і благословив 
кожного.
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Шановні читачі! 
Запрошуємо вас відвідати 
сторінку Полтавської 
єпархії  
у соцмережі Фейсбук 
за адресою 
https://www.facebook.com/
pravpoltava/
Читайте і переглядайте 
новини, шукайте корисну 
для себе інформацію, 
радьте рідним і знайомим, 
підписуйтесь  
та робіть репости.  
До зустрічі  
у мережі Фейсбук!

 :  :

Відійшов  
до Господа духівник 
Полтавської єпархії

  Після тяжкої тривалої хво-
роби 15 липня на 82-му році жит-
тя відійшов до Господа духівник 

Полтавської єпархії протоієрей 
Василій Бондаренко.

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського 
Филипа, того ж дня у Хрестовозд-
виженському жіночому монасти-
рі Полтави було відправлено за-
упокійне богослужіння-парастас, 
наступного дня — Божественну 
літургію і відспівування отця Ва-
силія.

Народився протоієрей Василій 
10 січня 1938 року в селі Уканів-
ка Кобеляцького району Полтав-
ської області. Після закінчення в 
1965 році Ленінградської Духо-
вної семінарії служив на парафі-
ях Полтавщини. З 1976 року був 
кліриком Макаріївського кафе-
дрального собору міста Полтав. 
17 грудня 2009 року протоієрея 
Василія було призначено на поса-
ду духівника Полтавської єпархії.

Зі святими упокій, Христе, 
душу раба Твого протоієрея Ва-
силія!

Відспівали директора дитячого 
табору «Супутник»

  З благословення Ви-
сокопреосвященнішого 
митрополита Полтавського 
і Миргородського Филипа, 
19 червня в Свято-Серафи-
мівському храмі міста Пол-
тави секретар Полтавської 
єпархії протоієрей Миха-
їл Волощук звершив чин 
відспівування директора 
Полтавського дитячого та- 
бору «Супутник» Олек-
сія Сергійовича Бочаро-
ва, який трагічно загинув  
15 червня.

Своє життя Олексій Сергійович присвятив педа-
гогічній діяльності. У минулому працював заступ-
ником директора з навчально-виховної роботи ко-
мунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа I–III ступенів № 23».

Вічна пам'ять покійному! Щирі співчуття рідним 
і близьким.

Участь у засіданні 
вченої ради 
Київської духовної 
академії

  У Київських духовних шко-
лах під головуванням Блаженні-
шого Митрополита Київського і 
всієї України Онуфрія 11 червня 
відбулося засідання вченої ради, 
на якому ректор Київської духо-
вної академії та семінарії єпископ 
Білогородський Сільвестр і про-
фесорсько-викладацька корпо-
рація КДА пібили підсумки мину-
лого навчального року. 

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита По- 
лтавського і Миргородського 
Филипа, участь у засіданні взяв 
віце-ректор Полтавської Місіо-
нерської Духовної семінарії Пре-
освященний єпископ Новосан-
жарський Веніамін, призначений 
зовнішнім опонентом при захисті 
кандидатської дисертації студен-
та аспірантури ієромонаха Афа-
насія (Стрельцова) «Літургійна 
спадщина Руської Православної 
Церкви з середини XX століття 
по 1988 рік».

Архіпастирський візит 
до Новосанжарського 
дитячого будинку-
інтернату

  У день Святого Духа, 17 черв-
ня, віце-ректор Полтавської Місіо-
нерської Духовної семінарії Преосвя-
щенний єпископ Новосанжарський 
Веніамін після Божественної літургії, 
яку очолив у храмі на честь Святої 
Трійці, відвідав Новосанжарський 
дитячий будинок-інтернат. Його Пре-
освященство супроводжували бла-
гочинний протоієрей Ярослав Ми-
хайлик, священство благочиння і 
протодиякон Яків Прутян.

У будинку-інтернаті Владика Вені-
амін звершив молебень з молитвами 
за недужних. На закінчення богослу-
жіння Архіпастир, за практикою древ-
ньої Церкви, благословив кожного, 
адже дотик є найважливішим проя-
вом любові, особливо цього не виста-
чає дитям з обмеженими фізичними 
можливостями.

Його Преосвященство звернувся 
до присутніх зі словом повчання.
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У Ніжині вшанували 
пам'ять святителя Іоанна 
(Максимовича), чудотворця

  На неділю першу по П'ятидесятниці, всіх 
святих, 23 червня, випав день пам'яті святи-
теля Іоанна, митрополита Тобольського, Чер-
нігівського і Ніжинського, чудотворця. Цього 
дня Божественну літургію в Нікольському ка-
федральному соборі міста Ніжина, з благосло-
вення Предстоятеля Української Православної 
Церкви Блаженнішого Митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія, очолив Високопрео- 
священніший митрополит Чернігівський і Нов-
город-Сіверський Амвросій.

Високопреосвященніший Филип, митропо-
лит Полтавський і Миргородський, співслужив 
Його Високопреосвященству разом з митропо-
литом Святогірським Арсенієм, Керуючим Ні-
жинською єпархією архієпископом Ніжинським 
і Прилуцьким Климентом і архієпископом Коно-
топським і Глухівським Романом.

Після читання Святого Євангелія митро-
полит Арсеній звернувся до пастви зі словом 
проповіді.

За літургією була піднесена сугуба молит-
ва за мир в Україні і про єдність Православної 
Церкви.

Після богослужіння відбувся традиційний 
хресний хід зі святими іконами і ковчегом із 
частинкою мощей святителя Іоанна вулицями 
міста, під час якого Архіпастирі звершили за-
упокійну літію біля пам'ятного знака Героям Не-
бесної сотні.

Храму в селі Великі Будища — 200 років
  У день Святого Духа, 17 червня, Високопреосвященніший 

митрополит Полтавський і Миргородський Филип очолив Боже-
ственну літургію у Свято-Троїцькому храмі села Великі Будища 
Диканського району. Його Високопреосвященству співслужили 
секретар єпархії протоієрей Михаїл Волощук, благочинний Ди-
кансько-Шишацького округу протоієрей Богдан Брянчик, ключар 
Свято-Макаріївського кафедрального собору Полтави протоієрей 
Миколай Довганич, духовенство благочиння.

Після читання Святого Євангелія протоієрей Михаїл Волощук 
звернувся до віруючих зі словом проповіді.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні 
та про єдність Православної Церкви.

З благословення Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київ-
ського і всієї України, Предстоятеля Української Православної 
Церкви, Великобудищанський селищний голова Христина Степа-
нівна Покутня нагороджена орденом святої рівноапостольної кня-
гині Ольги. 

За старанні труди на благо Української Православної Церкви 
були нагороджені благословенними Архієрейськими грамотами 
благодійники: засновник ПАП «Диканське» Олександр Володими-
рович Ващенко, директор ПАП «Диканське» Ігор Володимирович 
Бєлий, приватні підприємці Володимир Борисович Хоменко, Ан-
дрій Олександрович Третяк, Валентина Іванівна Лебідь, Володи-
мир Володимирович Стрілець, Алла Степанівна Шурпик, церков-
ний казначей Григорій Іванович Голуб, церковний бухгалтер Анна 
Матвіївна Губенко, церковний хор під керуванням Марини Іванівни 
Дєєвої, Віктор Іванович Демочко, Володимир Панасович Звяголь-
ський, Владислав Олександрович Покутній, Євген Олександрович 
Гавловський, Дмитро Анатолійович Тарасов, Олександр Іванович 
Гонтаренко, директор сільського Будинку культури, художній керів-
ник фольклорного ансамблю «Берегиня» Оксана Борисівна Три-
польська, художній керівник ансамблю «Чернечеярські маківки» 
Галина Миколаївна Заєць, Олександр Миколайович Осипенко, Ва-
силь Панасович Звягольський. 

Настоятель храму протоієрей Олександр Фіщук за сумлінне слу-
жіння був нагороджений палицею.

На завершення богослужіння віруючі звершили хресний хід на-
вколо храму.

Високопреосвященніший Владика привітав прихожан з 200-річ-
чям храму,  подарував ікону святителя Луки (Войно-Ясенецького), 
подякував за спільну молитву і благословив усіх.

Престольне свято 
Свято-Троїцького храму 
селища Нові Санжари

  У день Святого Духа, 17 червня, 
віце-ректор Полтавської Місіонерської 
Духовної семінарії Преосвященний 
єпископ Новосанжарський Веніамін 
очолив Божественну літургію в храмі на 
честь Святої Трійці в селищі Нові Сан-
жари. Його Преосвященству співслу-
жили благочинний Новосанжарського 
благочиння протоієрей Ярослав Ми-
хайлик, настоятель храму протоієрей 
Олексій Палінчак, священство благо-
чиння і викладач Полтавської семінарії 

протодиякон Яків Прутян. Після читан-
ня Святого Євангелія Владика звернув-
ся до пастви зі словом проповіді.

За Божественною літургією була під-
несена сугуба молитва про мир в Украї-
ні та єдність Православної Церкви.

Разом з Архіпастирем і духовен-
ством за богослужінням молилися 
численні парафіяни і паломники, які зі-
йшлися молитовно розділити радість 
престольного свята.

Після Божественної літургії відбувся 
хресний хід навколо храму.

На завершення Владика Веніамін 
привітав духовенство, парафіян і па-
ломників з престольним святом, а та-
кож освятив святою водою і благосло-
вив усіх.
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  У день пам'яті свого небесного 
покровителя преподобного Онуфрія 
Великого, 25 червня, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї України 
Онуфрій звершив Божественну літур-
гію на площі перед Успенським собо-
ром Свято-Успенської Києво-Печер-
ської Лаври. Участь в урочистостях з 
нагоди дня тезоіменитства, а також 
п’ятиріччя Предстоятельського служін-
ня та 75-річного ювілею Блаженнішого 
Митрополита Онуфрія взяли представ-
ники майже всіх Помісних Православ-
них Церков. 

Його Блаженству співслужили: ми-
трополит Одеський і Ізмаїльський 
Агафангел, митрополит Хустський і 
Виноградівський Марк, митрополит 
Донецький і Маріупольський Іларіон, 
митрополит Кам'янець-Подільський і 
Городоцький Феодор, митрополит Виш-
городський і Чорнобильський Павел, 
митрополит Бориспільський і Бровар-
ський Антоній, митрополит Сінгапур-
ський і Південно-Східно-Азіатський 
Сергій (Руська Православна Церква), 
митрополит Карфагенський Мелетій 
(Олександрійська Православна Церк-
ва), митрополит Вострський Тимофій 
(Єрусалимська Православна Церква), 
єпископ Моравичський Антоній (Серб-
ська Православна Церква), митропо-
лит Ловчанський Гавриїл (Болгарська 
Православна Церква), митрополит Та-
масоський Ісая (Кіпрська Православна 
Церква), єпископ Гайновський Павел 
(Польська Православна Церква), архіє-
пископ Празький Михаїл (Православна 
Церква Чеських земель і Словаччини), 
митрополит Дніпропетровський і Пав-
лоградський Іриней, митрополит Туль-
чинський і Брацлавський Іоанафан, 
митрополит Рівненський і Острозький 
Варфоломій, митрополит Тернопіль-
ський і Кременецький Сергій, митро-
полит Корсунський Антоній (Руська 
Православна Церква), а також священ-
нослужителі Української Православної 
Церкви з усіх куточків України.

На малому вході за багаторічні тру-
ди на благо Української Православної 
Церкви Предстоятель звів у сан митро-
полита архієпископа Ровеньківського і 
Свердловського Пантелеймона, у сан 
архієпископа єпископів: Івано-Фран-
ківського і Коломийського Серафима, 

Шумського Іова, вікарія Тернопільської 
єпархії, Овідіопольського Аркадія і Юж-
ненського Діодора, вікаріїв Одеської 
єпархії.

На прохання митрополита Тама-
соського й Орінійського Ісаї, Блажен-
ніший Митрополит Онуфрій возвів у 
сан архімандрита клірика Тамасоської 
єпархії Кіпрської Православної Церкви, 
секретаря екзархії Єрусалимського Па-
тріархату на Кіпрі ієромонаха Варнаву 
(Хрисанфа).

Після читання Святого Євангелія 
Предстоятель звернувся до пастви зі 
словом проповіді. Блаженніший Влади-
ка розповів про життя свого небесного 
покровителя — преподобного Онуфрія 
Великого, на його прикладі пояснив-
ши духовне значення подвигу святих 
пустинножителів для світу. «Він знай-
шов там, у пустелі, святість духовну, 
знайшов і щастя, і радість, і мир — усе, 
що потрібно для людини. Ми шукаємо 
часто щастя не там, де воно є, час-
то в алкоголі, наркотиках, але щастя  

знаходиться не в світі, воно у Бога. Та 
людина, яка живе з Богом, може бути 
багатою або бідною, може бути вченою 
або простою, але знаходить для себе 
мир, щастя і радість».

Після відпусту Блаженнішому Ми-
трополиту Онуфрію заспівали много-
ліття. Далі вітальне слово до Предстоя-
теля Української Православної Церкви 
від Предстоятеля Руської Православ-
ної Церкви Святішого Патріарха Кири-
ла зачитав митрополит Сінгапурський і 
Південно-Східно-Азіатський Сергій.

Від усієї повноти Української Пра-
вославної Церкви вітання виголосив 
найстаріший за хіротонією архієрей 
митрополит Одеський та Ізмаїльський 
Агафангел. Священним Синодом Укра-
їнської Православної Церкви Його Бла-
женство був нагороджений орденом 
святого апостола Андрія Первозваного.

Привітали Предстоятеля Української 
Православної Церкви з днем Ангела і 
Представники Помісних Православних 
Церков. Священнослужителі передали 

адреси зі словами вітання від Предсто-
ятелів своїх Церков та вручили високі 
церковні нагороди і пам'ятні подарунки. 
Зокрема, були оголошені вітання від 
Предстоятелів і представників Олек-
сандрійської, Єрусалимської, Румун-
ської, Сербської, Болгарської, Кіпр-
ської, Польської Церков, Православної 
Церкви Чеських земель і Словаччини, 
Православної Церкви в Америці.

Варто відзначити, що на торжествах 
очікували також делегацію Грузинської 
Церкви, але через політичну ситуацію в 
країні вона не змогла прибути.

Блаженніший Владика подякував 
усім Архіпастирям, пастирям Поміс-
них Церков і священнослужителям 
Української Православної Церкви за 
привітання. За труди на благо Церкви 
Предстоятель нагородив народного 
депутата України Вадима Новинського 
орденом Різдва Христового.

По завершенні богослужіння Архі-
пастир приймав привітання від пастви.

Митрополит Филип узяв участь в урочистостях з нагоди дня Ангела Предстоятеля
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Збори 
благочинних 
єпархії

  Під головуванням 
Високопреосвященні-
шого митрополита По- 
лтавського і Миргород-
ського Филипа 26 черв-
ня в управлінні Полтав-
ської єпархії відбулися 
збори благочинних, на 
яких були розглянуті 
поточні питання церков-
ного життя. Почалося 
і закінчилося зібрання 
спільною молитвою.

Завершила роботу 
літня школа з основ 
іконопису 

  Літня школа з основ іконопису 
при Полтавській Місіонерській Духо-
вній семінарії, організована іконопис-
ною школою імені преподобного По-
рфирія Кавсокалівіта з благословення 
Ректора семінарії Високопреосвящен-
нішого митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, 28 червня 
завершила роботу. За два тижні на-
вчання учні мали можливість ознайо-
митися з сакральним християнським 
мистецтвом, з технікою написання ікон, 
провести час у творчій атмосфері і по-
знайомитися з однодумцями.

Крім практичних занять з іконопису, 
розклад містив і теоретичні дисципліни 
— іконознавство, історію церковного 
мистецтва, а також кінолекторії, бесі-
ди з духівником семінарії протоієреєм 
Георгієм Грабом, присвячені питанням 
християнської етики і психології.

У неділю, 23 червня, після Боже-
ственної літургії, учні на чолі з викла-
дачами семінарії протоієреєм Олексан-
дром Носенком і протоієреєм Павлом 
Рудем вийшли на пікнік на берег Дні-
пра, де мали змогу не лише поласувати 

приготованою на вогнищі їжею, але й 
поспілкуватися та покататися на човні.

У вівторок, 25 червня, викладач се-
мінарії протоієрей Миколай Попльон-
таний провів літературний вечір «Став-
лення до ікони та іконопису в літературі 
XIX століття», у рамках якого обгово-
рили конфлікт живопису та іконопису 
в творах М. О. Польового, Н. В. Гоголя,  
О. С. Пушкіна.

У середу, 26 червня, учні здійснили 
екскурсійну поїздку в Горішньоплав-
нівский історико-краєзнавчий музей. 
Хранителі фонду ознайомили гостей з 
музейними експозиціями: «Історія бу-
дівництва міста і гірничо-збагачуваль-
ного комбінату», «Історія підрозділів 
ВАТ “ПГЗК”» та іншими. Очолив групу 
викладач семінарії протоієрей Георгій 
Коваленко.

28 червня в храмі преподобного Не-
стора Літописця учасники літньої шко-
ли з основ іконопису — учні і викладачі 
Т. М. Хаустова, К. І. Прутян на чолі з 
віце-ректорм Преосвященним єпис-
копом Новосанжарським Веніаміном 
— подякували Богові за навчання і по-
просили заступництва у небесного по-
кровителя — преподобного Порфирія 
Кавсокалівіта. Після богослужіння Вла-
дика Веніамін привітав учнів із завер-
шенням навчання і вручив свідоцтва 
про теоретичну та практичну підготовку 
в літній школі з основ іконопису.

Всенічне бдіння 
у головному 
соборі єпархії

  Напередодні неділі 
другої по П'ятидесятниці, 
29 червня, Високопрео- 
священніший митрополит 
Полтавський і Миргород-
ський Филип у співслужін-
ні соборного духовенства 
звершив всенічне бдіння у 
Свято-Макаріївському ка-
федральному соборі Пол-
тави. За богослужінням 
Архіпастир помазав бого-
мольців святим єлеєм.

  У неділю другу по П'ятидесятниці, 
30 червня, Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Миргородський 
Филип з архіпастирським візитом від-
відав храм на честь Різдва Христового 
міста Зінькова, де звершив Божественну 
літургію святителя Іоанна Златоуста. За 
літургією правлячому архієрею співслу-
жили секретар Полтавської єпархії прото-
ієрей Михаїл Волощук, благочинний Зінь-
ківського округу протоієрей Іоанн Бабич, 
ключар Свято-Макаріївського кафедраль-
ного собору Полтави протоієрей Миколай 
Довганич, клірики храму та духовенство 
благочиння.

На малому вході за ревне пастирське 
служіння ієрей Димитрій Котелевець був 
нагороджений наперсним хрестом.

Після читання Євангелія до богомоль-
ців зі словом проповіді звернувся протоіє-
рей Михаїл Волощук.

За літургією була піднесена сугуба мо-
литва за мир в Україні і про єдність Право-
славної Церкви.

За Божественною літургією Високопре-
освященніший Владика звершив хірото-
нію в диякони читця Олексія Смирнова.

Наприкінці богослужіння Високопре-
освященніший Владика Филип з бла-
гословення Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженнішого Ми-
трополита Київського і всієї України Онуф-
рія нагородив благочинного Зіньківського 
округу протоієрея Іоанна Бабича орденом 
святого Іоанна Богослова за старанне 
служіння Святій Церкві і душпастирство. 
За старанні труди на благо Української 
Православної Церкви орденом преподо-
бного Нестора Літописця був нагородже-
ний Олександр Романович Криворучко.

Після богослужіння Владика дав усім 
архіпастирське благословення.

Недільне богослужіння у Зінькові
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Божественна літургія  
в Хрестовоздвиженському  
жіночому монастирі 

  У день пам'яті святителя Іоанна, архієпископа Шанхайсько-
го і Сан-Франциського, 2 липня, Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський Филип звершив Божественну 
літургію в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі. Його 
Високопреосвященству співслужили секретар єпархії протоієрей 
Михаїл Волощук, благочинні та духовенство єпархії.

На малому вході за ревне пастирське служіння, з благословен-
ня Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 
Високопреосвященніший митрополит Филип удостоїв настоятеля 
Вознесенського храму села Кошманівка Машівського району про-
тоієрея Іоанна Рошка правом носіння палиці, а насельника Спа-
со-Преображенського Мгарського монастиря ієромонаха Діодора 
(Іваненка) — правом носіння наперсного хреста.

За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні і 
про єдність Православної Церкви.

За Божественною літургією Владика висвятив у сан ієродияко-
на насельника Спасо-Преображенського Мгарського монастиря 
ченця Йордана (Сергійця).

Наприкінці богослужіння від імені духовенства і віруючих Пол-
тавської єпархії до Архіпастиря звернувся благочинний Полтав-
ського міського округу протоієрей Іоанн Корнієнко зі словами при-
вітання з нагоди дня народження, яке Його Високопреосвященство 
відзначає цього дня. Митрополит Филип подякував за слова вітан-
ня і благословив усіх.

Співробітники 
єпархіального 
управління 
привітали 
митрополита 
Филипа з днем 
народження

  Співробітники Полтав-
ського єпархіального управ-
ління 2 липня привітали 
Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Мир-
городського Филипа з днем на-
родження і побажали міцності 
духовних і тілесних сил.

Різдво Пророка, 
Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоанна

  У день свята Різдва Пророка, 
Предтечі і Хрестителя Господнього 
Іоанна, 7 липня, Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип звершив 
Божественну літургію у храмі Різдва 
Іоанна Хрестителя села Дудкин Гай 
Новосанжарського району. Його Ви-
сокопреосвященству співслужили 
секретар єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук, благочинний Новосан-
жарського округу і настоятель хра-
му протоієрей Ярослав Михайлик, 
ключар Макаріївського кафедраль-
ного собору Полтави протоієрей 
Миколай Довганич, духовенство 
благочиння.

Після читання Євангелія до віру-
ючих зі словом проповіді звернувся 
настоятель Свято-Успенського хра-
му села Старі Санжари протоієрей 
Василій Антонь.

За богослужінням була піднесе-
на сугуба молитва про мир в Україні 
і про єдність Православної Церкви.

Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський 
Филип за Божественною літургією 
звершив хіротонію у сан пресвітера 
диякона Олексія Смирнова.

По закінченні Божественної лі-
тургії навколо храму був звершений 
хресний хід.

На завершення Високопреосвя-
щенніший Владика звернувся до ві-
руючих з архіпастирським словом і 
благословив всіх.

Благодійники храму були нагоро-
джені Архієрейськими грамотами. 

Пам'ять преподобного 
Сампсона 
Странноприїмця

  У день пам'яті преподобного Самп-
сона Странноприїмця, 10 липня, Високо-
преосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип звершив 
Божественну літургію у Свято-Сампсоні-
ївському храмі на Полі Полтавської битви. 
Його Високопреосвященству співслужили 
секретар єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук, благочинний Полтавського місь-
кого округу протоієрей Іоанн Корнієнко, 
благочинний Полтавського районного 
округу протоієрей Олександр Антонюк, 
настоятель Свято-Сампсонівського хра-
му протоієрей Костянтин Оніпко, ключар 

Макаріївського кафедрального собору 
Полтави протоієрей Миколай Довганич, 
клірик Серафимівського храму Полтави 
ігумен Афанасій (Бідний), протодиякон 
Олександр Дубовий.

Піснеспіви Божественної літургії вико-
нував архієрейський квартет під керуван-
ням протодиякона Георгія Лінда.

За богослужінням була піднесена сугу-
ба молитва про мир в Україні і про єдність 
Православної Церкви.

Зі словом проповіді до богомольців 
звернувся протоієрей Миколай Довганич.

По закінченні Божественної літургії на-
вколо храму був звершений хресний хід. 
Біля братської могили воїнів звершили 
заупокійну літію про всіх загиблих під час 
Полтавської битви.

На завершення Високопреосвященні-
ший Владика звернувся до віруючих з ар-
хіпастирським словом і благословив усіх.
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  У день святкування на честь 
святині землі Полтавської — Горба-
нівської чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці, 13 липня, Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип звершив Боже-
ственну літургію у Свято-Макаріївсько-
му кафедральному соборі Полтави, 
де постійно перебуває чудотворний 
образ. Його Високопреосвященству 
співслужили Високопреосвященніший 
архієпископ Кременчуцький і Лубен-
ський Миколай, Преосвященний єпис-
коп Новосанжарський Веніамін, бла-
гочинні та духовенство Полтавської 
єпархії.

За богослужінням була піднесена 
сугуба молитва про мир в Україні і про 
єдність Православної Церкви.

Зі словом проповіді до богомольців 
звернувся клірик Серафимівського 
храму Полтави ігумен Афанасій (Бід-
ний).

По закінченні Божественної літургії 
Високопреосвященніший митрополит 

Филип звернувся до віруючих з архі-
пастирським словом і благословив 
усіх.

Після цього відбувся традиційний 
хресний хід з шанованим образом у 
Горбанівський Богородицький монас-
тир. У хресному ході взяли участь 
Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип, 
Високопреосвященніший архієпископ 
Кременчуцький і Лубенський Мико-
лай, Преосвященний єпископ Ново-
санжарський Веніамін, благочинні та 
духовенство Полтавської єпархії, кіль-
ка тисяч паломників.

Біля святого джерела, що заби-
ло на місці знайдення у XVIII столітті 
чудотворної Горбанівської ікони, був 
звершений чин малого освячення 
води. Священнослужителі читали ака-
фіст Пресвятій Богородиці на честь Її 
Горбанівської ікони.

Після урочистостей усім присутнім 
була запропонована братська тра- 
пеза.

Многая літа!
  У день пам'яті преподобних Сергія і Германа Валаамських, 11 липня, 

Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип у 
Полтавському єпархіальному управлінні привітав з днем тезоіменитства на-
стоятельку Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря ігуменю Сергію 
(Алєксєєнко).

Пам'ять святих первоверховних апостолів 
Петра і Павла

  У день пам'яті святих перво-
верховних апостолів Петра і Павла, 
12 липня, Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Миргород-
ський Филип звершив Божественну 
літургію в Петро-Павлівському хра-
мі міста Полтави, що на Дублянщині. 
Його Високопреосвященству спів-
служили секретар єпархії протоієрей 
Михаїл Волощук, благочинний Пол-
тавського міського округу протоієрей 
Іоанн Корнієнко, ключар Макаріївсько-
го кафедрального собору Полтави 
протоієрей Миколай Довганич, насто-
ятель Петро-Павлівського храму про-
тоієрей Андрій Сімон, настоятель хра-
му святителя Тихона Задонського на 
Затуринському кладовищі протоієрей 

Стефан Водяник, протодиякон Олек-
сандр Дубовий.

Піснеспіви Божественної літургії 
виконував архієрейський квартет під 
керуванням протодиякона Георгія Лін-
да.

За богослужінням була піднесена 
сугуба молитва про мир в Україні і про 
єдність Православної Церкви.

Зі словом проповіді до богомольців 
звернувся ключар Макаріївського ка-
федрального собору протоієрей Ми-
колай Довганич.

По закінченні Божественної літургії 
віруючі пройшли навколо храму хрес-
ним ходом, після якого Високопрео- 
священніший Владика звернувся до 
віруючих з архіпастирським словом і 
благословив усіх.

Святкування на честь Горбанівської 
чудотворної ікони Пресвятої Богородиці



«ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ»

ВИДАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

№7 (211) ЛИПЕНЬ РОКУ БОЖОГО 2019

400-летие 
Мгарской 
обители

Первоначальные 
монастырские дни

емая древность от нас скрыла 
первых подвижников, уеди-
нявшихся на лесистую Мгар-
скую гору. Меч человеческий 
уничтожил монастырское убе-

жище первых молитвенников. Здесь 
князья Вишневецкие, первые крепкие 
колонизаторы «Лубенской пустыни», 
в лесной чаще приютили пчел своей 
пасеки. Божья воля не покинула бла-
гословенного места. Привел Господь 
сюда молитвенника Исаию Копинско-
го, борца за благочестие и православие, 
ревностного устроителя иноческих оби-
телей в обширных вотчинах Вишне-
вецких. Образование Копинский полу-
чил в православных училищах князей 
Острожских. Молодым Исаия покинул 
родителей и в Киево-Печерской Лавре 
дал иноческий обет. Четырнадцать лет 
во вседневных молитвах провел он в 
Антониевых пещерах, над которыми и 
начальником стал. Затем благочестивый 
и искусный муж во всяких благодетелях 
призван был на игуменство Густинско-
го монастыря. Он основал и Ладинский 
монастырь, где первой игуменьей была 
его сестра Александра. В 1615 г. он за-
ведовал Киевским Богоявленским Брат-
ством, и при его стараниях Маршалкова 
Елизавета («Галшка») Гулевич для по-
мещения Братской школы, давшей пер-
вое начало существованию Киевской 
Духовной Академии, подарила несколь-
ко домов в Киеве на Подоле. Иерусалим-
ский патриарх Феофан посетил Москву 
и на обратном пути остановился в Киеве, 
где Исаию посвятил на Перемышльское 
епископство.

Неусыпная деятельность, благо-
честивая жизнь и стойкость в соблю-
дении чистоты православной веры 
сблизили Исаию с могущественными 
православными князьями Вишне-
вецкими, отстаивавшими правосла-
вие в борьбе с унией, которую на-
стойчиво распространяли иезуиты, 
покровительствуемые польскими ко-
ролями. Большую поддержку в укре-
плении православия Исаия встретил 
в княгине Вишневецкой Раине, жене 
Михаила Михайловича Вишневецкого, 
владельца городов: Лубен, Пирятина, 
Прилук и всего Посулья. Княгиня еще 
в родительском доме приобрела кре-
пость в православном благочестии. Ее 
отец Иеремия Иванович Могила руко-
водствовался словами: «Утверждаяй и 
украшаяй церковь, утверждает и укра-
шает душу свою». Верховное наблюде-
ние над духовною паствою Вишневец-
кие во всех имениях своих поручили 
Исии, проживавшему преимуществен-
но в Киеве, которого он даже митропо-
литом стал с 20 июля 1631 г. Но в этом 
сане у Исаии произошло столкновение 
с Петром Могилою, получившим 2 ма- 
рта 1633 г. от польского короля Вла-
дислава IV грамоту на принятие Киев-
ской митрополичей кафедры. В том же 
году, на Фоминой неделе, Петр Могила 
во Львове был посвящен в епископы и 
приехал в Киев занять митрополичью 
кафедру. Но Исаия не захотел уступить 
своей кафедры новому митрополиту. По 
рассказу польского хроникера Иерли-
ча, Исаию в одной власянице вывели из 
Киевского Михайловского монастыря и 
отправили в Киево-Печерскую Лавру. 
Отправился потом Исаия в Лубенский 
монастырь, основанный и устроенный 
его трудами. Но и здесь старик не обрел 

покоя. В Лубнах тогда в управление 
своими отцовскими имениями всту-
пил юноша Иеремия Вишневецкий, 
получивший воспитание в западных 
иезуитских школах, побудивших сво-
его православного питомца отречься 
от отцовской веры и принять католи-
цизм. Сокрушалось сердце старика от 
такого отступничества молодого князя 
от прародительских заветов. Исаия к 
Иеремии написал послание, в котором 
говорит: «Плачет и венце лементует 

(рыдает) церковь Божая, матка (мать) 
наша, же (что) ею ваша княжа милость 
згоржати (пренебрегать) рачишь (изво-
лишь), з великою охотою очекивали-смо 
(ожидали мы) пожаданной (желанной) 
утехи нашой, але (но) вместо того, над 
(сверх) сподевание (ожидание), в смуток 
(скорбь) ея нам оборачает. Што ж ваша 
княжая милость обачил (усмотрел) в 
церкве Божой вонпливого (сомнитель-
ного), што подезроного (подозрительно-
го)? <…> Чим же Рым лепший (лучший) 
есть от Иерусалима? чему Иерусалимом, 
маткою всех церквей, гордят (пренебре-
гают), а до Рыму ся горнут? Иерусалим 
зневажают (принижают), а Рым выносят 
(превозносят)? Или для славы (з) того 
света? Если для великого богатства, то 
суть речи (предметы) марные (суетные) 
и зрадливые (изменчивые). <…> Вспо-
мни ваша княжа милость на святой 
памяти родители свои, якой они были 
побожности, якой набожности, якой 
веры! <…> Чему ваша княжа милость 
не может (должен) предкев (предков) 
своих веры наследовати, в которой ся 
ваша княжая милость народил? <…> Не 
див (диво) — то в молодых летех дати 
ся увести мовами (словами) людскими; 
а часом (иногда) то бывает в молодых 
дитинных (детских) летех и през (чрез) 
мус (принуждение). Ни имя Божие, все 
духовенство, все христианство униже-
ние (покорно), а (и) пласливо (слезно) 
просимо, не горди (пренебрегай) ваша 
княжая милость верою своею, которой 
водою и Духом есте урожоный, але на-
вернися до церкви Божией, матки своей 
природной, а (и) утеш нас всех!»

Князю-юноше не могли понравиться 
такие старческие назидания. В 1636 г. 
Иеремия заднепровские свои монастыри 
в распоряжение отдал своему родствен-
нику Петру Могиле. Исаии пришлось 
покинуть свой Лубенский монастырь, 
где начали именовать его лубенским 
епископом. Из Мгарской обители Исаия 
удалился в Полесье. Но и от этих епис-
копских тягостей старик ушел к своему 
первоначальному иноческому месту.  
В Киевских Антониевых пещерах Иса-
ия скончался 5 сентября 1640 г.

Підготувала Людмила Нікітіна
Висловлюємо вдячність  

полтавському краєзнавцю  
Ігорю Очканю  

за допомогу у підготовці публікації

Лубенский Мгарский  
Свято-Преображенский монастырь

Автор праці «Лубенський 
Мгарський Свято-
Преображенський монастир» 
— Матвій Григорович Астряб, 
відомий дослідник Полтавського 
краю. Він народився 1 серпня 
1843 року на Лемківщині в селі 
Висове Герлицького повіту. Тут 
Астряб отримав початкову освіту 
польською мовою, а навчаючись 
у Перемишльській гімназії, вивчав 
німецьку та російську мови.  
1866 року він пішки добрався  
до Києва, де закінчив гімназичне 
навчання й у 1869 році вступив  
до Київського університету  
на історико-філологічний 
факультет, який закінчив 1773 року. 
У тому ж році Матвія Астряба було 
призначено викладачем російської 
мови в 1-й Київській гімназії. З 1874 
року до 1880 року він працював у 
Кутаїській гімназії,  
а з 1880-го був викладачем 
грецької мови в Кубанському 
військовому училищі. 
Перебуваючи у Кутаїсі, він 
познайомився й одружився  
з дочкою поміщика села Горби 
Лубенського повіту Полтавської 
губернії Єлизаветою Аркадіївною 
Галенківською. Місцем свого 
постійного проживання після 
виходу Матвія Григоровича  
на пенсію (1893 року) родина 
обрала село Горби, де Астряб 
зайнявся господарюванням.  
На жаль,ця робота не приносила 
прибутків, достатніх  
для утримання сім’ї (у родині було 
чотири сини та дві дочки). Тому  
М. Г. Астряб улаштувався  
на роботу в Полтаві, спочатку 
вихователем у пансіоні-притулку,  
а потім — учителем гімназії.  
Тут же він став співпрацювати  
з Полтавською ученою архівною 
комісією. Вивчав переважно 
історію лубенського краю та інших 
місць, які свого часу входили  
до складу Лубенського полку. 
До революції 1917 року Матвію 
Астрябу вдалося написати 
й опублікувати декілька 
праць, серед яких «Лубенский 
монастырь». Згадуючи роки 
революції та громадянської 
війни, Матвій Горигорович писав: 
«Война и материальное оскудение 
вышибли перья из рук этих 
тружеников (членів Полтавської 
вченої архівної комісії. — Ред.).  
А я всё строчу, хотя  
и без надежды свои строки отдать 
на типографический станок…»
Останні роки свого життя, 
починаючи від 1921 року, Матвій 
Астряб завідував Лубенським 
архівом. На жаль, документи цього 
зібрання не збереглися. Більша 
частина фондів архіву загинула  
у вересні 1941 року. Разом із ними, 
очевидно, загинули і рукописи 
праць М. Г. Атряба. У січні 1925 
року дослідник Полтавщини 
помер.
Нижче подаються уривки  
з праці М. Г. Астряба «Лубенский 
Мгарский Свято-Преображенский 
монастырь», надрукованої  
у Полтаві 1915 року.

Н

Ўтвержда1zй и3 u3краша1zй це1рковь, u3твержда1етъ и3 u3краша1етъ ду1шу свою2.

Пещерный храм Киево-Печерской Лавры

Патриарх Иерусалимский Феофан III

Святитель Петр (Могила)
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Раннехристианское искусство, 
соприкасаясь с античностью, 
вначале пользовалось языком, 
сложившимся в древней греко-
римской культуре, но в дальнейшем 
постепенно трансформировало 
его в сторону спиритуализации 
(от лат. spiritus —  дух, spiritualis 
— духовный) форм. Поскольку 
тематика раннехристианского 
искусства не была исключительно 
внешним фактом — она 
отражала новое мировоззрение, 
принципиально новое понимание 
действительности, — то не 
могла механически облекаться 
в старые формы. Христианство 
нуждалось в таких средствах 
выражения, которые наилучшим 
образом воплощали бы его 
спиритуалистические идеалы.  
И к выработке этих новых средств 
выражения были направлены все 
творческие усилия христианских 
художников.
Уже в росписях катакомб (II–IV 
век) кристаллизируются черты 
нового стиля. Трехмерное 
пространство уступает место 
абстрактной плоскости, реальная 
связь между телами и предметами 
заменяется чисто символическими 
взаимоотношениями, бесплотные 
фигуры вырисовываются 
как легкие, прозрачные тени, 
оторванные от земли и всего 
земного. Всё материальное 
подавляется ради достижения 
максимальной одухотворенности.
Но катакомбные росписи связаны 
с заупокойным культом. Мы же 
обратим внимание на фрески, 
декорирующие древнейшее из 
известных помещений 
 для совершения богослужений  
и баптистерий для Таинства 
крещения. 

Д ура-Европос — маленький 
городок на западном, правом, 
берегу Евфрата (на террито-

рии Сирии). Город был основан одним 
из военачальников и друзей Алек-
сандра Македонского — Селевком I 
Никатором — около 300 года до н. э. 
и просуществовал более полутысячи 
лет. Поселение возникло на месте за-
брошенной крепости, потому изначаль-
но и названо Дура (от ассирийск. dura 
— крепость). Примерно в 100 году до 
н. э. оно перешло под власть Парфян-
ского царства, а с 165 года — Рима. В 
римский период это был уже крупный 
торговый центр на восточной окраине 
Римской империи, его жители подчер-
кнули свою европейскую принадлеж-
ность, назвав город Дура-Европос. В 
256 году город был захвачен войсками 
персидской династии Сасанидов (иран-
цами) и заброшен. 

Памятники материальной культу-
ры, сохранившиеся в Дура-Европос, 
доказывают, что в парфянский период 
его население было сирийским, араб-
ским и иранским. Этническая картина 
стала более пестрой при государстве 
Селевкидов с поселением здесь греков 
и македонян, а затем — с римским за-
воеванием: римскими воинами были в 
основном германцы из Северной Евро-
пы. Этническая разнообразность поро-
дила различие в религиозных культах 
— население исповедовало язычество 
(в частности митраизм), иудаизм, хри-
стианство. 

Большинство археологических на-
ходок относятся к периоду римского 
владычества. Это укрепления, термы 
(бани), храмы и молитвенные дома, в том 
числе христианская церковь, синагога 

и языческий храм Митры — все три с 
уникальными росписями. До нашего 
времени они сохранились благодаря… 
войне. При наступлении персов в сере-
дине ІІІ века н. э. крыши зданий были 
разобраны, часть стен срезана наи-
скось, а интерьер доверху заполнен 
песком (как часть укрепления), что при 
крайне сухом климате способствовало 
сохранению остатков построек и значи-
тельной части росписей. Руины древ-
него города, о существовании которого 
было известно из документов, обнару-
жили случайно, тоже во время боевых 
действий в 1920 году. Исследованиями 
сразу же занялись институты США и 
Франци. Наиболее важные открытия 
были сделаны под руководством исто-
рика, специалиста по классической 
древности Михаила Ивановича Ростов-
цева, эмигрировавшего в США в нача-
ле прошлого века, после Октябрьского 
переворота в России. Но интерес к па-
мятникам Дура-Европос не утихает и 
поныне, и это вполне объяснимо.

Н еобычный ансамбль, создан-
ный христианами Дура-Евро-

пос, стоит на границе между христи-
анским искусством, зарожденным в 
период гонений, и новым, появившим-
ся после Миланского эдикта 312 года, 
легализовавшего положение христиан. 
Таким образом, он как бы заверша-
ет раннехристианскую катакомбную 
эпоху. В этот период христиане, испо-
ведующие религию, что не являлась 
еще religio licita, то есть дозволенным  

культом в Римской империи, молились 
по частным домам. 

Домовая христианская церковь, или 
дом собраний (domus ecclesiae), в Дура-
Европос — наиболее древнее из всех об-
наруженных раннехристианских стро- 
ений. «Мы можем отметить только 
одно еще церковное здание, относя-
щееся к этому веку, но его мы знаем 
только по упоминанию в письменном 
источнике. Мы имеем в виду церковь в 
Эдессе, о которой упоминается в мест-
ной хронике как разрушенной от наво-
днения, — указывают авторы работы 
“Христианские памятники Дура-Ев-
ропос: открытие и значение” кандидат 
исторических наук Васиф Абидович 
Гаибов и доктор исторических наук, 
профессор Геннадий Андреевич Ко-
шеленко. — Все остальные памятники 
христианской архитектуры относятся 
самое раннее к эпохе Константина». 

Домовая церковь в Дура-Европос 
располагалась в большом частном 
доме постройки конца ІІ века н. э. Та-
кие церковные дома были, по мнению 
историка-византиниста Ричарда Кра-
утхаймера, «переходными» архитек-
турными типами на пути к настоящему 
христианскому храму. Все церковные 
дома этого периода представляли со-
бой обычные частные здания, приспо-
собленные к новым функциям. В них 
жилые комнаты, служебные помеще-
ния и кладовые соседствовали с залом 
для молитвы, помещением для просве-
щения неофитов. Дом в Дура-Европос, 

видимо, принадлежал одному из бога-
тых жителей города. Структура дома 
традиционно римская. Он квадратный 
в плане, длина каждой из его сторон — 
около 18 м, высота стен превышала 5 м. 
Комнаты расположены по периметру, 
они окружают внутренний двор. Двор 
был вымощен, вдоль его стен с трех 
сторон находились скамьи, с четвертой 
стороны был портик. В доме в череде 
анфилад (длинного сквозного ряда па-
радных комнат) одна из стен была сне-
сена, благодаря чему появился большой 
зал, вмещавший до 70 человек. В его 
восточной части было устроено возвы-
шение — седалище для священнослу-
жителя. Одна дверь зала выходила во 
внутренний дворик, тогда как другая 
дверь вела в комнату поменьше. В за-
падной части дома под сводом арок 
находился бассейн, обращенный в бап-
тистерий. И это еще одна уникальная 
находка. 

Дело в том, что в I–IV веках кре-
щение, вероятно, совершали под от-
крытым небом или в бассейнах терм, 
поскольку баптистерии этого времени 
почти не известны. Попытки опреде-
лить ряд зданий в Остии, Риме и Ми-
лане как баптистерии, построенные в 
этот период, не увенчались успехом. 
Однако в доме собраний в Дура-Евро-
пос при перестройке здания в церковь 
одна из его комнат была превращена в 
баптистерий: у ее западной стены под 
каменной аркой-киворием поместили 
обмазанную штукатуркой купель ме-
тровой глубины. 

Вот как описывает М. И. Ростовцев 
картину, увиденную археологами: «Пе-
рестроенное и приспособленное для 
христианского культа, здание состояло 
из двора, где христиане собирались до 
и после богослужения, из большой про-
долговатой залы молитвенных собра-
ний с кафедрой и амвоном для священ-
ника или епископа, из другой почти 
квадратной большой залы, служившей, 
вероятно, местом устройства священ-
ных трапез или, быть может, школьной 
комнатой для детей и оглашенных, и, 
наконец, из маленького баптистерия 
с комнатой над ним во втором этаже, 
куда поднимались по лесенке». 

Н а то, что этот частный дом был 
превращен в дом собраний, 

указывают не только архитектурные 
особенности, но и фрески. Ими были 
украшены стены баптистерия. Изобра-
женные сцены из Ветхого и Нового За-
ветов видимым образом проповедуют 
новокрещенным смысл происходящего 
Таинства. Исполнены были росписи 
между 232 и 256 годами. 

Этот живописный цикл христиан-
ского искусства, оформляющий поме-
щение для богослужений, — тоже уни-
кальный: древнейший из известных, 
не считая росписей в катакомбах. Но 
в сравнении с катакомбными фреска-
ми в Риме, в Сирии просматривается 
необычная тенденция. Здесь роспись 
решена как цельная по замыслу иконо-
графическая программа декорации ин-
терьера, хотя сюжеты различны. 

В восточной нише в люнете (поле 
стены, ограниченное аркой и ее опо-
рами), что соответствует Святая Свя-
тых святилищ восточного типа, был 
изображен Добрый Пастырь, пасущий 
стадо и несущий на плечах заблудшую 
овцу; ниже — небольшие фигурки 
Адама и Евы по обе стороны райского 
древа (сцена символически раскрывает 
образ Христа как Доброго Пастыря из 
притчи и как Искупителя первородно-
го греха и Второго Адама); на стенах 
церкви представлены сюжеты «Хож-
дение Христа по водам», «Исцеление 
расслабленного в субботу», «Жены-
мироносицы у гроба» (сцена с двумя 
женщинами у мраморного саркофага 
римского типа, с высокой крышкой со 
скатами, очевидно, третья фигура не 
сохранилась), «Христос и самарянка у Franz Cumont and Michael Rostovtzeff in front of the Mithraeum (1933-1934)

Декорация  
домовой церкви  
в Дура-Европос

Роспись церкви 
«Женщины у гроба» 

,
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колодца» или «Самарянка у колодца», 
по другой версии — «Благовещение 
у колодца» (изображена одна фигура 
женщины, набирающей воду из колод-
ца; возможно, изображение Христа не 
сохранилось, но возможно и другое: на 
Востоке ценили «Протоевангелие Иа-
кова», с которым связан иконографиче-
ский сюжет «Благовещение у кладезя»; 
некоторые ученые допускают, что это 
древнейшее из известных изображений 
Богородицы), «Битва Давида с Голиа-
фом».

Символическая соотнесенность эпи-
зодов по вертикали не вызывает сомне-
ний. Тема утраченного прародителями 
рая и рая, обретенного благодаря но-
вому Адаму — Спасителю, особенно 
существенна для прообраза будущей 
алтарной апсиды, каковой является 
эта ниша. На боковых стенах бапти-
стерия в двух регистрах развернуты 
композиции, подчеркивающие необхо-
димость для человека веры во Христа. 
А поскольку крещение уверовавшего 
воспринималось ранними христиана-
ми как чудо полного преображения 
человека, то и росписи повествовали 
именно об этом. Вот Христос исцеля-
ет расслабленного — и тот, уже здоро-
вый, поднимет свое ложе; вот Христос 
спасает маловерного Петра, идущего 
по водам, и так же спасает душу лю-
бого человека, приходящего к Нему. 
Своеобразным зрительным символом 
христианской веры служила и сцена 
«Жены у гроба» («веруем во Христа, 
распятого и воскресшего», по слову 
апостола Павла). На некоторых фре-
сках, как видим, с темой веры связуема 

тема воды, что естественно для изобра-
жений в баптистерии. Верой возможно 
покорить водную стихию («Хождение 
по водам»); водой живой, текущей в 
жизнь вечную, является вера во Христа 
для всех — иудеев и эллинов (об этом 
узнает самарянка у колодца). 

Стиль росписей — условный, ие-
ратический (от греч. hieratikos — ри-
туальный, священный, культовый), 
плоскостный и линейный — не обнару-
живает никаких следов западного вли-
яния, отличаясь большой примитив-
ностью. Специалисты отмечают, что 
здесь были использованы антиохий-
ские образцы. А изящное и гармониче-
ское никогда не привлекало сирийцев. 
Выразительное они всегда предпочита-
ли прекрасному. В искусстве они более 
всего ценили догматическое начало, 
облекавшееся в неизменные, но понят-
ные для всех формы, импонировавшие 
своим экспрессивным реализмом. Они 
выделяли в явлении лишь его наиболее 
существенные черты, чтобы затем воз-
нести его из трехмерной реальности во 
вневременную и внепространственную 
сферу абсолютных догм.

По сравнению с росписями синагоги 
и языческих храмов в Дура-Европос, 
композиции в домовой церкви отлича-
ются упрощенностью рисунка и огру-
бленной манерой письма, но их стили-
стические особенности не выпадают 
из общего контекста восточного стиля. 
Вот как характеризует росписи языче-
ского храма того же древнего города 
историк средневекового и византий-
ского искусства Андрей Николаевич 
Грабар: «Сокращенное пространство, 

плоские фигуры с резко прочерченным 
контуром, без объема и веса… движут-
ся с лицом, обращенным к зрителю; ко-
роче говоря, это экспрессивное искус-
ство, не претендующее на подражание 
оптически видимому миру или на ил-
люзорное представление действитель-
ности». 

В дальнейшем именно восточный 
стиль получил широкое использование 
и развитие в христианстве. Некоторые 
фигуры Дура были справедливо на-
званы «восточными предтечами визан-
тийской живописи». Фигуры росписей 
помещаются на светлом фоне, они сла-
бо связаны друг с другом, изображают-
ся во фронтальных позах. Появление 
фронтальной фигуры ведет к разноо-
бразным последствиям — скованным 
жестам, лишенным опоры ногам и т. д. 
Большинство ученых считает прин-
цип иератической фронтальности 
единственно убедительным способом 
передачи потустороннего присутствия. 
Вместе с тем сама их условность под-
черкивает необыденность образов и их 
символический характер. 

Таким образом, восточный фактор 
формирования византийского искус-
ства привнес отказ от пространства 
позади картинной плоскости, просто-
ту и ясность очертаний, тяготеющий 
к линеарности плоский рельеф формы 
внутри этих очертаний и, может быть, 
самое важное качество — связь изобра-
женных фигур с находящимся перед 
ними реальным пространством. Для 
превращения магического реализма в 
пространственную космологию визан-
тийского храма раннехристианским 

фрескам недоставало лишь централь-
ной идеи, которая выступила бы в каче-
стве движущей силы. Такой идеей впо-
следствии станет теория изображения, 
выросшая из споров иконоборческой 
эпохи.

Росписи Дура-Европос (хранятся в 
Национальном музее в Дамаске, Сирия, 
и в музее штата Иллинойс в США) по-
разительны не своим художественным 
уровнем (он невысок), но предвидени-
ем тенденций развития христианского 
искусства. Иконография христианских 
сюжетов, более развернутая и осоз-
нанная, нежели в живописи катакомб, 
оказывается сопряженной не с даль-
нейшим отторжением эллинизма (как 
этого следовало бы ожидать), а, на-
против, с поисками гармоничного со-
единения восточной выразительности 
с традициями позднеримского искус-
ства. Этим тенденциям принадлежало 
будущее. В живописи катакомб антич-
ная традиция существовала непосред-
ственно — на уровне ремесла, жила «в 
кончиках пальцев» художников, в то 
время как в идейной программе было 
стремление к фанатическому разрыву 
со всем тем, что переживалось как эл-
линское. Росписи далекой сирийской 
провинции демонстрируют противо-
положный результат, и в этом их без-
условное значение.

Серафима Хмызенко, 
студентка 4 курса  

иконописной школы 
Полтавской Миссионерской  

Духовной семинарии
.

Раскопки Дура-Европос

План-схема домовой церкви в Дура-Европос
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Росписи домовой церкви в Дура-Европос: «Женщина у колодца», «Хождение по водам», «Исцеление расслабленного в субботу»
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  З благословення Високопрео- 
священнішого митрополита Полтав-
ського і Миргородського Филипа, на 
базі Полтавської Місіонерської Духо-
вної семінарії 1–5 липня працював  
I Молодіжний літній богословський ін-
ститут. Цього року основною темою 
опрацювання було обрано літургію.

Молодіжний літній богословський 
інститут — спільний проект двох Си-
нодальних відділів Української Право-
славної Церкви — релігійної освіти, 
катехізації і місіонерства та у справах 
молоді. Організатори визначили метою 
місіонерсько-катехізаторську просвіту 
молодого покоління та популяризацію 
православної духовної освіти. П'ять 
днів спільного життя студентів і викла-
дачів були наповнені навчанням і спіл-
куванням, молитвою і відпочинком на 
березі Дніпра. У Горішні Плавні прибу-
ла молодь з Київської, Білоцерківської, 
Сумської, Харківської, Полтавської, 
Кременчуцької, Івано-Франківської, 
Тульчинської, Житомирської, Овруць-
кої, Дніпропетровської, Криворізької та 
Запорізької єпархій.

В актовій залі Полтавської семінарії 
відбулося відкриття роботи інституту. 
Віце-ректор Преосвященний єпископ 
Новосанжарський Веніамін звернувся 
до учасників з вітальним словом і пере-
дав слова вітання від Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавського 
і Миргородського Филипа — Голови 
Синодального відділу релігійної освіти, 
катехізації і місіонерства. Далі відбуло-
ся знайомство учасників, а затим і бе-
сіда з ними  Високопреосвященнішого 
Іони, архієпископа Обухівського, Голо-
ви Синодального відділу у справах мо-
лоді. Архіпастир відповів на численні 
запитання.

Віце-ректор Полтавської семіна-
рії, єпископ Новосанжарський Вені-
амін провів для учасників екскурсію 
навчальним закладом: ознайомив з 
розписом семінарського храму пре-
подобного Нестора Літописця, пока-
зав бібліотеку, навчальні аудиторії та 
спортзал. Під час екскурсії Його Пре-
освященство розповів про історію семі-
нарії та її діяльність.

Напередодні дня пам'яті святителя 
Іоанна (Максимовича), архієпископа 
Шанхайського і Сан-Франциського, в 
Трьохсвятительському храмі було звер-
шено місіонерське всенічне бдіння. 

Богослужіння зупинялося і єпископ 
Веніамін пояснював історичні та бого-
словські аспекти тих чи інших його час-
тин.

Другий день розпочався з місіонер-
ської Божественної літургії в Трьох-
святительському храмі семінарії. Учас-
ники молитовно вшанували пам'ять 
святителя Іоанна Шанхайського і Сан-
Франциського. Богослужіння очолив 
віце-ректор Преосвященний єпископ 
Новосанжарський Веніамін. Усі таємні 
молитви, які священик вимовляє у най-
важливіші моменти літургії, Архіпастир 
читав уголос, щоб молодь мала мож-
ливість почути і зрозуміти їх глибокий 
сенс і красу. Богослужіння зупинялося, 
і Владика пояснював історичні та бого-
словські аспекти головних його частин.

Під час літургії була піднесена су-
губа молитва про мир в Україні, про 
єдність Православної Церкви, а також 
молитовне прохання до Господа про 
благословення Високопреосвященні-
шого митрополита Полтавського і Мир-
городського Филипа, який в цей день 
святкував свій день народження.

Наприкінці Божественної літургії 
Преосвященний єпископ Веніамін звер-
нувся до віруючих зі словом настанови, 
зокрема вказав на яскраві моменти з 
життя святителя Іоанна, і благословив 
усіх.

Після обіду в бібліотеці семінарії 
відбулася зустріч Високопреосвящен-
нішого, архієпископа Обухівського Іони 
з учасниками заходу. Владика розповів 
про молодіжні проекти «молодіжного» 
відділу, зокрема про Всеукраїнський 
фестиваль православної молоді «Ор-
тофест», який стартував минулого 
року. Архіпастир поцікавився, чим живе 
сучасна православна молодь, і відпо-
вів на запитання. Кожному учаснику 
Владика подарував авторську книгу 
«Пастир і громада. Збірник інтерв'ю» і 
примірники журналу «Отрок».

Далі перший заступник голови Сино-
дального молодіжного відділу, модера-
тор знаменитої Іонинської «молодіжки» 
архімандрит Іоасаф (Перетятько) про-
читав лекцію «Богослов'я для молоді», 
розкривши основні аспекти життя су-
часної молодої людини в дусі Єванге-
лія.

Після лекційних занять учасники 
молодіжного інституту на чолі з кура-
тором спортивних заходів викладачем 
семінарії протоієреєм Павлом Рудем 

вийшли зіграти дружній футбольний 
матч. Грали на новому футбольному 
полі загальноосвітніх шкіл №4 та № 5. 
Звичайно, перемогла дружба.

Закінчився день кінолекторієм, що 
провів проректор з виховної роботи 
Полтавської семінарії  протоієрей Рос-
тислав Денисюк. 

Третій день роботи молодіжного 
інституту розпочався з лекції «Теоре-
тична і поетична літургика», яку про-
читав завідувач канцелярією, викладач 
семінарії Юрій Петрович Петролюк. У 
рамках лекції було розглянуто історич-
ний хід розвитку гімнографії, зокрема 
на прикладах спадку святителя Петра 
(Могили) і священносповідника Афана-
сія (Сахарова), єпископа Ковровського, 
у минулому викладача Полтавської 
Духовної семінарії. За цим послідува-
ла дискусія, учасники якої обговори-
ли питання літургійних традицій Пра-
вославної Церкви та богослужбової 
мови. Лектор відмітив особливу роль 
церковнослов'янської мови у молитов-
ному житті православних слов'ян.

Наступною була лекція проректора 
з виховної роботи семінарії протоієрея 
Ростислава Денисюка «Євхаристія та 
ікона», у ході якої викладач порушив 
проблему правильного розуміння зміс-
ту і значення святого Таїнства Євхарис-
тії.

Після лекційних занять учасники 
заходу здійснили екскурсію по місту 
Горішні Плавні з відвідуванням місце-
вих пам'яток, насамперед Свято-Ми-
колаївського Архієрейського подвір'я, 
завітали до нового скверу «Ferrexpo». 
Очолили групу віце-ректор Преосвя-
щенний єпископ Веніамін та викла-
дач семінарії протоієрей Миколай 
Попльонтаний. Вони ознайомили сту-
дентів з історією міста та собору Архіє-
рейського подвір'я. Про напрямки робо-
ти Духовно-просвітницького центру, що 
працює при Архієрейському подвір’ї, 
розповів його директор, викладач семі-
нарії протоієрей Георгій Коваленко. 

Далі у малій залі Горішньоплавнів-
ської міської ради відбулася зустріч 
міського голови Дмитра Геннадійови-
ча Бикова з учасниками Молодіжного 
літнього богословського інституту. На 
зустрічі були присутні начальник відді-
лу освіти Лілія Олександрівна Щербина 
та вчителі християнської етики міських 
шкіл. Зустріч пройшла у формі відкри-
того неформального діалогу. Дмитро 

Биков розповів про проекти розвитку 
міста, про інтелектуальні, творчі та 
спортивні досягнення громади та від-
повів на запитання.

Наприкінці третього дня відбулася 
зустріч учасників Молодіжного інститу-
ту з вихованцями старшої групи Духо-
вно-просвітницького центру Свято-Ми-
колаївського собору. 

Темою першої лекції четвертого дня 
стала «Церква — мала сім'я», прочитав 
її духівник та викладач Полтавської 
Місіонерської Духовної семінарії про-
тоієрей Георгій Граб. Лектор наголо-
сив на тому, що людина повинна вести 
активне духовне життя, інакше не по-
будує ні з ким добрих відносин. У на-
ступній лекції «Як молилися наші пред-
ки і люди інших релігійних культур?» 
викладач семінарії протодиякон Яков 
Прутян розповів про особливості духо-
вної культури епохи палеоліту — жерт-
воприношення, уяву наших предків 
про загробне життя та їхню посмертну 
долю. Цього ж дня викладач семінарії 
протоієрей Анатолій Боярчук розповів 
про роль у житті християнина ікони як 
образа Першообраза та про сутність 
молитви.

Після обіду учасники здійснили екс-
курсійну подорож до Полтавського 
гірничо-збагачувального комбінату та 
відвідали Горішньоплавнівський істо-
рико-краєзнавчий музей, а ввечері з 
викладачами відправилися на пікнік на 
берег Дніпра. На природі викладач се-
мінарії протоієрей Миколай Попльон-
таний провів літературний вечір «Таїн-
ство вічності». Читали вірші та прозу 
поетів і письменників раннього та піз-
нього романтизму. Частково обговори-
ли філософську статтю М. О. Бердяєва 
«Час і вічність». А окрім того, їли смач-
ну, приготовлену на багатті юшку, гра-
ли у спортивні ігри, спілкувалися. Гос-
ті подарували священнослужителям 
пісню «Вера вечна, вера славна, наша 
вера Православна!» та висловили по-
дяку. За чаюванням у семінарії молодь 
спілкувалася з Владикою Веніаміном. 

В останній день роботи інституту 
учасникам було запропоновано дві 
лекції. Першу — «Реальність та сим-
вол: Таїнства у православ'ї, католи-
цтві і протестантизмі» — прочитав 
викладач семінарії протоієрей Сергій 
Яблуновський, розглянувши загальні і 
відмінні риси православної, католиць-
кої і протестантської сакраментології.  

Молодіжний літній богословський інститут
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Православний волонтерський центр «Благо», який діє при відділі 
благодійництва та соціального служіння Полтавської єпархії УПЦ, 
звертається з проханням про молитовну та матеріальну підтримку.

Допоможи жити!

Щоб допомагати іншим, не обов’язково мати великі статки. Для цьо-
го потрібно мати лише добре серце. Не соромтеся віддавати маленькі 
суми, адже головне правило благодійності говорить, що не буває ма-
ленької допомоги. Вона або є, або її немає. Із крапель, якщо їх багато, 
може утворитися ціле море. Можливо, саме Ваші 20, 50 чи 100 гривень 
стануть вирішальними у порятунку чийогось життя.

Десятирічний Владислав Горгола із села Солониця Лубенського району вже 
вісім років бореться з раком крові (гострий лімфобластний лейкоз). Хлопчик 
пережив два рецидиви захворювання, нині перебуває в ремісії. Проте щоб 
вона була стійкою, необхідна трансплантація кісткового мозку за кордоном. 
Хлопчика чекають на лікування в Італії. Вартість — 125 тисяч євро.
Родина Владика не може зібрати самотужки таку суму і звертається з прохан-
ням про будь-яку допомогу до всіх небайдужих.
Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку 4149 4978 6894 0075 (Горгола Олександр Михайлович 
— тато).
Більш детальна інформація на сторінці в Instagram: @help_viadik_gorgola та 
на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/help.vladik.gorgola/

Допомоги потребує чотирирічний Владислав Кириченко з села Старий Ір-
жавець Оржицького району з діагнозом світлоклітинної саркоми нирки (реци-
див). Дитина перенесла вже сім курсів хіміотерапії, лікується на стаціонарі 
онкогематологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні Полтави.
Попереду хлопчика чекає тривале вартісне лікування. Родина звертається по 
допомогу до всіх небайдужих.
Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку 5168 7573 9087 7316 (Кириченко Віта — мама)
Більш детальна інформація на сторінціув Facebook: https://www.facebook.com/
groups/279338006341040/

Наступну — «Книга Левіт — старозавіт-
на літургика» — прочитав віце-ректор 
Преосвященний єпископ Веніамін. Вла-
дика розповів про взаємозв'язок сучас-
ного православного чину богослужіння 
з древнім ізраїльським. Особливу ува-
гу віце-ректор приділив системі жерт-
воприношень, вказавши на аналогію 
сучасних проскур з овнами і особливе 
ставлення до мирної жертви — основи 
всіх світових культових систем: кушту-
ючи від принесеної тварини, людина 
ніби сиділа за одним столом і їла з Бо-
гом і його жерцями — старозавітними 
священиками. Відштовхуючись від тео-
ретичної платформи заповіді шануван-
ня суботи та особливих днів, Владика 
пояснив, що людина як душевно-тілес-
на істота отримала від Господа дозвіл 
присвячувати поліпшенню матеріаль-
ного світу шість днів і лише один день 
— духовно-душевної природи, в той 
час як після земної смерті, з обоженим 
тілом, згідно з правилом зворотної пер-
спективи, людина вже буде присвячу-
вати душі шість днів, а тілу лише день. І 
як нестерпно важко буде тим, хто хоча б 
один з днів тижня не навчився узгоджу-
вати з вимогою душі і совісті.

Юнаки і дівчата подякували Його 
Преосвященству та усім, хто доклав зу-

силь до організації чудового освітнього 
молодіжного проекту, за сімейну атмос-
феру, гармонійне поєднання лекційного 
часу і часу відпочинку, і піднесли Вла-
диці у дар букет квітів, а на згадку про 
себе — альбом зі спільним фото та від-
гуками.

На завершення роботи інституту 
учасники зібралися у семінарському 
храмі преподобного Нестора Літопис-
ця, щоб подякувати Богові за п'ять днів 
плідної праці. Подячний молебень очо-
лив Преосвященний єпископ Новосан-
жарський Веніамін у співслужінні ви-
кладачів семінарії. Після богослужіння 
Владика звернувся до молоді зі словом 
настанови та вручив кожному учаснику 
МЛБІ сертефікат про прослуханий курс 
лекцій.

Організатори І Молодіжного літнього 
богословського інституту висловлю-
ють подяку Преосвященним архієре-
ям, керівникам єпархіальних відділів у 
справах молоді та його учасникам за 
сприяння у місіонерсько-катехізатор-
ській просвіті молодого покоління Укра-
їни і популяризації православної духо-
вної освіти, і сподіваються, що п'ять 
днів плідної праці принесуть свої добрі  
плоди.

Фінансової та молитовної 
допомоги потребує відо-
мий полтавський лікар-сто-
матолог Іван Григоришин, 
з яким стався нещасний 
випадок: на робочому міс-
ці зірвався клапан на газо-
вому балоні. У результаті 
медик сильно обгорів.
Зараз чоловік знаходиться 
в Опіковому центрі Кре-
менчуцької центральної лі- 
карні. Попереду – довгий і 
складний період лікування 
та реабілітації в чужому 
місті.
Сума, необхідна на ліку-
вання, становить щонай-
менше 50 000 грн.
Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку 5168 
7573 2949 8887 (Тимчен-
ко Світлана Іванівна — 
донька).
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Второй разъезд

Марина Новицкая, 
первая земная муза 
поэта Евгения Гребёнки. 
Первый офицерский чин. 
«Пирятинская весна», 
растянувшаяся на добрых 
два «лета». Ограблен 
спасённым подчистую.  
В Петербург 
без всякого промедления! 
Николай Иванович Греч 
и Пётр Александрович 
Плетнёв — «крестные отцы» 
Е. П. Гребёнки  
в литературе. Знакомства  
и дружба на всю жизнь  
 П. П. Ершовым, автором 
«Конька-Горбунка», 
поэтом А. В. Кольцовым, 
критиком В. Г. Белинским, 
писателем-энциклопедистом 
В. И. Далем и другими. 
«Очи чёрные» — Мария 
Ростенберг: истинная муза 
поэта.

Б езусловно, у Евгения, 
как и у всякого насто-

ящего поэта, должны были 
быть свои музы — причём не 
только небесная, но и земная. 
Персонификацией этой по-
следней стала сестра его одно-
кашника по гимназии и близ-
кого приятеля Коли Новицкого 
— Марина.

Сложно сказать, когда на-
чался этот юношеский роман 
— с неизбежной идеализаци-
ей избранницы, томлением и 
грёзами, робкими надеждами 
сделать её своею навсегда, 
призрачными планами на бу-
дущее… Но чем ещё, помимо 
стихов, можно было воздей-
ствовать на сердце красавицы 
(действительно склонное к из-
менам, как показали дальней-
шие события)? Ещё не родился 
знаменитый Козьма Прутков, 
который дал дельный совет 
для подобных случаев: «Если 
хочешь быть красивым, посту-
пи в гусары». Никаких гусаров 
поблизости от Нежина, впро-
чем, не наблюдалось, но нечто 
подобное всё же имелось: ма-
лороссийские казачьи полки. 
И время записаться в один из 
них было самое что ни на есть 
удачное. Так уж оно совпало: 
Евгений успешно завершил 
курс обучения в гимназии, 
получив право производства 
в первый, 14-й классный чин, 
а в Польше как раз вспыхнуло 
восстание, что и стало причи-
ной развёртывания казачьих 
резервных полков. Бить же по-
ляков было, как известно, для 
малоросса поистине святым 
делом. Гусаром не гусаром, 
но казачьим обер-офицером 
в тёмно-зелёном мундире, с 
красными лампасами на шаро-
варах, при сабле, пистолетах и 
предстал Евгений пред Мари-
ной.

Ему даже посчастливилось 
вкусить в какой-то мере гусар-
ской славы: во время движения 
на Польшу на днёвках и ночёв-
ках не то что офицеры, но и 
рядовые шли нарасхват — их 
старались получше устроить, 
повкуснее угостить. Юный 
герой от этого чувствовал, по 

его же словам, неловкость: до-
бро бы возвращались домой с 
победой, а так оказываемые 
почести представлялись ему 
совершенно незаслуженными 
и оттого обременительными.

Граф И. Ф. Паскевич (зем-
ляк Гребёнки, родом из Полта-
вы) чудесно, впрочем, справил-
ся со своей задачей, 7 сентября 
1831 года взяв на штык столицу 
Царства Польского силами ре-
гулярной армии (за что полу-
чил титул князя Варшавского). 
Запасных не потребовалось. 
Их полки были расформиро-
ваны. С тем и закончилась во-
енная служба Евгения: он от-
клонил предложение остаться 
в армии, подал в отставку и 
поселился на некоторое время 
в Убежище.

Великие поэты и писатели 
— «производство», как извест-
но, штучное. У Пушкина была 
Болдинская осень — пора не-
обыкновенного творческого 
подъёма, вызванная вынуж-
денным затворничеством в 
нижегородской глухомани из- 
за объявленного холерного 
карантина. У Гребёнки была 
своя «Пирятинская весна» 
(растянувшаяся, правда, на це-
лых два «лета» — 1832 и 1833 
годов). Затворничество в отцо-
вом Убежище тоже оказалось 
вынужденным, в чём косвенно 
был повинен… сам Евгений.

А дело было так: едучи из 
Нежина домой, ещё учащимся 
гимназии, он увидел утопа-
ющего, изо всех оставшихся 
сил зовущего на помощь. На 
берегу суетились дети его, 
кричавшие, что отец не уме-
ет плавать. Евгений плавать 
умел и выручил из беды не-
счастного. Им оказался Исаак 
Рубинштейн (предок извест-
ного финансиста Митьки Ру-
бинштейна, сыгравшего затем 
весьма печальную роль в судь-
бе русской финансовой систе-
мы в 1916 году). Спасённый 
явился на следующий день по-
сле происшествия в Убежище с 
изъявлениями благодарности. 
В знак признательности он 
предложил Павлу Ивановичу 
принять участие деньгами в 
своём чрезвычайно заманчи-
вом и невероятно выгодном 
проекте. Отец Евгения отдал 
жулику все свободные деньги 
— видимо, под честное слово, 
не озаботившись должным 

юридическим оформлением. 
Взыскать их впоследствии не 
представилось возможным 
— проект, как заявил Рубин-
штейн, провалился, и он сам, 
мол, остался гол как сокол.

Что получилось в итоге? 
Средств на учёбу в гимназии 
высших наук князя А. А. Без-
бородко для младших братьев 
Евгения — Михаила, Николая 
и Александра — не оказалось 
(текущих доходов едва хвата-
ло на жизнь и плату за учёбу 
в Нежине брата Аполлона, по-
ступившего туда в 1828 году; 
остальных отдали в Пирятин-
ское уездное училище). Край-
не редкими стали визиты в 
Нежин к Марине Новицкой — 
дочери процветающего врача, 
с которой Евгений теперь не 
чувствовал себя, по бедности, 
ровней.

Убежищенские досуги за-
полнялись, надо полагать, в 
первую очередь творчеством. 
Это были записи преданий и 
легенд, слышанных ранее, в 
детстве, от мамы, отца, нянь-
ки, местных крестьян, учите-
лей, соседей, и создание на их 
основе поэзий т. н. «Малорос-
сийского цикла», «Русского 
цикла», произведений прозы, 
составивших затем сборник 
«Рассказы пирятинца» и весь-
ма напоминающих некоторые 
гоголевские повести из цикла 
«Миргород». Писались рас-
сказы «Сто сорок пять», «Вот 
кому зозуля ковала!», «Мачеха 
и панночка» и другие.

Откуда взято, что «всё это» 
сочинялось именно в пиря-
тинскоми крае, причём в упо-
мянутое время? Откровенно 
говоря, это предположение. Но 
основывающееся на следую-
щих предпосылках: чуть поз-
же, в Санкт-Петербурге, Гре-
бёнка начинает публиковать 
свои произведения, что назы-
вается, «пачками», иной раз 
по нескольку книг в год. При 
этом он не просит родных (по-
добно Гоголю) сообщать ему 
интересные случаи, предания, 
поговорки и т. д. Очень трудно 
избавиться от ощущения, что 
Евгений не пользовался ника-
кими «домашними заготовка-
ми». Тем более что массу вре-
мени поглощает у него служба 
— к тому же «служб» этих год 
от году становится всё больше, 
времени свободного, соответ-
ственно, меньше, — а вирши, 
рассказы и повести только 
приумножаются.

Но всё же затянувшаяся 
«Пирятинская весна», течение 
которой было насыщено не 
только творчеством, но и про-
винциальными досугами обре-
менительного свойства, в кон-
це концов становится Евгению 
в тягость. Предчувствие этой 
скуки сквозит в одном из пи-
сем Гребёнки (конца ещё того 
памятного, событийно насы-
щенного 1831 года) к Николаю 
Новицкому, приправленному 
стихами автора:
Все вист да вист, о, Боже 
правый!
Несносна эта мне игра:
Я должен для чужой забавы
Сидеть от утра до утра
За ломберным столом, зевая.

Ни веселиться, ни шутить!
Безмолвие только прерывая
Словами: «Сударь, вам  
ходить».

Р ешительные перемены 
случились осенью 1833 

года, когда в Убежище вдруг 
нагрянул из Санкт-Петербурга 
близкий друг Павла Ивановича 
Гребёнкина — Василий Ива-
нович Григорович, конференц-
секретарь и профессор Импе-
раторской Академии искусств. 
Его рассказы о Северной Паль-
мире (а к ним в придачу Гри-
горович написал рекоменда-
тельное письмо к своему сыну 
Александру, уже генералу, 
с просьбой посодействовать 
земляку) решили судьбу юно-
ши: только туда, в Петербург, 
и без всякого промедления! 
Сборы были недолги: Рожде-
ство 1834 года, а затем и своё 
22-летие Евгений встречал уже 
«на брегах Невы».

Сколь ни скромна была эта 
рекомендация, но Евгений 
сразу же получает в Петербур-
ге «место» в подразделении 
Министерства народного про-
свещения — учёной экспеди-
ции при комиссии духовных 
училищ. Ему назначают 750 
рублей годового жалования 
— при том, что «зарплата» 
учителя гимназии, а также, 
для примера, строевого майо-
ра в пехоте составляла 350 ру-
блей годовых: уже жить мож-
но. Обязанности же были не 
весьма обременительны: «Моё 
дело — составлять записки 
или переводить с французско-
го бумаги, а другие перепи-
сывать», — сообщал он о них 
в одном из своих писем на ро-
дину.

Служебная (рука отказыва-
ется написать «чиновничья»: 
избрав своей  стезёй просвети-
тельскую, он оставался верен 
ей до конца жизни) карьера 
Евгения складывается просто 
замечательно: год с неболь-
шим спустя, с августа 1835-го, 
Гребёнка начинает препода-
вать словесность в Дворянском 
полку. Далее, как он сам сооб-
щает в одном из своих писем, 
ему также «предлагают читать 
лекции в школе, которая созда-
ётся при Собственной Канце-
лярии Его Императорского Ве-
личества, дают 1000 рублей».

Чудесно складываются и 
дела на литературном попри-
ще. Если в допетербургский 
период ему удалось напеча-
таться лишь в харьковских 
разовых «Украинском альма-
нахе» Измаила Срезневского и 
Ивана Росковшенко да «Утрен-
ней звезде» того же Срезнев-
ского и Ивана Петрова, и разок 
крохотным отрывком из «Опы-
та перевода “Полтавы”, поэмы 
А.С. Пушкина, переложенной 
на малороссийский язык» — в 
«Московском телеграфе» Ни-
колая Полевого, то теперь он 
осваивает маститый журнал 
«Сын отечества» Николая Гре-
ча, где публиковали свои про-
изведения лучшие умы того 
времени. В его же, Греча, типо-
графии издаёт в упомянутом 
1834 году (первом году жизни 
в столице империи!) свою пер-
вую книгу «Малороссийские 

приказки Е. Гребёнки». И осе- 
нью того же 1834 года полу-
чает от Греча, совершенно 
очарованного открытым им 
очередным талантом, чрезвы-
чайно лестное для 22-летнего 
литератора предложение поу-
частвовать в создании 24-том-
ной русской энциклопедии, за 
что ему было обещано, как со-
общает он в письме родителям, 
«рублей пятьсот».

Русский издатель, редактор, 
журналист, публицист, белле-
трист, филолог и переводчик 
(и прочая, и прочая!), Николай 
Иванович Греч является, та-
ким образом, самым первым из 
наставников Гребёнки, вывед-
ших его на широкий литера-
турный путь. На «четвергах» 
у Греча Гребёнка свёл зна-
комства с Ф. В. Булгариным,  
К. П. Брюлловым, Н. В. Ку-
кольником, А. С. Пушкиным, 
П. А. Плетнёвым…

Не менее участливым к 
судьбе юноши оказался и Пётр 
Александрович Плетнёв — 
критик и поэт пушкинской 
эпохи, возглавлявший кафедру 
русской словесности в Санкт-
Петербургском университете, 
преподававший русский язык 
и словесность наследнику це-
саревичу Александру Никола-
евичу и другим особам Цар-
ского Дома. Ряд важных для 
становления Гребёнки-писа-
теля знакомств (в частности, с 
Петром Павловичем Ершовым, 
автором ставшей классикой 
русской литературы сказки в 
стихах «Конёк-Горбунок», с 
которым он крепко подружил-
ся), поэтом А.В. Кольцовым, а 
также критиком В. Г. Белин-
ским состоялись на литератур-
ных вечерах именно у Плетнё-
ва.

Это была поистине восхити-
тельная, ныне прочно забытая 
форма учёбы и совершенство-
вания литераторов — «вече-
ра»; их почитали своим долгом 
содержать и поддерживать 
лучшие люди той эпохи: в 
описываемое время и при-
менительно к нашему герою 
— помимо упомянутых Греча 
и Плетнёва —  также князь  
А. И. Одоевский, Н. В. Куколь-
ник, В. А. Владиславлев и дру-
гие.

А вскоре собственные «ли-
тературные пятницы» завёл в 
своей уютной государствен-
ной квартире в доме № 56 
на 5-й линии Васильевского 
острова («прекрасно мебли-
рованные 2 комнаты, прием-
ная и кабинет, [а] кроме того, 
опочивальня и кухня») и сам 
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Евгений — и это меньше чем 
через два года по его приезде в 
Санкт-Петербург.

С тремительный взлёт 
Евгения объясняется 

несколькими обстоятельства-
ми. Во-первых, переехав в 
столицу, он попал отнюдь не в 
чуждую среду: Петербург ока-
зался, по его собственному вы-
ражению, «колонией просве-
щённых малороссиян», где он 
нашёл не только полтавскую, 
но даже и пирятинскую, а так-
же нежинскую диаспоры (по-
следняя состояла, естественно, 
преимущественно из выпуск-
ников родной гимназии). «Все 
присутственные места, все 
академии, все университеты 
переполнены земляками, и 
при назначении человека на 
службу малоросс обращает 
особенное внимание на ум и 
способности [претендента на 
должность]», — пишет Евге-
ний своему другу Николаю 
Новицкому 7 марта 1834 года.

Относительно наличия «ума 
и способностей» сказано было 
другу отнюдь не всуе: Новиц-
кий, косвенно искушённый 
Гребёнкой, тоже перебрался 
было в Санкт-Петербург и 
даже устроился чиновником 
в канцелярию того же Мини-
стерства народного просвеще-
ния. Но быстро осознал, что по 
его данным особые перспекти-
вы в карьере не просматрива-
лись. И он вскоре вернулся до-
мой. Откуда отписал Евгению, 
что его сестра Марина, избран-
ная поэтом своей музой-вдох-
новительницей, вышла замуж 
за приезжего офицера.

Вероятно, на тот момент 
данное обстоятельство было 
воспринято Гребёнкой как 
удар. На самом же деле, вник-
нув в суть вопроса, для харак-
теристики ситуации как нельзя 
лучше приходят на ум пуш-
кинские строки: «судьба Евге-
ния хранила». От житейского 
подзатыльника слетели розо-
вые очки, и любимое существо 
предстало в ином, истинном 
свете: «Я хочу не думать о ней, 
я презираю её; а несносное во-
ображение беспрестанно мне 
её представляет; она не стоит 
того, чтобы я о ней думал: она 
хоть и хорошенький бюстик, 
но без души; её глаза хоть и 
глядят так упоительно, но в 
них светится огонь сладостра-
стия — и больше ничего; её 
улыбка хоть и очаровательна, 
но полна лжи...». Это из «Запи-
сок студента» — повести, опу-
бликованной в «Отечествен-
ных записках» в 1841 году 
— когда всё прошлое уже вро-
де и быльём поросло. Но про-
тотипы мгновенно опознали 
себя в персонажах литератур-
ного произведения, и Гребёнке 
даже пришлось оправдываться 
перед Новицким: «…Письмо 
твое меня очень огорчило… 
Удивила меня твоя странность 
— сочинение, плод фантазии 
приправлять к частной жиз-
ни, и еще приноравливать к 
лицу, которое, по своей доброй 
и благородной душе, было и 
останется для меня навсегда 
драгоценнейшим предметом в 
мире… Это меня сильно огор-
чает. Мое правило мстить и 
мужчинам добром, а женщи-
нам?! да и мысль подобная не 
придет в порядочную голову… 
Ты пишешь, что я нагородил 

небывальщины, да это иначе и 
быть не могло, все сочинения 
небывальщины… Если твоя 
сестрица считает себя обижен-
ной, хотя я не понимаю чем, то 
пусть рассмотрит хорошенько 
действующие лица и увидит 
великую разницу, я же убит 
одною мыслью, что нечаянно 
мог огорчить эту добрую и ми-
лую даму, и прошу у нее вели-
кодушного прощения» (строки 
из письма от 12 мая 1841 года).

Так оно или нет (персонажи 
там изображены или «лица»), 
каждый волен судить по свое-
му разумению. Но то, что лю-
бовь к Марине Новицкой была, 
по слову другого поэта, вовсе 
«не любовь, а любёночек» — 
на поверку подтвердилось.

П одтвердилось так: ле-
том 1841 года, получив 

отпуск, Евгений приехал, как 
обычно, в Убежище. Объезд 
соседей, с которыми Гребёнки 
состояли в дружеских отно-
шениях, входил в непремен-
ную программу пребывания. 
Одним из таких обязательных 
к посещению мест было село 
Рудка, частью которого вла-
дел приятель покойного отца 
(Павел Иванович скончался 20 
октября 1837 года) отставной 
подполковник Андрей Андре-
евич Санковский. Он воспи-
тывал внучку своей жены, в 
прежнем браке Боярской (муж 
которой, отставной поручик 
Григорий Иванович Боярский, 
умер в 1815 году). Их дочь 
Анастасия, вышедшая замуж 
за курляндского дворянина, 
отставного штабс-капитана 
Василия Васильевича Ростен-
берга и родившая ему в 1827 
году дочку Марию, вскоре 
тоже умерла. Отец Марии — В. 
В. Ростенберг — четыре года 
спустя вторично женился на 
Анастасии Андреевне Пашке-
вич, имевшей в собственности 
527 десятин земли в селе Пле-
хово Лубенского уезда. От это-
го брака родилось пять сыно-
вей и четыре дочери. Дочь от 
первого брака жила пусть и не 
с родным по крови, но искрен-
не любившим её дедом Андре-
ем Андреевичем Санковским 
и родной бабушкой Марией 
Алексеевной (в честь которой, 
возможно, её и назвали). С от-
цом же, Василием Васильеви-
чем Ростенбергом, и мачехой, 
Анастасией Андреевной, Ма-
рия-младшая поддерживала 
при этом замечательные род-
ственные отношения: доста-
точно сказать, что её (когда 

подросла) взяли в крёстные 
матери для сводной сестры, са-
мой младшей в семье Ростен-
бергов дочери Елены.

Мы намеренно столь под-
робно «влезаем» в биографию 
Марии Ростенберг, сыгравшей 
впоследствии значительную 
роль в судьбе Евгения Гребён-
ки, ибо этот смысловой узел 
совершенно неправильно из-
ложен в документальной по-
вести О. С. Цибанёвой «Євген 
Гребінка», а именно от неё 
«пляшут» практически все ав-
торы популярных статей о на-
шем писателе и поэте. Там она, 
Мария — «как суворочка», 
воспитываемая дедом, «побра-
тимом отца Василием Ростен-
бергом», хотя на самом деле 
родители отца Марии жили 
в Курляндской губернии и к 
описываемому времени (нача-
лу 1840-х) уже умерли.

Так вот: именно здесь, в селе 
Рудка Пирятинского уезда, а 
ныне Гребёнковского района, и 
состоялось первое, но, как ока-
залось, поистине судьбоносное 
знакомство 30-летнего Евге-
ния с ровно вдвое младшей от 
него Марией Ростенберг. Ещё, 
по-сути, ребёнок, она произве-
ла, тем не менее, неизгладимое 
впечатление на петербургского 
гостя...

А год спустя, в свой следу-
ющий приезд, он уже танце-
вал с юной грацией на балу 
у помещицы Татьяны Густа-
вовны Волховской, владели-
цы имения в селе Мойсевка 
Пирятинского уезда (теперь 
Драбовский район Черкасской 
области), громко и небезосно-
вательно именуемом «мало-
российским Версалем», где 
дважды в год — в день рожде-
ния самой владелицы (12 ян-
варя) и день именин покойно-
го мужа на Петра и Павла (29 
июня по тогдашнему календа-
рю) — сюда съезжался со всей 
округи бомонд того времени, 
каждый раз человек по двести, 
не менее. Много танцевали, 
вдоволь говорили, щедро уго-
щались от стола хлебосольной 
хозяйки.

Именно здесь, в Мойсевке, 
прежде не вполне определён-
ное чувство Евгения перерос-
ло в любовь.

Вскоре Евгений просит 
руки Машеньки — ведь она 
тоже его любит. Родные юной 
красавицы говорят, что девуш-
ка слишком молода для брака. 
Убеждают хотя бы год подо-
ждать. Он согласен с их дово-
дами (на самом деле, помимо 

возраста, была ещё одна про-
блема: имение в Рудке, заве-
щанное Марии, было заложе-
но, а отдавать дочку и внучку 
бесприданницей Ростенберги 
и Санковские не хотели). Он, 
Евгений, готов тот бесконеч-
ный годик подождать.

Чувства, тем не менее, пе-
реполняют Евгения. Какие 
именно — навсегда запечатлел 
бессмертный романс «Чёрные 
очи» (так в оригинале), стихи 
которого были написаны Ев-
гением Гребёнкой в «Зеленой 
гостинице» на улице Москов-
ской в Киеве, где поэт оста-
новился на ночь по дороге в 
Санкт-Петербург:
Очи черныя, очи страстныя,
Очи жгучія и прекрасныя!
Какъ люблю я васъ, какъ боюсь 
я васъ!
Знать, увидѣлъ васъ я въ недо-
брый часъ!
Охъ, недаромъ вы глубины 
темнѣй!
Вижу трауръ въ васъ по душѣ 
моей,
Вижу пламя въ васъ я 
побѣдное:
Сожжено на немъ сердце 
бѣдное.
Но не грустенъ я,  
не печаленъ я,
Утѣшительна мнѣ судьба 
моя:
Все, что лучшаго въ жизни 
Богъ далъ намъ,
Въ жертву отдалъ я огневымъ 
глазамъ!

Эти проникновенные, не по-
боимся сказать — бессмертные 
строки впервые были опубли-
кованы в «Литературной газе-
те» 17 января 1843 года. А год 
с небольшим спустя, 30 июня 
1844-го, Евгений и Мария 
были повенчаны в Покровской 
церкви села Рудка. Никакого 
имения за ней Евгений не взял, 
а унаследовал лишь проблемы 
с закладной. Но бесприданни-
цей Мария действительно не 
стала. Её тётка Евдокия Григо-
рьевна Неверовская, в девиче-
стве Боярская, впоследствии, 
не имея своих детей, отписала 
племяннице свою земельную 
собственность в селе Лазорки 
(ныне село в Оржицком райо-
не Полтавской области). И ещё 
одна, к слову говоря, станция 
на линии Киев–Харьков.

«Очи чёрные» со временем 
стали одним из любимейших 
русских романсов (первая пу-
бликация их именно как ро-
манса — 7 марта 1884 года). 
При его посредстве было впо-
следствии покорено не одно 
женское серце. Самым извест-
ным случаем является, пожа-
луй, история любви одного из 
лучших исполнителей этого 
произведения — Фёдора Ша-
ляпина, добавившего в честь 
своей пассии и будущей су-
пруги итальянки Иолы Торна-
ги два куплета к романсу.

Он переведен на француз-
кий, испанский, греческий и 
другие языки; в Индонезии его 
исполняют на сунданском, а 
называется он «Panon Hideung» 
(что означает, в сущности, всё 
то же — «Чёрные глаза»).

Строфы к романсу добавля-
лись и далее. В числе его луч-
ших исполнителей перечисля-
ются такие известные певцы, 
как Борис Штоколов, Валерий 
Агафонов, Николай Сличен-
ко, Луи Армстронг, Хулио  

Иглесиас, Лучано Паваротти, 
ПласидоДоминго, Хосе Кар-
рерас… — да и возможно ли 
перечислить их всех?!

А сам Евгений Гребёнка 
позже тоже как бы дополнил 
своё творение новым стихо- 
творением «В альбом жене»:
Писать жене в альбом  
немного странно,
Но хочешь ты — и я пишу, мой 
друг.
Во время оно, помнишь,  
безперестанно
Мой взор искал тебя в кругу 
подруг.
Как упоительны бывали наши 
встречи!..
И страстным трепетом мои 
дрожали речи…
Но вот тепер я, Маша, твой 
супруг,
Люблю тебя почтительно,  
как друга,
И одного желаю, милый друг,
Чтоб ты всегда любила так 
супруга.

Счастья им было отведено 
немного: всего лишь четыре 
годочка. Брак был освящён 
рождением 23 ноября 1845 года 
дочки, которую назвали На-
деждой. Крёстными её стали 
ректор Санкт-Петербургского 
университета статский со-
ветник Пётр Александро-
вич Плетнёв и жена писателя 
Владимира Андреевича Вла-
диславлева Софья Ивановна.  
О ней, о Наденьке, упоминает, 
в частности, в своих «Литера-
турных воспоминаниях» пи-
сатель Дмитрий Васильевич 
Григорович: «У Даля познако-
мился я также с Е. П. Гребён-
кой и время от времени заез-
жал к нему. Но уже в то время 
дом Гребёнки начинал изме-
нять характеру простодушной 
провинциальной простоты, 
которою, говорили, он прежде 
отличался. Сам Гребёнка про-
должал быть, по-прежнему, 
радушным и приветливым, но 
хозяйка дома, наслышавшись 
от мужа о посещаемых им 
литературных салонах князя 
Одоевского и графа Соллогу-
ба, выбивалась из сил, желая 
устроить у себя нечто подоб-
ное. Раз как-то зашел я утром; 
Гребёнки не было дома; ко 
мне навстречу выслали его 
дочь, прелестную девочку лет 
четырёх; прежде чем я успел 
сказать ей что-нибудь, она 
уставила на меня хорошенькие 
черные глазки и проговорила: 
“Мамаша в бодоаре!”»

В этом отрывке обратим 
внимание читателя, кроме 
«хорошеньких чёрных гла-
зок», и на то, что «Гребёнки 
не было дома». Он действи-
тельно до самого конца дней 
своих много работал — и на 
литературном поприще, и на 
преподавательской работе. По-
мимо ранее упомянутых мест, 
он преподавал русскую грам-
матику и словесность также и 
во втором кадетском корпусе; 
эти же предметы (с 1 сентября 
1644 года) читал в институте 
горных инженеров, а позже и в 
офицерских классах морского 
кадетского корпуса. Зачем же 
столько? Всё объясняется до-
статочно просто.

 Юрий Погода,
историк, писатель 

Продолжение следует

Федор Шаляпин с супругой
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У теплому храмі літом 
служили рідко. Про-
те треби відправля-

ли щоденно і по кілька разів 
на день. За всякою потребою 
йшли боголюбиві селяни до 
храму. Аж із самих Лубен до-
бивалися. 

Тут приймали записки на 
поминання, на часточку і про-
сті сорокоусти. Славився мо-
настир і особливим читанням 
— «неусипаючим Псалтирем». 
Саме в теплому храмі, подалі 
від входу, аж під самісінькими 
вікнами, стояв аналой. Міц-
ний, дубовий, із широкою до-
шкою навкіс. На тій дошці уго-
рі лежав благенький покрівець 
зеленого оксамиту. В багатьох 
місцях нитки повипадали, мов 
тирса, утворюючи плішини, 
особливо на зламах тканини. 
Китички по краях були де-не-
де обірвані. Чиєсь допитливе 
маля, подаючи записочку до 
аналою, було, зупиниться, роз-
глядаючи оте диво. Та так зади-
виться, що мати не встигне всі 
свічки до ікон порозставляти, 
як оте отроча младо вхопить 
китичку і крутить, крутить, до-
поки не відкрутить. Ченці, які 
читали за аналоєм ті записки, 
не звертали за молитвою жод-
ної уваги на дитячі забавки. 
Тим паче що розгорнутий ста-
ровинний Псалтир у мідному 
зі срібною полудою окладі про-
стирався вширш більш ніж на 
аршин і затуляв від праведного 
покарання буйні дитячі голови.

Псалтир читався з ранку до 
ночі і з ночі до сходу благо-
словенного світила. Ченці і по-
слушники змінювали один од-
ного декілька разів на добу, не 
припиняючи ані на мить воз-
носити благання до Небесного 
Владики. 

Так і цієї ночі отець Модест 
стояв у темному храмі, схилив-
ши голову над розгорнутою 
книгою. Його чорний клобук 
іноді нахилявся разом з голо-
вою: ось-ось мав впасти на по-
жовклі сторінки. Тоді монах 
випростовувався, поправляв 
клобук і клав на могутні гру-
ди широкий хрест: «Покой, 
Господи, душі усопших рабів 
Твоїх: убієнного митрополита 
Володимира, схиігумена Ге-
ронтія, архідиякона Симеона, 
ігумена Арсенія, монахині Ле-
онтії…» — промовляв чернець, 
перегортаючи стос папірців 
з іменами спочилих. Його го-
лос ставав дужчим, лунаючи 
на весь храм, потім слабшав, 
а то і зовсім стихав. У цей час 
говорили не вуста, а зітхала в 
потаємній молитві вся його 
стражденна душа. Тоді Модест 
підводив очі до ікони Спасите-
ля в терновому вінці і наче си-
лувався пригадати чиїсь імена.

Не сходила з думки Килина. 
Як же він її любив, догоджав 
і одне просив у неї: «Сходи, 
Килисю, на прощу в Київ або 
Полтаву. Може ж, Господь по-
чує твої молитви і пошле нам 
діточок, га?»

Років п'ятнадцять вони про-
жили разом, і з них п’ять років 
жінка ходила з богомольцями. 
Але, мабуть, не тільки молитви 
були в неї на серці. Бувало, по-
вернеться з мандрів і все мов-
чить, про щось думає. А колись 
замість води святої і проскурок 
ременя солдатського принесла. 
Підібрала, мовляв, по дорозі. 
Спробував приміряти Модест 

— не сходиться. А якось пішла 
з чимось у Лубни та й не по-
вернулася. Разом з нею і ремінь 
той зник. 

«Як же за тебе молитися, 
сердешна, за здравіє чи за упо-
кій?» — запитував Модест, 
пильно вдивляючись в облич-
чя Спасителя. Весь світ млів у 
його очах, аж постаті на іконах 
заломлювались. Ввижалося, що 
і Сам Христос повертав Свою 
чесну главу в терновому вінці і 
стражденно поглядав на нього.

«Жива, жива, — шепотів він 
— Господи, напоум її, благо-
слови на добрі діла і поверни 
до старої матері. Я ж ніколи не 
покину Твою обитель, тільки 
б Килина повернулася жива-
здорова. Не заради себе про-
шу, Отче, але заради старої 
Домахи. Зглянься, Господи, на 
немощі її! Пропаде козачка, 
спливе від туги…» І посеред 
заупокійних молитов отець 
Модест упав ниць перед Спа-
сителем і став гаряче молитися 
за здоров’я заблудлої Килини, 
і болящої Доменіки, своєї ко-
лишньої тещі, і Анастасії, що 
тепер доглядає її.

Згодом звівся з колін, одяг-
нув клобука і став продовжу-
вати читання псалмів. Надворі 
було темно, але час від часу 
місяць виринав із-за хмар і за-
глядав до старого храму. Тов-
ста воскова свічка на аналої  

продовжувала горіти, заклика-
ючи до молитви.

З ненацька пролунав по-
стріл, потім другий 

— уже ближче, і вимогливий 
стукіт у ворота. Чернець хут-
ко задув свічку, в храмі стало 
зовсім темно. Лише лампадка 
жевріла біля Спаса, кидаючи 
червоні тіні на ікону. Вікна 
виходили до монастирського 
муру, тому щоби побачити, що 
там за пригода, отець Модест 
похапцем вибіг у притвор, а 
звідти в сіни. Там крізь вікон-
ну шибку при світлі місяця він 
уздрів солдатів з гвинтівками, 
що просочувались у двір че-
рез розчахнуті ворота. «Треба 
бігти до ігумена», — зблисну-
ла думка. Прожогом кинувся 
з храму до будинку, де жив 
отець настоятель.

Ігумен Амвросій зазвичай 
прокидався дуже рано і потім 
довго молився в келії перед 
тим, як зібрати братію на вра-
нішнє правило. Але зараз він 
стояв на ганку з келійником.

— Брате, до нас зайшов ці-
лий полк солдатів. Мерщій 
біжи на скит і скажи отцю Па-
хомію, нехай запрягає воза. До-
поможеш йому перевезти пасі-
ку з поля подалі в ліс, бо нова 
влада все переведе. І прочанам 
своїм накажи, щоб тікали, а ми 
вже за них помолимося, коли 
живі будемо. — Поблагословив 

Модеста і пішов разом з келій-
ником до воріт.

Модест переліз мур і ки-
нувся в обхід обителі до скиту. 
Коріння дерев хапало його за 
черевики, кущі дряпали напру-
жені литки, теліпали по міцних 
плечах. Ієродиякон Модест біг, 
затиснувши в долоні поділ під-
рясника, а в іншій руці міцно 
тримаючи вервецю. Чорний 
клобук він загубив, коли пере-
лазив мур. Встиг побачити, як 
той підскочив на камені і поко-
тився вниз до річки.

Небо над ним їжилося, десь 
блискали зірниці, а серед хмар 
угорі панував повний місяць, 
освітлюючи монастирський 
ставок. Аж ось і скит. Проско-
чивши в хвіртку, Модест вбіг 
до келії скитоначальника Па-
хомія:

— Молитвами святих 
отець...

— Що там? — засіпався в 
ліжку Пахомій, силуючись під-
вестися.

— Солдати в монастирі, ці-
лий полк!.. — забубонів Мо-
дест. — Отець настоятель на-
казав запрягати воза і ховати 
пасіку у ліс. А ще прочан на-
ших відправити з Богом від 
біди подалі.

— Господ, помилуй! Та не-
вже цілий полк? Біда, ох біда, 
солдати — це біда, — зака-
хикав отець Пахомій і почав 

шукати ногами навпомацки 
свої черевики. Знайшовши їх, 
засвітив свічку, подивився на 
черевики пильно та й поскидав 
їх знову. Потім поліз під шафу 
і дістав старі, але ще ладні хро-
мові чоботи. Сяк-так намотав-
ши онучі, вліз у чоботи і по-
спішив з келії до хліву. За ним 
вийшов і Модест.

Скитоначальник вивів з 
хліву двох воликів і почав за-
прягати їх у воза, який стояв 
під старою розлогою липою 
посеред двору. Поки він порав-
ся біля волів, Модест побудив 
Пилипа з друзями, які зайшли 
звечора з поклоном від тещі і 
від Ониськи.

— Біжіть, хлопці, бо ота 
солдатня, що зайняла монас-
тир, довго не розглагольствує. 
Як не станете до їх ватаги, то в 
них розмова проста — «іменем 
революції» і… амінь.

— Хай Бог милує і криє! І в 
наші краї ота революція при-
йшла, — схвильовано хрестив-
ся Пилип. — Хлопці, анумо на 
воза і тікаймо геть.

Хлопці повибігали у двір, 
почали впрягати волів. Виса-
дили діжки з монастирським 
медом, прикидали соломою. У 
повітці позалишали глечики, 
глеки і маленькі горнятка з ме-
дом, що продавалися прочанам 
у монастирській лавці. Зали-
шили, щоб не виникло жодної 
підозри, що ченці щось при-
ховали. Два величеньких гор-
щики Модест таки взяв звідти 
і передав землякам.

— Візьміть собі в дорогу, 
щоб солодше брелося світами. 
А цей, менший, бабі Онисьці 
завезіть… І помоліться за нашу 
братію… Дасть Бог, ще поба-
чимось. А тепер їдьте за нами! 
Господи, благослови!

Модест зачинив ворота за 
возами і, підбігши, заскочив 
до Пахомія. Той правив воза 
в степ, та так, щоб скитська 
церква затуляла собою втікачів 
від поглядів з боку монастир-
ських врат.

Починало сіріти. Від’їхавши 
з півверсти, Пахомій зупинив 
волів і, гукнувши Пилипа, по-
казав йому батогом на стежку, 
якою можна було спуститися 
поза ставком у Вільшанку, а 
там і на полтавський шлях.

— Благословіть, отче, — 
схилив голову Пилип, а за ним 
і всі богомольці.

— Бог благословить! Їдьте 
з Богом. Тут вас ніхто не за-
чепить, — сказав скитоначаль-
ник, спокійно подивившись 
кожному в очі.

Прочани повернули волами 
вліво, а монастирський віз по-
котився прямо до лісу.

О тець Модест сидів під 
яблунею біля хати 

своєї тещі Домахи і дивився 
на шлях. Давно вже не було 
жодного руху шляхом, неначе 
всі люди поховались від спеки 
в затишку садків і перелісків 
Засулля. Усі Лубни і прилеглі 
села були приголомшені остан-
німи подіями в монастирі.

Модест нахилився трохи 
уперед, підперши долонями 
скроні. Він був вбраний по-
сільському в полотняні штани, 
вишивану сорочку з мереж-
кою, стоптані черевики на босу 
ногу. На потилиці притулився 
солом’яний бриль. Півголо-
ви Модестові були перев’язані 
хусткою. Хоча рана майже  
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загоїлась, та все це не тішило 
душу. Довелося постригтися і 
ще й бороду збрити, що була 
геть у крові.

Два місяці панування сол-
датчини в монастирі запали в 
серці як один нестерпно довгий 
і болючий день.

Спершу, щоб розквартиру-
ватися, комісар звелів настоя-
телю перевести всіх монахів у 
його ігуменський будинок. По-
тім затребував ключі від усіх 
комор, льохів, клунь, сховів, 
горищ, кухні, трапезної і те-
плої церкви.

Солдати поводили себе так, 
що не доведи і помилуй! Пия-
чили, знущалися над ченцями, 
влаштовували бійки прямо в 
храмі. Одним словом, бусурма-
ни чи ще які нехристі.

Серед цієї армії було багато 
вояків, одягнутих у чорного 
сукна бушлати, чорні цуп-
кі брюки і безкозирки — такі 
собі картузи зі стрічками на 
потилиці. На грудях у них пе-
рехрещувалися стрічки з на-
боями. Всі вони мали кисети з 
тютюном не тютюном — яко-
юсь смердючою тирсою, що її 
тільки й знали, що запихали до 
носа. Нанюхавшись, втрачали і 
розум, і сором. Іржали, як коні, 
кувікали свинями, завивали 
вовками, бігали монастир-
ським подвір’ям, билися між 
собою, мов навіжені, а потім 
цілувалися і клялися в дружбі.

Якось Модест зайшов до 
Благовіщенського храму і жах-
нувся. Іконостас був розбитий, 
ікони Богородиці й Афанасія 
попробивані багнетами . Сті-
ни, на яких ще де-не-де ви-
сіли ікони, були в діромахах 
від куль, а на підлозі валялися 
купи щекатурки, битого скла, 
пошматовані ризи і кіоти. Ана-
лой, за яким він іще донедавна 
читав Псалтир, стояв не біля 
вікна, а посеред храму. А на 
ньому — недопита пляшка са-
могонки і декілька склянок від 
лампадок. Трохи нижче лежала 
книга. Але все, що від неї ли-
шилося,  — то палітурки та два 
десятки надірваних псалмів. 
Модест стояв у сплюндровано-
му храмі, «яко нощний вран на 
нирищі». Потім, перехрестив-
шись, підняв оті аркуші, обе-
режно поклав до кишені.

Вийшов у двір і одразу по-
бачив коня, що смиренно пасся 
біля собору. Підійшов ближче, 
оторопів. Тварина повернула 
морду до нього… і в зареві ран-
кового сонця заблищало, зая-
скравіло, залисніло сяюче коло 
над конячою головою. Модест 
остовпів. «Що це за предиво! 
Господи, помилуй!» Модест по-
чав хреститися. Він знав, що в 
церквах малюють євангелістів 
разом із тваринами. Він бачив 
лева, яструба, вола із золотими 
покотьолами за спиною, як у 
святих. Але коня та ще й живо-
го… Ні, тут щось не те. «Да во-
скресне Бог і розточаться вразі 
Його!» Кінь опустив голову до 
землі і став щипати травичку. 
І тут Модест побачив мотузки 
під кінською шиєю і впізнав 
металевий позолочений вінець 
з великої ікони Богородиці, що 
висіла біля криласу у теплому 
Благовіщенському храмі.

Коли він відв’язував оті 
шворки, кінь дивився на нього, 
винувато кліпаючи довгими 
віями. В якусь мить Модесто-
ві здалося, що великі карі очі 

тварини заблищали покаянною 
сльозою. Погладив гриву коне-
ві і сказав:

— Дякую тобі, братику, що 
не потоптав святині.

Вінець Богородиці він відніс 
отцю настоятелю.

Минула Петрівка, і настали 
жнива. Ченці працювали в полі 
не покладаючи рук. Декілька 
солдатів допомагали їм. Усе 
зерно було вивезене на торг. 
Монахам лишили крихти.

— Підлаталися на нашому 
горі, — казав про військо ста-
рий економ отець Іларіон.

Монахи чекали визволення 
від більшовицького полону, але 
Добровольчої армії все не було 
видно. Вже і Спасівка зайшла, 
яблука в садках поналивалися і 
терпляче висіли на гілках, очі-
куючи великого освячення на 
Спаса. Монастир готувався до 
святкування престолу. Отець 
економ нашкріб кращого бо-
рошна на проскури і приховав 
пляшку вина для чаші (якісь 
прочани з Криму привезли під 
Різдво).

Згодом прийшли визволите-
лі. Та вони що ж, як прийшли, 
так і пішли. Один день побули 
і відступили. На самого Мако-
вія це було. Після водосвятного 
молебня до монастиря знову 
увірвалися більшовики. Лютий 
комісар підскакав конем до на-
стоятеля.

— Ну, что, контра малоро-
сійская, празднуєтє? Скоро ми 
вам устроім празднік револю-
ціонний, с огоньком! — І так 
зблиснув очима, що здавалося, 
і світ затьмарився.

Перед великою вечірнею на 
Спаса було наказано всім зі-
братися у дворі для отриман-
ня продовольчого пайка. Мо-
нахи слухняно вийшли разом 
з ігуменом і стали навпроти 
озброєних солдатів. І тут комі-
сар оголосив, що за сприяння 
контрреволюції вся братія аре-
штовується. Погнали до лісу 
по дрова. На траві біля собору 
швидко виросла велика купа 
дров. Ченці розуміли, що готу-
ють собі вогнище, полум’яну 
купель, і молилися перед смер-
тю.

Раптом щось змінилося, і 
безбожники наказали пованта-
жити залишки монастирського 
збіжжя на воза та й погнали 
братію в Лубни.

У військовому комісаріаті 
молодий комісар на прізвище 
Бакай довго допитував отця 
настоятеля. Після того допиту 
отець Амвросій повернувся до 
братії виснажений і сумний. 
«Моліться, брати», — лише й 
міг промовити він.

Вночі всіх вивели з комісарі-
ату і погнали, як худобу, на Пи-
рятин. Сказали, що на роботу у 
Лазірки. Була тепла літня ніч, 
але всю дорогу накрапав до-
щик, згодом перетворившись 
на мряку.

Біля села Круглик, там, де 
економія Климова, братію роз-
ділили на три групи. Ігумен 
Амвросій благав комісара не 
губити людські душі. Розлю-
чений комісар, підскочивши до 
ігумена, закричав: «Довольно 
тєбє обманивать нас!» — і ви-
стрілив йому в груди. Після 
цього солдати швидко поста-
вили вісьмох ченців у шеренгу 
і підняли гвинтівки. Пролуна-
ла команда: «Імєнєм револю-
циі, плі!». Монахи попадали в 

траву.
Більшовики швидко по-

знімали одяг і взуття зі своїх 
жертв і погнали решту аре-
штантів далі.

Модест був у першій групі; 
на щастя, Бог милував, куля за-
чепила йому тільки ніс. Але він 
теж упав і чув, як його роздя-
гали. Коли конвой зник і поза-
мовкали собаки в селі, Модест 
підвівся і прожогом кинувся 
до братів. Усі були мертві. Він 
позакривав очі і перехрестив 
кожного. Отець економ один 
прошепотів слова прощання і, 
благословивши Модеста, сам 
закрив очі. В долині знову по-
чулись постріли…

М одест поглянув туди, 
де щойно гупнуло 

яблуко. Впавши в траву на 
горбочку, воно покотилося до 
ночов біля дривітні, швидко 
обертаючись достиглими бо-
ками. Там уже лежало трійко 
червонощоких красенів. Вони 
тулилися одне до одного, ще 
гарячі від сонячних променів, 
і крізь порепану шкірку випус-
кали духмяну юшку.

«Неосвяченими лишились 
цього року яблука, — поду-
мав Модест.. — Хто ж міг по-
думати… Іменем революції…
Кривавий Спас… Пурпурові 
яблука…»

— Мишко, Мишко-о! Ану 
йди до хати, баба кличе! — 
завадивши його роздумам,  

гукнула баба Ониська, вико-
тившись з хати у двір і ледь не 
наступивши на хвіст старого 
Сірка, що мирно простягся біля 
порогу.

Модест здригнувся; він тро-
хи відвик від свого хрещеного 
імені. Потім повільно підві-
вся з сідала і вже хотів іти до 
хати. Коли враз повернувся 
обличчям до дривітні. На ньо-
го дивилися розкішні багряні 
яблука. Він підійшов до них 
і, зігнувшись, немов у поясно-
му поклоні на молитві, підняв 
найчервоніший плід. Розди-
вившись його з усіх боків, по-
клав повагом до кишені.

Він зайшов до хати і, прой-
шовши світлицею, опинився у 
маленькій затишній кімнатці. 
На ліжку під стіною лежала 
баба Домаха. Білі подушки ви-
соко підіймали її голову, і зда-
валося, що якби не стіни, вона 
зазирнула б далеко-далеко за 
обрій, туди, де люди живуть 
мирно і щасливо.

— Синку, прийшов… Ну, 
слава Тобі, Боже! Почитай 
мені, синку, я так люблю, як ти 
ото читаєш, так люблю…

Домаха з любов’ю дивилася 
на зятя, і все її обличчя про-
мовляло: «Сину, сину, ти ж те-
пер єдиний мені найрідніший, 
тепер єдиний…»

Модест дістав з полиці за-
лишки монастирського Псал-
тиря і, розгорнувши вдвоє зі-
гнуті аркуші, почав читати. 
Спочатку він хрипко і тихо 
промовляв слова, потім голос 
став вільнішим, голоснішим, 
вимова чіткішою, як колись: «І 
разгнєвася яростію Господь на 
люді Своя, і омерзі достояніє 
Своє, і прєдадє я в рукі врагов, 
і обладаша імі нєнавідящіі іх».

Раптом Модест зупинив-
ся, поліз до кишені і, витягши 
червонобокого красеня, поклав 
його на покуті біля образів. 

Після цього він продовжив 
читати далі. Тісною бабиною 
кімнатою понісся свіжий яблу-
невий дух із відтінком найкра-
щого афонського ладану.

М лявий туман стелить-
ся квітучою долиною, 

чіпляючись де-не-де за високі 
руді спичаки кінського щавлю, 
що вже відцвів і стоїть завмер-
ши, наче лицар перед боєм, 
високо піднявши списа. Ще 
вище підвівся коров’як, злізши 
на мальовничі пагорби обабіч 
полтавського шляху. Хитаючи 
своїми царськими скіпетрами 
і дивуючи подорожніх своїм 
диво-дивним золотокосим ви-
глядом, він пояснює всім, за 
що в народі його ще називають 
дивиною.

Коли сонце підніметься 
вище і покотиться по прозоро-
му небу, відмірюючи останні 
літні години, можна буде по-
чути з недалекого села гупання 
бубону і музику віртуозного 
місцевого скрипаля. А як до-
бре прислухатися, почуєте ви-
гуки весільного батька і навіть 
дзвін чарок. Декілька днів тому 
закінчився Успенській піст, або 
Спасівка, і вже розпочинається 
весільна пора — бабине літо.

Баба Ониська стоїть на пе-
рехресті доріг поблизу Лубен 
і гріє старечі руки в рукавах 
чорної плюшки, яку так люби-
ла баба Домаха. Зелена з черво-
ними квітами хустка на голові 
напнулася від вітру. Вона ди-
виться на захід, де проти соне-
чка майорить знайома постать. 
Постать рухається шляхом, і 
по всьому видно, що то жін-
ка. Бабині очі примружують-
ся раз, другий, вдивляючись 
у знайоме до болю обличчя, і 
наповнюються слізьми. То йде 
Килина…

Диякон Руслан Новакович
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До святинь храмів Полтави

Зворотній бік форми СП-1
(Абонемент)

(Доставна картка-доручення)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформ-
ленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі про-
ставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі пе-
редплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати 
(переадресування).

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.

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

Макаріївський кафедральний собор 
вул. Лялі Убийвовк, 2-а, тел. +38 (0532) 59-25-76 
Горбанівська ікона Божої Матері 
(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)
Ікона прмч. Макарія з часточкою мощей
(читання акафіста за вечірнім богослжінням у четвер о 17.00)

Хрестовоздвиженський монастир  
вул. Паїсія Величковського, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68
Мощі свт. Афанасія (Вольховського) і свт. Іларіона (Юшенова)
(молебень з читанням акафіста у суботу о 7.00)
Ікона Божої Матері «Ўповaніе всёхъ концeвъ земли»
(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 16.00)

Спаський храм
вул. Соборна, 10, тел. +38 (05322) 2-86-29
Ікона Божої Матері «Троерyчица»
(молебень з акафістом у неділю о 16.00)

Храм мученика Іоанна Воїна
вул. Маршала Бірюзова, 64-б, тел. +38 (0532) 65-30-07
Ікона мч. Іоанна Воїна з часточкою мощей
(читання акафіста за вечірнім богослужінням  
у неділю о 17.00)
Ікона Божої Матері «Всецари'ца»
(читання акафіста у вівторок о 17.00)
Ікона Божої Матері «Ўтоли 2 мо‰ печ†ли»
(читання акафіста в четвер о 17.00)

Андріївський храм
вул. Сінна, 3-а, тел. +38 (0532) 56-93-49
Ікона мц. Наталії з часточкою мощей
(читання акафіста мчч. Адріану і Наталії за вечірнім богослужінням  
у неділю о 18.00)
Ікона Богородиці «Всецари'ца»
(читання акафіста у четвер о 18.00)
Ікона свт. Іоанн Шанхайського з часткою мощей
(читання акафіста у понеділок о 18.00)

Свято-Троїцький храм 
вул. Паїсія Величковського, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68
Ікона «Сошeствіе Свzтaгw Дyха»
(молебень Святому Духу в среду о 12.00)
Ікона свт. Миколая Чудотворця з часточкою мощей
(молебень свт. Миколаю в четвер о 12.00)

Пантелеймонівський храм 
вул. Європейська, 64, тел. +38 (0532) 53-21-58
Ікона вмч. Пантелеймона з часточкою мощей
(читання акафіста вмч. Пантелеймону у вівторок о 10.00)
Ікона свт. Миколая Чудотворця
(читання акафіста в четвер о 10.00)

Храм святих мучениць Віри, Надії, Любові 
проспект Першотравневий, 23, тел. +38 (0532) 2-16-59
Ковчег з часточкою мощей свт. Іоасафа Бєлгородського
(читання акафіста в суботу о 9.30)
Почаївська ікона Божої Матері
(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Вознесенський храм  
вул. Зоряна, 2, тел. +38 (0532) 66-16-23
Ікона Божої Матері «Влади'мірскаz Пушкарeвскаz»
(читання акафіста у неділю о 17.00)

Серафимівський храм
вул. Героїв Сталінграда, 1-б, тел. +38 (0532) 58-34-96

Ковчег з часточкою мощей прп. Серафима Саровського
(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)
Ікона Богородиці «Неупивaемаz Чaша»
(читання акафіста в середу о 9.30)
Ікона Богородиці «Въ р0дахъ Пом0щница»
(читання акафіста в п'ятницю о 9.30)

Шановні читачі!
Газета «Відомості Полтавської єпархії» з року в рік веде 

літопис церковного життя єпархії, знайомить віруючих з ці-
кавими подіями і людьми, розповідає про святих землі Пол-
тавської і маловідомих святих, висвітлює питання основ віри, 
православної педагогіки, православного мистецтва тощо. Щоб 
і надалі наш часопис мав можливість нести до своїх читачів 
друковане слово, просимо підтримати його — оформити по-
штову передплату на наступний рік для себе, своїх рідних і 
близьких людей. Бланк передплати надруковано на с. 17–18, 
його можна отримати також у відділеннях поштового зв’язку.

Редакція  
«Відомостей Полтавської єпархії».

 :
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О дна была в училище «святая 
душа», для которой в шум-
ной ученической толпе не 

существовало ни умных, ни глупых, 
ни гадких, ни прилежных, а были толь-
ко дети, иногда несносные, но всегда 
милые и дорогие ее доброму сердцу, 
— это суровая с виду, но добрейшая, 
симпатичнейшая и умная старушка — 
больничная надзирательница, кажется, 
Надежда Игнатьевна. Кто помнит ее, 
тот, думаю, согласится со мною, что 
она заменяла всем нам родную мать. 
Кто она, откуда, никто из нас не знал, 
но любили ее все, нежно, горячо, по-
детски. Идет, бывало, эта чистенькая, 
суровая, толстенькая старушка чрез 
училищный двор — и все ребята, заме-
тив ее, бросают игры, бегут, окружают, 
здороваются и ждут от нее ласково-
го слова. Ухмыляется старушка, рада 
и она общему вниманию, и в ее, быть 
может, много перестрадавшем, добром 
сердце находится ласковое слово для 
всех, а нам только это и нужно; счаст-
ливые, довольные, оставляем старушку 
у самых дверей больницы. Пришлось 
и мне испытать нежный заботливый 
уход и ласку этой доброй и дорогой 
по воспоминанию старушки. Вскоре 
по поступлении в училище пригото-
вишкой, вероятно, в азартной детской 
игре, совершенно незаметно для себя 
я сильно зашиб руку. На утро рука в 
локте распухла, не сгибалась и сильно 
болела. Я струсил, но сказать боялся; 
однако болезнь заметили и отправили 
в больницу. Меня, деревенского маль-
чишку, пугало самое слово «больница». 
Раздели меня, осмотрели, записали, 
надели больничный халат, положили 
в пустую палату, велели лежать, при-
кладывать к больной распухшей руке 
холодный компресс и почаще менять 
его. Кроме меня в другой крайней па-
лате лежал только один больной — ти-
фозный. Пока на дворе было светло, 
пока по больничному коридору сновал 
хоть изредка больничный служитель и 
похаживала неведомая мне важная чо-
порная старушка, я, ежась от холодного 
компресса, кое-как крепился. Но когда 
стемнело и в громадные окна взгляну-
ла непроглядная, темная, бесконечная 
осеняя ночь и в пустой больнице воца-
рилась жуткая, ничем не нарушаемая 
тишина, ужас охватил меня. Малей-
ший шорох приводил меня в трепет, 
и напрасно искал я спасения, закутав 
себя одеялом и оставив компресс в по-
кое: беспокойство росло. И вдруг в этой 
ужасной, давящей тишине из палаты 
тифозного раздается самое заунывное, 
надрывающее, тоскливое пение — пе-
чальнейший напев известной, люби-
мой тогда песни «По синим волнам 
океана». В бреду больной не поет, а, 
скорее, стонет, и самое печальное «ко-
рабль одинокий несется, несется на 
всех парусах» бисирует. Слезы, беспо-
мощные, детская, горькие слезы так и 
брызнули из моих глаз, силы оставили 
меня, я дрожал и бился в судорожных 
рыданиях, охваченный беспредельным 
ужасом. Вот-вот явится ко мне этот не-
известный мне замогильный певец с 
безумным взглядом, задушит меня без-
защитного — и  конец; кто меня защи-
тит в этой пустой, огромной и безлюд-
ной громаде! И только эта страшная 
мысль зародилась в моем воспаленном 
мозгу, я явственно заслышал со сторо-
ны страшной палаты шлепанье туфель 
и, оцепенев от ужаса, заревел уже без 
удержу, по-деревенски, стараясь в то 
же время зарыться в подушки, чтобы 
не видеть страшного певца.

«Что с тобой, мальчик, голубчик? 
Бог с тобой, перестань», — услышал 
я нежный, встревоженный голос. Но 
куда! «Мальчик-голубчик» так вце-
пился в подушку, так горько рыдал, 
что бедной старушке много пришлось 

пустить в ход и самых нежных слов, и 
труда, пока удалось оторвать от подуш-
ки перепуганное, всё еще в слезах, ис-
каженное страхом лицо больного. Дол-
го возилась со мною добрая старушка, 
пока спокойствие и мир вернулись ко 
мне. Оправила постель, наложила ком-
пресс, позвала служителя и велела ему 
лечь в моей палате. Я не видел, когда 
она ушла. Долго лежал я в больнице, 
привык к ночной тишине, часто ночью, 
без страха и смущения, выходил из па-
латы в больничный коридор, где всегда 
пред образом горела лампада и на ок-
нах стояли цветы, от них и лампады 
было уютно, приятно, по-домашнему, 
и почти каждую ночь, засыпая, сквозь 
сон видел я, скорее чувствовал, доброе 
лицо милой старушки, склоненное над 
моим изголовьем: то голову погла-
дит, то поправит подушку или одеяло, 
переменит компресс, а то перекрестит 
и улыбнется, и так сладко и отрадно 
было засыпать, чувствуя близость и 
нежную заботу ее, как будто мать род-
ная сидит и шепчет тихую мольбу над 
твоей детской кроватью.

Излагая без всякой предвзятой цели 
свои воспоминания о жизни в стенах 
училища, я старался быть правдивым, 
и пусть простит меня родное, дорогое 
мне училище, если я сказал что-либо 
лишнее, обидное для него.

Когда заветная дверь родной семи-
нарии открылась и приняла меня в свои 
объятия, одно я мог сказать: omnia mеа 
mecum porto1. Скоро, впрочем, я приме-
тил, что таких бедняков, как я, немало, 
и тревожный вопрос: примут ли меня в 
число казеннокоштных воспитанников, 
стал волновать меня еще сильней. Не 
теряя времени, навел справки и, полу-
чив благоприятный ответ, успокоился: 
желанная цель осуществилась, даль-
нейшее зависело от меня. Спокойный 
и радостный пошел я искать своих то-
варищей-полтавцев. Семинария еще не 
съехалась и была если и не в поэтиче-
ском, то, во всяком случае, в большом 
беспорядке: одни уходили, другие при-
ходили, а в спальнях!.. Среди всякого 
рода сундуков, корзин, шкафов, верх-
них одежд и других самых разнообраз-
ных вещей сидели, лежали, пели, ку-
рили, пили, резались в карты и просто 
сновали взад и вперед отдохнувшие, 
соскучившиеся по доброй товарище-
ской жизни жизнерадостные, веселые 
семинаристы. Жизнь кипела во всю. 
Новички: лубенцы, роменцы, переяс-
лавцы — держались кучками, жадно 
внимая всему, что творилось вокруг. 
Нашел наконец своих. Увы! — социаль-
ная разница сказалась сразу: тот самый 
Сашка-кочан, протоиерейский сынок, 
на спине которого частенько приходи-
лось кататься по училищному коридору 
за полпорции хлеба, был совершенно 
неузнаваем: вместо равнявшей всех ка-
зенной блузки — костюмчик с иголоч-
ки, воротнички, часы, галстук; словом, 
франтик хоть куда. И как ни стреми-
тельно и радостно приветствовали мы 
друг друга, моя старая казенная блузка 

сразу же смутила меня; горькое чув-
ство зависти и приниженности шевель-
нулось в душе и невольно вспомнились 
слова Пушкинского Альберта: «Ах, 
бедность, бедность, как унижаешь ты 
сердца!» Впрочем, чувство неловкости, 
смущения скоро прошло: из нас, нович-
ков, сделали «смесь», распределив по 
отделениям, и не прошло недельки, как 
наши «племенные» и другие особен-
ности исчезли; не стало ни полтавцев, 
ни лубенцев, ни богатых, ни бедных 
— стали добрые товарищи, новоиспе-
ченные семинаристы. К концу августа, 
после обычного молебна пред началом 
учения отроков, начались регулярные 
занятия — и семинарская жизнь во-
шла в свою обычную колею. Первые 
дни этой новой, давно желанной жизни 
были особенно радостны и полны за-
хватывающего интереса. Помимо того 
что каждый из нас, съехавшихся со 
всех концов обширной епархии, пред-
ставлял для другого немалый интерес, 
нас занимали и новые преподаватели, 
и неведомые нам доселе науки, и весь 
уклад и распорядок новой для нас се-
минарской жизни. Каждый гордился 
своим новым положением, мнил себя 
человеком взрослым, самостоятельным 
и совершенно свободным. После суро-
вого училищного режима, где запреща-
лось выходить за ворота, чрезвычайно 
приятно было в свободное от занятий 
время, никого не спрашивая, никого не 
боясь, выйти из корпуса и отправиться 
куда угодно, и пока нам не дали по-
чувствовать, что свобода наша имеет 
границы, мы использовали ее во всю. 
Пока на дворе стояли чудные осенние 
дни, мы почти ежедневно целыми тол-
пами уходили то на Шведскую могилу, 
то в Монастырский лес, на баштаны, 
по терен, в лагери и другие окраины 
Полтавы. Когда же осень вступила в 
свои права — короче становились дни, 
и реже солнышко блистало, — нас по-
тянуло на стогны града, где заманчиво 
горели яркие огни и сновала шумная 
толпа горожан и горожанок.

Более детальное знакомство с семи-
нарией и ее достопримечательностями 
началось «снизу». «Видел Евгения?» 
— спрашивает более осведомленный 
товарищ. «Какого?» — «И Захара не ви-
дал?» — «Нет». — «Ну вот, что же ты, 
братец, таких редкостей и не приметил, 
идем!» Спускаемся вниз, проходим 
столовую и останавливаемся в буфете. 
«Смотри», — шепчет любитель редко-
стей. В углу между огромным шкафом 
и стеною сидит «некто в сером». Это и 
есть знаменитый Евгений — старший 
буфетчик. Ветхий деньми, сутулова-
тый, крошечный старичок. Его слезя-
щиеся старческие глазки почти ничего 
ни видят, а уши его давным-давно ни-
чего не слышат. Мы подходим ближе 
и молча смотрим в упор, и он долго и 
бессмысленно глядит на нас, потом 
что-то сердито бормочет, плюет и, под-
нявшись, важно проходит в соседнюю 
дверь. «Больше ста лет», — уверяет то-
варищ. «Врешь», — говорю, а в душе 

почти соглашаюсь — уж так стар и жа-
лок бедный Евгений! Старый ректор, 
сам из крестьянского сословия, знав-
ший горе, по доброте своей держит эту 
реликвию Переяславкой семинарии, ни 
к чему уже не годную, пережившую 
свою родню, потерявшую всё на служ-
бе при семинарии, — держит потому, 
что некуда ее деть. Много мог бы рас-
сказать этот маленький старичок про 
былую семинарскую жизнь, но он поч-
ти выжил из ума и, если не ошибаюсь, в 
тот же год ушел со сцены. Осмотрев Ев-
гения, идем искать номер второй — За-
хара, личность не менее популярную и 
столь же интересную; и, к счастью, воз-
ле учительской как раз наталкиваемся 
на него. Это тоже «некто», но в черном. 
Бритая, испитая лакейская физиономия 
с гнилыми зубами — тип гончаровских 
слуг худшего сорта, в черном донельзя 
засаленном и грязном сюртуке, говорит 
сильно в нос, ноги еле волочит, груб и 
дерзок с семинаристами чрезвычайно. 
Давний, верный и потому популярный 
ректорский слуга. Что, собственно, 
делал Захар в семинарии, я и тогда не 
знал, и теперь не пойму, к чему можно 
было приспособить этот вечно заспан-
ный, неопрятный лакейский «тип»! 
Почтительно посторонившись, мы про-
пустили эту «пахучую популярность» 
мимо себя и с громким хохотом удрали 
наверх. И всё же когда, оканчивая се-
минарию, снимались мы на общей кар-
точке, шутники-товарищи настойчиво 
предлагали разыскать или воссоздать 
карточки Евгения и Захара и поместить 
их в общей группе под зданием семина-
рии как «старые устои», долго служив-
шие семинарскому корпусу. На расста-
вании всё было мило, всего было жаль.

Третий и последний «антик» среди 
старых семинарских слуг, за исключе-
нием белого ректорского коня и бес-
подобной брички, — дед банщик. По-
являлся  он на фоне семинарской жизни 
периодически, когда полагалось задать 
семинаристам баню. Явившись к свое-
му ответственному посту, старик пер-
вым долгом изрядно напивался, сбра-
сывал свои ветхие одежды и оставался 
в таком виде, пока не отходила баня. 
Нас, первоклассников, явно презирал 
и вслух выражал удивление, откуда 
могла набраться такая мелюзга вместо 
прежних рослых красавцев-риторов. 
Однако самая малая толика «на чай» 
действовала на старика весьма благо-
творно: высокомерие уступало место 
самому изысканному и любезному 
обращению, словоохотливый старик 
вступал в беседу и начинал рассказы-
вать довольно забавные вещи о преж-
них семинарских банях. Как в учили-
ще, так и здесь всё, чего не следовало 
бы нам знать, мы узнавали от прислу-
ги. Часто, возвратившись из дому, учи-
лищные парни-служители передают, 
бывало, нам, малышам, о своих любов-
ных похождениях с разными кобищан-
скими «девчатами», не стесняясь ни в 
выражениях, ни в подробностях, и мы 
жадно внимали и слагали в сердцах эти 
циничные рассказы, ложившиеся, как 
сажа, на наши чистые детские души. 
Всё пошлое нередко служило темой 
разговоров и здесь с более близкой к 
нам семинарской прислугой.

Тени прошлогоПродолжение. Начало в № 3–6

Продолжение следует

1 «Всё свое ношу с собой» (лат. Omnia mea 
mecum porto) — достаточно распространен-
ная крылатая фраза Цицерона. Первона-
чально смысл выражения заключался в том, 
что настоящее богатство человека — это 
духовное богатство, неосязаемые знания. — 
Прим. ред.

Полтавская семинария
 начала ХХ века
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Правила прийому
Абітурієнти складають вступні 

іспити.
Вступник повинен ЗНАТИ:
основні Старо- та Новозавітні 

події; наступні молитви (твердо й 
осмислено): 

початкові: Трисвяте по «Отче 
наш»;

вранішні: «T снA востaвъ...», 
«Б9е, њчи1сти мS грёшнаго...», «С™hй 
ѓгGле...»;

вечірні: «Б9е вёчный...», «Все-
держи1телю...», «Бlгaгw цRS бlгaz 
м™и...», «ЃгGле хrт0въ...»;

Божій Матері: «Бцdе дв7о рaдуй- 
сz», «Дост0йно є4сть», «Взбрaнной 
воев0дэ»;

Символ віри, молитву святого 
Єфрема Сиріна, молитву перед 
Святим Причастям, Заповіді Мой-
сея (Декалог), Заповіді Блаженств, 
тропарі дванадесятих свят, 50-й і 
90-й псалми, тропар свого святого 
і його житіє.

Базовим посібником для під-
готовки є «Закон Божий» видав-
ництва Київської Митрополії 2010 
року.

Вступник повинен УМІТИ:
чітко і грамотно читати церков- 

нослов’янською мовою;
заспівати фрагмент богослуж-

бового піснеспіву або куплет на-
родної пісні.

Вступники іконописного відді-
лення складають, крім загальних 
екзаменів, також екзамен з основ 
малюнка та іконописання. На екза-
мені вступник повинен скопіювати 

у кольорі зразок чи фрагмент ікони 
(матеріал: акварель, гуаш або тем-
пера за вибором, папір розміром 
20х30 см). Вимоги до роботи: пра-
вильне розташування зображення 
на листі, передача характеру зо-
браження, дотримання кольоро-
вих і світлотонових співвідношень. 
Час виконання — до 6 годин. 

Прийом документів з 1 червня 
по 24 серпня.

Вступні екзамени
Стаціонар:
1. ІКОНОПИСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
а) з основ малюнка та іконопи-

сання — 24 серпня;
б) співбесіда екзаменаційної ко-

місії з абітурієнтами — 25 серпня.
2. БОГОСЛОВСЬКО-МІСІНЕР-

СЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
а) співбесіда екзаменаційної ко-

місії з абітурієнтами — 25 серпня.
3. ВІДДІЛЕННЯ РЕГЕНТІВ-

ПСАЛОМЩИКІВ
а) прослуховування — 25 серпня;
б) співбесіда екзаменаційної ко-

місії з абітурієнтами — 25 серпня.
Заочний сектор:
співбесіда екзаменаційної ко-

місії з абітурієнтами богослов-
сько-місіонерського факультету та 
відділення регентів-псаломщиків 
— 26 серпня.

Для допуску до вступних екза-
менів абітурієнт повинен надати 
в канцелярію семінарії такі доку-
менти:

прохання на ім’я Ректора;
анкету;
автобіографію (пп. 1–3 запо-

внюються при подачі документів);
ксерокопію паспорта (стор. 1, 2, 

11; одруженим також стор. 9 і 10) і 
свідоцтва про народження;

дві фотокартки 3х4 см;
довідку про Хрещення;
довідку про сімейний стан;
атестат про середню освіту 

(оригінал і копію);
довідку про стан здоров’я (фор-

ма 086-у, з обов’язковим записом 

психіатра) і карту щеплень;
рекомендацію приходського 

священика, затверджену єпархі-
альним архієреєм;

грамоту про зведення у свя-
щенний сан (для абітурієнтів у 
священному сані);

сертифікат ЗНО;
військовий квиток або приписне 

свідоцтво (оригінал і копію); 
Вступники на іконописне відді-

лення повинні надати приймаль-
ній комісії зразки власних робіт (не 
менше трьох), бажано іконописно-
го напрямку.

Початок навчального року —  
1 вересня. 

Наші координати
Поштова  адреса:  
ПМДС, вул. Конституції, 12,  
м. Горішні Плавні Полтавської 
області, 39803, Україна.
Телефони:  
+38 (05348) 482-68;  
+38 (05348) 484-06;  
+38 (05348) 482-29.
Електронна пошта:
orth.mission.ua@gmail.com
Сторінка в Інтернеті:
http://mission.org.ua

Як проїхати  
до Полтавської Місіонерської 

Духовної Семінарії
Прямі авторейси до Горішніх 

Плавнів звершуються з міст: Ки-
єва, Харкова, Дніпра, Полтави. 
Отримати детальну інформацію і 
забронювати місце можна за те-
лефонами: +38 (067) 995-56-88;  
+38 (067) 771-61-12 (ця інформація 
не є рекламою). 

Якщо Ви проживаєте далеко від 
великого населеного пункту, з яко-
го здійснюються прямі маршрути у 
місто Горішні Плавні Полтавської 
області, то Вам необхідно знайти 
найбільш зручний маршрут у місто 
Кременчук, розташоване за 20 км 
від Горішніх Плавнів. 

Зупинка автобусів, що пряму-
ють у Горішні Плавні, знаходиться 
поруч з Кременчуцьким залізнич-
ним вокзалом. Потрібна автобус-
на зупинка у Горішніх Плавнях — 
«Вул. Добровольського». 
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Редакція газети «Відомості 
Полтавської єпархії» щиро 
вітає кліриків Полтавської 
єпархії з ювілейними датами, 
які вони святкуватимуть  
у серпні 2019 року:

У Свято-Макаріївському 
кафедральному соборі щосуботи 
об 11.00 проводяться заняття 
шахово-шашкового гуртка  
для дітей.  
Веде гурток протодиякон 
Олександр Дубовий.
Запрошуються усі  
бажаючі.

Полтавська Місіонерська Духовна 
Семінарія запрошує на навчання

протоієрея Андрія 
Щербаня, настоятеля 
Покровського храму села 
Черевки Миргородського 
району, з 25-річчям з дня 
священицької хіротонії, яке 
він відзначатиме 14 серпня;

протоієрея Володимира 
Шутка, настоятеля храму 
Різдва Пресвятої Богородиці 
села Артемівка Чутівського 
району, з 20-річчям з дня 
священицької хіротонії, яке 
він відзначатиме 15 серпня;

диякона Максима Забугу, 
клірика храму мученика 
Іоанна Воїна міста 
Полтави, з 25-річчям з 
дня народження, яке він 
відзначатиме 27 серпня.

Богослужіння в Богородицькому 
Горбанівському монастирі

На честь святині землі 
Полтавської — Горбанівської 
ікони Божої Матері — освячено 
храм і утворено монастир  
на місці її знайдення, неподалік 
села Горбанівка,  
біля Баронівських ставків.  
Поруч б’є святе 
джерело, що з’явилося,  
за переданням, після знайдення 
ікони. 
З благословення 
Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського  
і Миргородського Филипа,  
у храмі обителі звершуються такі 
богослужіння:
понеділок: 8.00 — молебень 
Пресвятій Богородиці;
вівторок: 8.00 — подячний  
молебень Господу з акафістом 
«Слава Богу за все»;

середа: 8.00 — молебень  
з акафістом перед іконою  
святителя Луки Кримського;
четвер: 8.00 — молебень  
з акафістом перед Горбанівською 
іконою Божої Матері  
та освяченням води;
п’ятниця: 8.00 — читання 
акафіста Пресвятій Богородиці, 
16.00 — вечірнє богослужіння;
субота: 8.00 — Божественна  
літургія, 16.00 — всенічне бдіння;
неділя: 8.00 — Божественна 
літургія.
У святкові дні Божественна  
літургія о 8.00, напередодні  
всенічне бдіння о 16.00.
У неділю по завершенні літургії 
працює недільна школа для 
дітей. Запрошуються усі охочі.

 :

Все приходящие к Богу и желающие 
сподобиться Вечной жизни,  
по преимуществу должны неукоризненно 
соблюдать православную веру  
и ни для успешного получения чинов,  
ни из ласкательства пред сильными  
или по страху к ним  
не делаться предателями неоцененного 
сокровища веры.

Преподобный Ефрем Сирин
Если настоящая жизнь так вожделенна,  

то что сказать о той, где нет ни болезни,  
ни печали, ни воздыхания?  
Там уже не надобно ни бояться смерти, ни 
опасаться потери тамошних благ.

Святитель Иоанн Златоуст


