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Тенденції світового церковного 
мистецтва як об’єкт вивчення 
студентами Полтавської 
Місіонерської Духовної семінарії

Почему этого малого пророка 
называют антипророком?

шов пустелею чоловік зі своєю 
сім'єю. Вже змучені спрагою, 
побачили подорожні попереду 
колодязь і побігли до нього. 
Внутрішній голос підказував 

чоловікові, що вода в колодязі отрує-
на. Однак він не звернув на це увагу 
і почав поїти свою дружину і дітей. 
Коли ж дістав з колодязя останній 
черпак, щоб напитися самому, його 
рідні вже мучилися в передсмертних 
судомах. Тоді нещасний заволав:

— Господи, спаси мою сім'ю, спаси 
моїх дітей і дружину! Спрага вияви-
лася сильнішою за глузд, і я проігно-
рував Твоє попередження.

— Я поверну тобі близьких, — від-
повів Господь, — якщо ти відповіси на 
запитання: що є найбільш незбагнен-
ним у людині?

Довго думав мандрівник, боячись 
відповісти невірно, і нарешті сказав:

— Незбагненно, що все своє життя 
людина бачить навколо себе смерть 
інших, але сама живе так, ніби ніколи 
не помре.

Бог повернув життя його родині.
…Ми всі колись помремо. Так вла-

штований цей світ — не без нашої, 
людської, участі: гріх непослуху Бо-
гові наших прабатьків як причина 
смертності — один з найвідоміших 
богословських постулатів. Щоб спас-
ти Своїх нерозумних чад, Бог віддав 
у пащу смерті Сина Свого Єдинород-
ного. Отже, і Господь зазнав смерті. 
Лише Його любов’ю, Його жертовніс-
тю, Його Божественністю смерть пе-
реможена. Але це у вимірі вічності. На 
землі ж люди вмирають, як і вмирали. 

Хтось замолоду, хтось у глибокій ста-
рості. 

Не уникла смертної долі навіть 
Пресвята Богородиця. Але Її ставлен-
ня до смерті докорінно відрізнялося 
від загальнолюдського, притаман-
ного нашій природі. Божа Матір, як 
оповідає Церковне Передання, Свого 
смертного часу чекала. До того ж з ба-
жанням якомога швидшого його на-
стання. На відміну від багатьох з нас. 
Її можна зрозуміти, скаже дехто, адже 
Вона чекала зустрічі передусім зі Сво-
їм Сином. 

Так, справді, Богородицю і Спаси-
теля Іісуса пов’язували родинні по-
чуття. Адже Син Божий є не менш і 
Сином Людським. Возлюбивши всіх 
людей, Він, звичайно, любить і Свою 
Матір — і як Бог, і як Син. При остан-
ньому Її подиху Він Сам приймає у 
Свої руки ЇЇ душу...  

Але хіба Божа Матір могла любити 
Свого Божественного Сина винятково 
як плоть від Своєї плоті і не любити 
Його як Бога? Слідувати за Ним зем-
ними стежками — і не слідувати шля-
хами спасіння, не сприймати Його 
місію як найважливішу справу? Не 
розуміти, що тільки завдяки справі 
спасіння людей і Їй даровано це бла-
женне материнство?.. Згадаймо, як 
мріяла Діва Марія, ще виховуючись 
при храмі, хоча б послужити Тій, Якій 
буде уготовано стати Матір’ю Месії… 
І як смиренно Вона ділила Свого Сина 
зі світом, що Його розіп’яв… Дума-
ється, не варто спрощувати Її любов, 
замикаючи в рамки тільки материн-
ської. Її серце вміщало значно більше. 

Осягнути це, певно, важко. Але 
християнський розум може допусти-
ти, що вірою і Божою благодаттю лю-
дина здатна перевершити себе. Віра 
Пречистої Діви, зміцнювана особли-
вою благодаттю Божою, принесла ті 
плоди, яких чекав Господь. Вона змо-
гла стати не тільки Божою Матір’ю, а 
й Заступницею роду християнського. 
Це пізнали вже по Її Успінні. Але ста-
ла такою Вона ще за життя. Як Її Бо-
жественний Син умер за людей, так і 
Його Матір приносила Себе в жертву 
за нас, розпинаючись серцем. А «хто 
щодня приготований до смерті, той 
вмирає щодня; хто зневажив усі гріхи 
й усі гріховні побажання, чия думка 
відселилася на небо і там перебуває, 
той помирає щодня. Хто вмирає що-
дня, той вже живе вічним, істинним 
життям», — говорить преподобний 
Макарій Великий.

Любов, віра, смирення Богородиці, Її 
відгук на волю Божу — приклад на всі 
часи. Як і Її пам'ять смертна, і Її Успін-
ня — вінець Її життя, свято народження 
від буття земного до буття вічного — 
зразок ставлення до смерті. Наслідува-
ти чеснішу за Херувимів і славнішу за 
Серафимів, можливо, і непросто. Але 
корисно. Навіть необхідно. Бо той, хто 
наслідує Її, наслідує Господа — перший 
Зразок усіх чеснот. А стараючись бути 
християнами, не забуваймо прикликати 
у своїх молитвах на допомогу Царицю 
Небесну — постійну нашу Захисницю і 
Наставницю, нашу Одигітрію-Путівни-
цю в Царство Боже.

Юлія Іванова

Вінець життя
Операция 
«Ликвидация»
Вспоминая печальную дату из истории 
Крестовоздвиженского монастыря...

Найвідоміші 
представники 
сучасного іконопису  
в Румунії

Приидите, 
поклонимся…
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Бакалаврський екзамен та захист 
дипломних робіт

  У Полтавській Місіонерській Духовній семінарії студен-
ти IV курсу богословсько-місіонерського факультету 9 червня 
здавали бакалаврський екзамен та захищали дипломні роботи. 
З благословення Ректора семінарії Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, комісію 
очолив віце-ректор Преосвященний єпископ Новосанжарський 
Веніамін.

На екзамені студенти продемонстрували знання зі Святого 
Письма, догматичного богослов'я, загальноцерковної історії, 
історії Православ'я на Русі, літургіки та церковного уставу. До 
захисту було допущено вісім студентів. Усі вони працювали з 
матеріалами архіву СБУ по Полтавській області. Перед ними 
стояло завдання розшифрувати і відновити архівні документи 
НКВС щодо репресованих священиків і вірян Полтавської об-
ласті, а також розкрити актуальність теми, висвітлити об'єкт, 
предмет, мету, завдання дослідження та висновки. Поставлені 
завдання студенти виконали та при захисті показали добрий 
результат.

В Іконописній школі семінарії відбувся 
підсумковий перегляд робіт

  В Іконописній школі імені преподобного Порфирія Кав-
сокаливіта Полтавської Місіонерської Духовної семінарії  
10 червня відбувся семестровий перегляд робіт. З благосло-
вення Ректора семінарії Високопреосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Миргородського Филипа, комісію очолив 
віце-ректор Преосвященний єпископ Новосанжарський Веніа-
мін. За підсумками перегляду студентам були виставлені семе-
строві та річні оцінки з профільних художніх дисциплін: «Техніка 
іконопису», «Іконописний малюнок», «Академічний малюнок», 
«Шрифтознавство», «Основи мозаїки», «Основи реставрації».

Випуск стаціонару  
в Полтавській Місіонерській 
Духовній семінарії

  У день віддання свята П'ятидесятниці, 13 черв-
ня, у Полтавській Місіонерській Духовній семінарії 
відбувся 21-й випуск вихованців стаціонарної форми 
навчання богословсько-місіонерського факультету та 
відділення регентів-псаломщиків, а також 11-й випуск 
студентів Іконописної школи. Після успішного захисту 
дипломних робіт та здачі екзаменаційної сесії випус-
кники отримали дипломи бакалавра і тепер нестимуть 
своє служіння Богові та Церкві.

У зв’язку з карантинними обмеженнями не всі бажа-
ючі змогли приїхати, щоб розділити радість свята, як 
це було в минулі роки.

Божественну літургію в цей день очолив віце-ректор 
семінарії Преосвященний єпископ Новосанжарський 
Веніамін у співслужінні викладачів семінарії у священ-
ному сані. Після читання Святого Євангелія проповідь 
виголосив викладач протоієрей Анатолій Боярчук.

На сугубій єктенії були піднесені молитовні про-
хання про позбавлення українського народу від епі-
демії коронавірусу, молитва про медичних працівни-
ків, які самовіддано борються з поширенням інфекції 
і рятують людські життя, а також сугуба молитва про 
мир в Україні та єдність Православної Церкви.

По закінченню літургії Його Преосвященство звер-
нувся до присутніх зі словом проповіді, привітав ви-
пускників із закінченням навчання та з благословення 
Ректора Високопреосвященнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа вручив випускни-
кам дипломи. Від випускників зі словом вдячності до 

Архіпастиря і викладачів семінарії звернувся чтець 
Владислав Шеляг. Про закінчення навчання в Полтав-
ській Місіонерській Духовній семінарії дипломи отри-
мали 13 випускників: богословсько-місіонерського 
факультету — 8, іконописної школи — 3, регентського 
відділення — 2.

  З благословення Блаженнішого Ми- 
трополита Київського і всієї України Онуф-
рія, 15–19 червня у селі Лазурне на Хер-
сонщині відбулася XVIII Всеукраїнська 
конференція голів і представників моло-
діжних єпархіальних відділів. «Курсами 
підвищення кваліфікації» називають самі 
священнослужителі п’ятиденний форум, 
що вже дев’ятий рік поспіль проводить 
Синодальний відділ Української Право-
славної Церкви у справах молоді. Чи від-
будеться нинішня конференція з огляду на 
карантинні заходи безпеки, до останнього 
залишалося під питанням, але 12 червня 
з курортних закладів було знято обмежен-
ня, тож понад сто учасників з усіх регіонів 
України змогли прибути на форум. 

Відкриваючи форум, голова Синодаль-
ного молодіжного відділу УПЦ архієпископ 
Обухівський Іона передав учасникам бла-
гословення Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї Україні Онуфрія, який 
завжди наголошує на необхідності працю-
вати з молоддю та постійно шукати нові 
форми цієї роботи.

Як зауважили організатори, цьогоріч-
ний форум був покликаний проаналізувати 
досвід життя парафій в умовах пандемії, 
осмислити сучасні виклики, які постають 
перед церковною спільнотою. Крім того, 
до розгляду було запропоновано теми ді-
яльності православних загальноосвітніх 

шкіл та окремих класів, виховання молоді 
в духовних навчальних закладах, функці-
онування молодіжних організацій у період 
карантину тощо. Відтак до участі в роботі 
конференції запросили ректора Київської 
Духовної семінарії та академії єпископа 
Білогородського Сільвестра і віце-ректора 
Полтавської Місіонерської Духовної семі-
нарії єпископа Новосанжарського Веніа- 
міна.

З благословення Високопреосвящен-
нішого митрополита Полтавського і Мир-
городського Филипа, у заході, крім Пре-
освященного єпископа Веніаміна, від 
Полтавськоїї єпархії взяли участь керівник 
єпархіального відділу протоієрей Володи-
мир Бабич, викладачі та керівники міських 
молодіжних зібрань ігумен Афанасій (Бід-
ний), священики Олександр Чупіка, Во-
лодимир Чередніченко. У своєму виступі 
Владика віце-ректор акцентував увагу на 
питаннях кризи пастирського покликання і 
духовної освіти. Під час дискусії було роз-
глянуто причини та можливі шляхи вирі-
шення порушених проблем.

Протягом п’яти днів роботи форумча-
ни презентували нові проекти, ділилися 
проблемами та обмінювалися досвідом. 
Завершили роботу Божественною літургі-
єю в Свято-Олексіївському храмі села Ла- 
зурне.

  Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип напере-
додні дня медичного працівника, 20 червня, 
традиційно відслужив на могилі видатного 
вченого та хірурга М. В. Скліфосовського па-
нахиду за всіх спочилих лікарів Полтавщини. 
У панахиді взяли участь проректор з науко-
во-педагогічної та лікувальної роботи Україн-
ської медичної стоматологічної академії Ігор 
Володимирович Ксьонз, головний лікар Пол-
тавської обласної лікарні Григорій Анатолійо-
вич Оксак, голова асоціації хірургів Полтав-
ської області Володимир Дмитрович Шейко, 
професори медичної академії та завідувачі 

відділень полтавських лікарень. Його Висо-
копреосвященству співслужило духовенство 
міста Полтави.

Після панахиди митрополит Филип звер-
нувся до присутніх зі словом проповіді, під-
кресливши великий внесок М. В. Скліфосов-
ського у вітчизняну медицину, і привітав усіх 
присутніх лікарів з професійним днем. Вла-
дика подякував усім медикам за ту високу 
місію, яку вони несуть, ризикуючи власним 
життям задля спасіння людей, особливо в 
нинішніх умовах пандемії коронавірусу. Його 
Високопреосвященство побажав Божої допо-
моги та благословив усіх.

  Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський 
Филип 20 червня звершив чин освячен-
ня каплиці, побудованої до 400-річчя 
Мгарського Спасо-Преображенського 
чоловічого монастиря на його території, 
на честь Пресвятої Богородиці. Його Ви-
сокопреосвященству співслужила бра- 
тія обителі в священному сані. Після  
спільної молитви Архіпастир звернувся 

до присутніх зі словами проповіді та бла-
гословив усіх.

У капличці помістили місцевошано-
ваний Мгарський образ Пресвятої Бого-
родиці. З благословення Владики, перед 
іконою щодня  о 13.00 будуть звершувати 
молебні з освяченням води та підносити 
молитви, щоб Господь послав благодать 
на обитель і на всіх тих, хто приходитиме 
і молитиметься.

Уроки Скліфосовського
Микола Васильович Скліфосовський 

(1836–1904) — видатна людина, хірург, про-
фесор, директор Імператорського клінічного 
інституту княгині Олени Павлівни в Санкт-
Петербурзі, автор багатьох праць з військо-
во-польової хірургії. Навчався він в Одеській 
гімназії, потім — на медичному факультеті 
Московського університету. Працював у місь-
кій лікарні Одеси, Київському університеті, а 
згодом — у Петербурзі і Москві. Стажувався 
у Франції, Німеччині, Англії. Працював вій-
ськово-польовим хірургом під час воєнних дій 
на Балканах, брав участь у чотирьох війнах. 
Пізніше був професором у Московському уні-
верситеті, завідувачем хірургічної клініки, яку 
перетворив на великий лікувальний комп-
лекс. Нині це Московський міський науково-
дослідний інститут швидкої допомоги імені  
М. В. Скліфосовського.

Микола Скліфосовський запровадив асеп-
тику й антисептику в хірургії, проведення опе-
рацій під анестезією, сприяв жіночій медичній 
освіті, відкрив перший рентгенівський кабінет 
та заснував перший медичний журнал у Ро-
сійській імперії, створив медичний факультет 
в Одеському університеті. За ініціативи ви-
датного лікаря почали проводитися з’їзди хі-
рургів. Більше сотні наукових праць з різних 
галузей медицини написано вченим.

З 1871 року Микола Васильович приїздив 
влітку до села Яківці під Полтавою (нині межа 

міста), а з 1900 року остаточно оселився там, 
де й помер від інсульту 1904 року. Маєток його 
другої дружини Софії Олександрівни мав пло-
щу понад 600 гектарів. Його називали «Пол-
тавською Швейцарією», «Відрадою». Останню 
назву припинили використовувати після смер-
ті сина Бориса. Микола Васильович укладав 
усю душу в розбудову маєтку, як робив це і в 
медицині. Тут вирощували виноград, хміль, 
фруктові, хвойні, листвяні дерева, розводили 
коней, корів, свиней, рідкісні породи курей. 
Микола Васильович сам доглядав за садом, 
робив щеплення деревам, формував їхні кро-
ни, проводив досліди зі схрещування різних 
сортів яблунь та груш, виводив нові сорти. На-
вчав цьому місцевих селян та дітей зі школи, 
яку спорудив 1887 року. Тут, на Полтавщині, 
не забував і про свою професію, продовжую-
чи лікувати хворих. Займався також громад-
ською діяльністю.

На гранітній плиті, яку встановили на моги-
лі Скліфосовського, є напис: «Светя другим, 
сгораю сам». Ці слова голландського лікаря 
Ніколаса ван Тульпа (Тюльпа) можна сміливо 
назвати девізом усього життя Миколи Васи-
льовича.

Ганна Барська,
завідувач науково-дослідного  

експозиційного відділу історії 
пізнього середньовіччя  

та нової історії
Полтавського краєзнавчого музею 

імені Василя Кричевського

 :

Панахида на могилі М. В. Скліфосовського Митрополит Филип освятив каплицю на честь 
Пресвятої Богородиці в Мгарському монастирі

Всеукраїнська конференція співробітників молодіжних єпархіальних відділів
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Пам’ять усіх святих, які в землях наших 
просяяли

  У 2-гу неділю після П’ятидесятниці, всіх святих, які в зем-
лях Русі просяяли, 21 червня, Високопреосвященніший митропо-
лит Полтавський і Миргородський Филип очолив служіння Боже-
ственної літургії в Свято-Макаріївському кафедральному соборі 
Полтави. Його Високопреосвященству співслужили ключар со-
бору протоієрей Миколай Довганич та соборне духовенство.

Піснеспіви Божественної літургії виконував архієрейський хор 
під керуванням протоієрея Олега Приходька.

На сугубій єктенії були піднесені молитовні прохання про по-
збавлення українського народу від епідемії коронавірусу, про 
здоров’я і спасіння медичних працівників, які самовіддано бо-
рються з поширенням інфекції і рятують людські життя, а також 
про мир в Україні та єдність Православної Церкви.

По завершенні богослужіння Архіпастир звернувся до вірую-
чих зі словом настанови та благословив усіх.

Митрополит Филип узяв 
участь у чині відспівування 
митрополита Софронія 

  У Михайлівському кафедральному соборі міс-
та Черкаси 24 червня була відслужена Божественна 
літургія, після якої відбувся чин відспівування ми-
трополита Софронія (Дмитрука), спочилого 22 че- 
рвня. З благословення Предстоятеля Української 
Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуфрія, чин відспівування 
очолив митрополит Бориспільський і Броварський 
Антоній у співслужінні митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, єпископа Золотоніського 

Іоанна, вікарія Черкаськоїєпархії, єпископа Баришів-
ського Віктора, єпископа Бородянського Марка, єпис-
копа Ірпінського Лавра і духовенства єпархії.

Сотні віруючих прийшли попрощатися з покійним 
правлячим архієреєм Черкаської єпархії. Митрополи-
та Софронія  поховали на території Свято-Михайлів-
ського кафедрального собору.

Митрополит Софроній (Дмитрук) народився 15 лю- 
того 1940 року в селі Мнишин Гощанського району 
Рівненської області. Навчався у Московській Духо-
вній семінарії, Московській Духовній академії. У сан 
диякона висвячений 1968 року. У період з 1970-го 
по 1972 рік був професорським стипендіатом при 
МДА, ніс послух викладача, співробітника Церков-
но-археологічного кабінету і старшого екскурсовода.  
1971 року пострижений у чернецтво, 1973-го висвяче-

ний у сан ієромонаха, в 1977-му зведений у сан ігуме-
на. Викладав у Московських духовних школах. З жов-
тня 1979 року служив на Черкащині, у м. Бориспіль 
Київської області, був благочинним Бориспільського 
округу. У 1992 році возведений у сан архімандрита, 
згодом у сан єпископа Черкаського і Канівського. 
2000 року возведений у сан архієпископа. З 1 жовтня 
по 30 грудня 2001 року тимчасово керував Полтав-
ською єпархією. 8 травня 2008 року рішенням Синоду 
УПЦ Черкаська єпархія була розділена на дві — Чер-
каську та Уманську. З титулом «Черкаський і Канів-
ський» архієпископ Софроній залишився керуючим 
єпархією, возведений у сан митрополита. Почесний 
громадянин міста Черкаси, відзначений церковними 
та світськими нагородами.

Царство Небесне спочилому і вічний спокій!

  Високопреосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип 25 червня взяв участь в 
урочистостях з нагоди дня тезоіменитства Блаженні-
шого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

У день пам’яті преподобного Онуфрія Великого 
Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Боже-
ственну літургію в Успенському соборі Свято-Успен-
ської Києво-Печерської Лаври. Його Блаженству 
співслужили митрополити, архієпископи і єпископи 
Української Православної Церкви, а також гості в свя-
щенному сані та духовенство обителі.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель 
звернувся до пастви зі словом проповіді. Блажен-
ніший Владика розповів про житіє свого небесного 
покровителя — преподобного Онуфрія Великого, а 
також пояснив духовне значення подвигу таких свя-
тих пустельників для світу. «Ми всі живемо завдяки 
молитвам тих небагатьох людей, які, сховавшись від 
світу, принесли себе в молитовну жертву Богові. Вони 
моляться день і ніч, просячи милості у Господа для 
всіх нас», — зазначив Владика.

На сугубій єктенії були піднесені молитовні прохан-
ня про позбавлення українського народу від епідемії 

коронавірусу, молитва про медичних працівників, 
молитва про мир в Україні та єдність Православної 
Церкви.

Після відпусту Блаженнішому митрополиту Онуф-
рію заспівали многоліття. Старший за хіротонією ар-
хієрей Української Православної Церкви митрополит 
Одеський і Ізмаїльський Агафангел зачитав вітальне 
слово Предстоятелю з днем його тезоіменитства. 
Блаженніший Владика подякував за привітання і бла-
гословив усіх.

По завершенні богослужіння Архіпастир приймав 
вітання від пастви.

Неділя 3-тя після 
П’ятидесятниці 

  У неділю 3-тю після П’ятидесятниці, 28 черв-
ня, Високопреосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип очолив Божественну 
літургію в Свято-Георгіївському храмі села Нижні 
Млини під Полтавою. Його Високопреосвященству 
співслужили секретар єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук, прес-секретар протоієрей Миколай До-
вганич, клірик Свято-Георгіївського храму ієрей 
Олексій Пергат та полтавське духовенство. За бо-
гослужінням молився настоятель храму протоієрей 
Анатолій Стегній.

Піснеспіви Божественної літургії виконував архі-
єрейський хор під керуванням протодиякона Геор-
гія Лінда.

На сугубій єктенії були піднесені молитовні про-
хання про позбавлення українського народу від епі-
демії коронавірусу, молитва про медичних праців-
ників, а також молитва про мир в Україні та єдність 
Православної Церкви.

Проповідував на тему Євангельського читання 
протоієрей Миколай Довганич.

За старанні труди на благо Української Право-
славної Церкви настоятель храму протоієрей Ана-
толій Стегній був нагороджений правом носіння 
митри.

По завершенні богослужіння Архіпастир звер-
нувся до віруючих зі словом настанови та благо-
словив усіх.

   У день пам’яті святителя Іоанна Шанхайсько-
го, 2 липня, Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип звершив Боже-
ственну літургію у Полтавському Хрестовоздвижен-
ському жіночому монастирі. Його Високопреосвящен-
ству співслужили секретар єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук, благочинний Полтавського міського округу 
протоієрей Іоанн Корнієнко, духовенство єпархії.

На малому вході старша сестра Хрестовоздвижен-
ського монастиря монахиня Мастридія була возведе-
на в сан ігумені з покладанням наперсного хреста.

За богослужінням була піднесена молитва про мир 
в Україні.

Після запричасного вірша священик Георгій Шепі-
да звернувся до віруючих зі словом проповіді.

Після богослужіння протоієрей Іоанн Корнієнко від 
імені духовенства і вірян Полтавської єпархії приві-
тав Високопреосвященнішого Владику з днем наро-
дження, який Його Високопреосвященство святкує 
цього дня.

Наступного дня з особистим святом привітали 
Владику співробітники  єпархіального управління.

 :

16 червня в урочистому 
зібранні на площі біля 

Карлівського районного Будин-
ку культури з нагоди відправ-
лення призовників на службу 
до лав Збройних Сил України, 
з благословння Високопре-
освященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, взяв участь вико-
нуючий обов’язки благочинно-
го Карлівського округу ієрей 
Богдан Довбака. Отець Богдан 
звернувся до призовників зі 
словом настанови, окропив їх  
святою водою, благословив 
кожного та подарував ікони на 
молитовну пам`ять.

22 червня, у День скор-
боти і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні, 
у Полтаві відбулося урочисте 
покладання квітів до Вічного 
вогню на Меморіалі Солдат-
ської Слави. З благословення 
Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Мир-
городського Филипа, участь у 
заході взяв секретар єпархії 
протоієрей Михаїл Волощук. 
Вшанувати подвиг воїнів-ви-
зволителів зібралися сотні 
полтавців. Усіх полеглих у роки 
Великої Вітчизняної війни вша-
нували хвилиною мовчання.

22 червня клірик Свято-
Троїцької церкви сели- 

ща Диканька протоієрей Євге-
ній Полтавець, з благословен-
ня Високопреосвященнішого 

митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, біля 
Меморіалу Солдатської Слави 
в Диканьці відправив панахи-
ду за полеглими у роки Вели-
кої Вітчизняної війни та взяв 
участь у церемонії покладання 
квітів. 

30 червня, з благосло-
вення митрополита 

Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, співробітники єпар-
хіального відділу соціально-
го служіння та благодійності 
(керівник протоієрей Андрій 
Сімон) відвідали дитяче від-
ділення Полтавської обласної 
клінічної психіатричної лікарні 
ім. О. Ф. Мальцева. Навіть за 
умов карантину, зокрема за-

борони безпосередньо спілку-
ватися з маленькими пацієн-
тами, волонтери продовжують 
здійснювати справи милосер-
дя, доставляючи те необхідне, 
чого потребує лікарня. Цього 
разу для дітей привезли по-
жертвувані полтавцями одяг, 
іграшки та ігри, засоби гігієни, 
чайник і продукти харчування. 

Добре, що хтось вважає 
своє життя бідним і порож-
нім без допомоги ближньому. 
Адже й справді радість при-
ходить в життя людини тіль-
ки через любов — ту високу 
Євангельську любов, про яку 
нагадує нам апостол Павел.

Волонтери центру «Благо», 
поспілкувавшись з керівни-
цтвом лікарні та зустрівшись з 

адміністрацією дитячого відді-
лення, почули теплі слова по-
дяки на свою адресу і на адре-
су жертводавців.

4 липня, з благословення 
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, 
секретар Полтавської єпархії 
протоієрей Михаїл Волощук 
очолив заупокійну літургію та 
чин відспівування настоятеля 
Свято-Троїцької церкви сели-
ща Диканька протоієрея Пав-
ла Сверловича. До спільної 
молитви долучилося духовен-
ство єпархії і численні віряни.

Вічна пам’ять отцю Павлу та 
вічний спокій!

День тезоіменитства Предстоятеля Української Православної Церкви

День пам’яті святителя Іоанна Шанхайського
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Пам'ять преподобного Сампсона 
Странноприїмця 

  У день пам'яті преподобного Сампсона Странноприїмця, 10 лип-
ня, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський 
Филип звершив Божественну літургію в Свято-Сампсонівському храмі на 
Полі Полтавської битви. Його Високопреосвященству співслужили се-
кретар єпархії протоієрей Михаїл Волощук, благочинний Полтавського 
міського округу протоієрей Іоанн Корнієнко, благочинний Полтавського 
районного округу протоієрей Олександр Антонюк, настоятель Свято-
Сампсонівського храму протоієрей Костянтин Оніпко, прес-секретар 
єпархії протоієрей Миколай Довганич, клірик Серафимівського храму 
Полтави ігумен Афанасій (Бідний), протодиякон Олександр Дубовий.

Піснеспіви Божественної літургії виконував архієрейський квартет під 
керуванням протодиякона Георгія Лінда.

На сугубій ектенії були піднесені молитовні прохання про позбавлен-
ня українського народу від епідемії коронавірусу, молитва про медичних 
працівників, які самовіддано борються з поширенням інфекції і рятують 
людські життя, а також сугуба молитва про мир в Україні та про єдність 
Православної Церкви.

Зі словом проповіді до віруючих звернувся ігумен Афанасій (Бідний).
Після закінчення Божественної літургії навколо храму звершили хрес-

ний хід.
На завершення Високопреосвященніший Владика звернувся до вірую-

чих з архіпастирським словом і благословив усіх.
Біля братської могили воїнів Високопреосвященніший митрополит 

звершив літію про усіх загиблих на Полі Полтавської битви.

Митрополит Филип звершив 
чин хрещення в Свято-
Макаріївському соборі

  Високопреосвященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип 11 липня звершив 
чин хрещення п’ятої дитини в сім'ї Сергія і Марини 
Захарченків, постійних парафіян Свято-Макаріїв-
ського кафедрального собору. Владика побажав 
новохрещеній Анні міцного здоров'я, Божої благо-
даті і подарував Горбанівську ікону Божої Матері на 
молитовну пам'ять.

День пам'яті святих 
апостолів Петра і 
Павла

У день пам'яті святих первовер-
ховних апостолів Петра і Павла, 
12 липня, Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип звершив 
Божественну літургію в Петро-
Павлівському храмі Полтави, на 
Дублянщині. Його Високопреосвя- 
щенству співслужили секретар 
єпархії протоієрей Михаїл Воло-
щук, прес-секретар єпархії про-
тоієрей Миколай Довганич, бла-
гочинний Полтавського міського 
округу протоієрей Іоанн Корнієнко, 
настоятель Петро-Павлівського 
храму протоієрей Андрій Сімон, 
духовенство міста Полтави.

За богослужінням була підне-
сена сугуба молитва про позбав-
лення народу від коронавірусу і 
про лікарів, які докладають зусиль 
в боротьбі з епідемією.

Наприкінці богослужіння Висо-
копреосвященніший митрополит 

Филип звершив освячення пло-
дів, які дозріли на цей час, а після 
відпусту нагородив благословен-
ними архієрейський грамотами 

донаторів храму. По завершенні 
богослужіння митрополит Филип 
привітав віруючих з престольним 
святом та благословив усіх.

Святкування на честь Горбанівської 
чудотворної ікони Пресвятої Богородиці

  У день святкування на честь Горбанівської чудотворної ікони Пресвя-
тої Богородиці, 13 липня Високопреосвященніший митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип звершив Божественну літургію в Свято-Макаріїв-
ському кафедральному соборі Полтави, де постійно перебуває чудотвор-
ний образ. Його Високопреосвященству співслужили секретар єпархії про-
тоієрей Михаїл Волощук, ключар собору протоієрей Миколай Довганич, 
благочинні та духовенство єпархії.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про позбавлення на-
роду від коронавірусу і про лікарів, які докладають зусиль у боротьбі з епі-
демією.

Після відпусту митрополит Филип звернувся до віруючих з архіпастир-
ським словом і благословив усіх. По завершенні богослужіння був зверше-
ний хресний хід навколо храму. 

У зв'язку з карантином, з благословення Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Миргородського Филипа, в цьому році традицій-
ний хресний хід не відбувся. Але біля святого джерела у Горбанівці під Пол-
тавою, на місці знайдення у XVIII столітті чудотворної Горбанівської ікони, 
Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип 
звершив чин малого освячення води.

Різдво чесного славного 
Пророка, Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоанна

  У свято Різдва чесного славного Пророка, 
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, 7 липня, 
Високопреосвященніший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип очолив Божественну літургію 
у Свято-Макаріївському кафедральному соборі Пол-
тави. Його Високопреосвященству співслужили прес-
секретар Полтавської єпархії протоієрей Миколай До-
вганич та духовенство собору.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва 
про позбавлення народу від епідемії коронавірусу та 
про здоров’я і спасіння лікарів, які ведуть боротьбу з 
хворобою.

Після запричасного вірша протоієрей Миколай До-
вганич звернувся до пастви зі словом проповіді.

На завершення богослужіння митрополит Филип 
привітав паству зі святом та благословив усіх.

Заупокійна літургія та панахида  
за новоспочилою ігуменею Сергією  
в 40-й день після смерті

  У день пам’яті мученика Іуліана Тарсійського, 4 липня, у 
Полтавському Хрестовоздвиженському жіночому монастирі Ви-
сокопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський 
Филип звершив заупокійну Божественну літургію за новоспочилою 
ігуменею Сергією (Алєксєєнко) в 40-й день після смерті. Його Висо-
копреосвященству співслужили прес-секретар єпархії протоієрей 
Миколай Довганич і духовенство обителі.

За богослужінням молилися ігуменя Мастридія з сестрами Хрес-
товоздвиженського монастиря, ігуменя Нонна з сестрами Велико-
Будищанської обителі, ігуменя Ангеліна з сестрами Горбанівської 
обителі.

На заупокійній єктенії були піднесені молитви про новопре- 
ставлену ігуменю Сергію та новопреставленого протоієрея Павла 
Сверловича.

Після запричасного вірша священик Євгеній Петренко звернувся 
до віруючих зі словом проповіді.

Наприкінці богослужіння митрополит Филип у співслужінні ду-
ховенства звершив панахиду на могилі новопреставленої настоя-
тельки Хрестовоздвиженського монастиря ігумені Сергії.

Неділя 4-та після П’ятидесятниці
  У 4-ту неділю після П’ятидесятниці, день пам’яті священно-

мученика Євсевія, єпископа Самосатського, 5 липня, Високопрео- 
священніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип очо-
лив Божественну літургію в Свято-Макаріївському кафедральному 
соборі Полтави. Його Високопреосвященству співслужили ключар 
собору протоієрей Миколай Довганич та соборне духовенство.

Піснеспіви Божественної літургії виконував архієрейський хор 
під керуванням протодиякона Георгія Лінда

На сугубій єктенії були піднесені молитовні прохання про позбав-
лення українського народу від епідемії коронавірусу, молитва про 
медичних працівників, які борються з поширенням інфекції і ряту-
ють людські життя, а також сугуба молитва про мир в Україні та 
єдність Православної Церкви.

Проповідував ієрей Володимир Чередніченко.
По завершенні богослужіння Архіпастир звернувся до віруючих 

зі словом настанови та благословив усіх.

 :  :

Его Высокопреосвященству,  
Высокопреосвященнейшему Филиппу,  

митрополиту Полтавскому и Миргородскому, 
ректору Полтавской Миссионерской Духовной семинарии

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыко!
Благодарю Вас, а в Вашем лице — всех преподавателей Полтавской Миссионерской 

Духовной семинарии — за обучение и полученное мною образование. Сейчас мне по-
нятно, насколько наивными, неполными и беспомощными были мои знания и моя вера, 
когда я поступал в семинарию. В ходе занятий по программам семинарии, лекций, 
консультаций, подготовки к экзаменам постепенно приходило понимание и высоты 
православного учения, и значимости накопленного Православной Церковью знания, и 
красоты православного богослужения, и принципов строгого нравственного самокон-
троля. 

Благодарю всех преподавателей за то, что они лично, наряду с глубокими знаниями 
своих предметов, показали мне примеры главного принципа православного богосло-
вия: оно не является отвлеченным знанием, академической наукой, а строится на основе 
твердой и искренней веры.

Хочу отдельно упомянуть Людмилу Леонидовну Рыбальченко, которая была моим 
поводырем в моем персональном учебном плане. Она была доступна в любой день и по-
чти в любое время. Уже давно никто так не заботился о моих успехах, как она.

Теперь мне предстоит продолжить учение путем самообразования. И для этого всё 
есть: программы учебных предметов, рекомендованная литература, конспекты лекций, 
контрольные вопросы и экзаменационные билеты. Всё это вместе с уже усвоенными 
знаниями позволяет мне надеяться, что продолжать самообучаться буду на правильной 
основе и в верном направлении. 

Уже сейчас чувствую себя гораздо увереннее и в построении своей духовной жизни, 
и отвечая на вопросы наших прихожан, и в беседах со всеми ищущими  Бога, и в спорах 
с критиками Православной Церкви.

Искренне желаю, чтобы наша семинария преодолела все трудности и долгие годы 
продолжала нести знания всем, кто к ним стремится, во Славу Божию и на благо нашей 
Церкви.

С глубоким уважением, благодарностью и смирением
А. В. Курышев,

выпускник ПМДС 2020 года

Відійшов до Господа 
протоієрей  
Павел Ілліч Сверлович

Після тривалої хвороби 3 липня о 1-й го-
дині ночі відійшов до Господа митрофорний 
протоієрей Павел Ілліч Сверлович.

Народився отець Павел 14 липня 1943 
року в селі Бітля Турківського району Львів-
ської області, виховувався у віруючій сім’ї. 
Після закінчення школи навчався у Микола-
ївському технічному училищі нафти і газу. 

Ніс строкову службу у військово-морських 
силах. Після демобілізації закінчив технічне училище міста Турка 
Львівської області за спеціальністю електромонтер-налагоджу-
вач та працював за фахом.

З 1990 року отець Павел безупинно служив Святій Церкві у 
священному сані: 25 березня Преосвященним єпископом Полтав-
ським і Кременчуцьким Савою була звершена дияконська хірото-
нія отця Павла, а 27 травня — пресвітерська. Почав батюшка своє 
служіння у Михайлівській церкві села Бережнівка Кобеляцького 
району. З 1993 року, за сумісництвом, служив на Іоанно-Предте-
ченському приході села Марківка Кобеляцького району.

У 1995 році отець Павел закінчив Київську Духовну семінарію.
У 1998 році призначений настоятелем Свято-Троїцької церкви 

селища Диканька Полтавської області і незмінно очолював при-
ход протягом двадцяти двох років. Прийняв старовинну церкву 
у зруйнованому стані. Божою милістю, за підтримки небайдужих 
прихожан та благодійників, відбудував історичну споруду Дикань-
ки. У цьому році Свято-Троїцька церква відсвяткувала 240 років.

За сумлінне служіння Церкві Христовій протоієрей Павел Свер-
лович удостоєний багатьох церковних нагород. Останньою наго-
родою стало право служити Божественну літургію з відкритими 
Царськими вратами до «Херувимської пісні».

Вічна пам’ять отцю Павлу та вічний спокій!
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Граната за иконой

С ледующим летом, а именно  
10 июля 1855 года, малярный 

старец Григорий и послушник Василий 
Чудинов, осматривая крышу Спасо-
Преображенского собора, обнаружили 
за иконой неразорвавшуюся гранату 
26-фунтового калибра. Слух об этом 
мгновенно разнесся по монастырю, 
стали собираться любопытствующие, 
однако архимандрит Александр при-
казал оставить смертоносный снаряд 
на месте. На другой день, 11 июля, во 
время утрени настоятель с двенадца-
тью иеромонахами и двумя иероди-
аконами вышел из Преображенского 
собора и читал на паперти перед по-
раненной иконой акафист Божией Ма-
тери. 12 июля был храмовый праздник 
в кладбищенской церкви преподобного 
Онуфрия Великого, где отслужена со-
борная литургия. Затем настоятель 
пришел с крестным ходом в монастырь 
и пел молебен Царице Небесной перед 
иконой «Знамение». После молебна в 
присутствии всего народа граната была 
вынута из-под крыши фейерверкером 
Рыковым. Граната была вполне справ-
на, и если бы разорвалась, «то могла бы 
разрушить икону и всю стену храма при 
входе в собор. А сим явно доказывается 
бывшее великое заступление Царицы 
Небесной о Соловецкой обители, не 
допустившей причинить пагубу оной 
гранатою». В память об этом событии 
с северной стороны от входа на паперть 
Спасо-Преображенского собора была 
поставлена еще одна гранитная плита с 
надписью: «И другую рану благоволи-
ла Матерь Божия принять за спасение 
всех и на сей Свой образ при бомбар-
дировании обители англичанами Июля 
7 дня, 1854 года, по прошествии почти 
годичного времени, Июля 12 дня, 1855 
года — найдена за сим образом чугун-
ная граната 36-фунтового калибра с 
механическою трубкою и двумя фунта-
ми пороху, которая, влетевши с левой 
стороны под крышу, приразилась к зад-
ней стороне к подножию образа и здесь 
остановилась без разрыва, обозначив 
свое приражение и на лицевой стороне 
отпадением красок и штукатурки. О, 
Пресвятая Дево, Мати Божия! Видеша 
очи наши Твою помощь и заступление, 
язвами бо Твоими спасохомся недо-
стойнии от обышедших ны видимых 
зол и бед; молим Тя, крепким Твоим во-
еводством побори и победи невидимые 
полки сатанины, непрестанно напада-
ющие на ны, исхити и свободи от пора-
бощения их и неприступны и страшны 
нас тем покажи. На Тебе, Богородице, 
надеемся, Тобою хвалимся и Тебе поем 
песнь: Аллилуиа».

В богослужебный устав Соловец-
кого монастыря по просьбе архиман-
дрита Александра внесены следующие 

дополнения: ежедневно на литургии 
по малом входе петь кондак Божией 
Матери «Не имамы иныя помощи», а 
по окончании литургии — «Под Твою 
милость», кроме великих Господских 
праздников; ежегодно соблюдать  
7 июля строгий пост, а 8 июля литур-
гию служить ночью в 3 часа утра, а 
затем совершать крестный ход вокруг 
монастыря по стене и служить молебен 
перед пораненной иконой Божией Ма-
тери у входа в Спасо-Преображенский 
собор.

«Хватайтесь за мою 
шею»

В конце октября 1854 года ар-
химандрит Александр отпра-

вился в Санкт-Петербург с отчетом о 
событиях, происходивших в обители 
во время нападения англичан. Вышел 
он в путь на малом гребном карбасе. 
На другой день начался шторм. Ветер 
дул попутный к берегу, так что карбас 
должен был либо опрокинуться, либо 
разбиться о камни. Посоветовавшись, 
находившиеся на карбасе решили бро-
саться в море на самую большую вол-
ну. Архимандрит Александр лежал, 
пораженный морской болезнью. Монах 
Арфаксад, опытный мореход, закри-
чал: «А что ж мы не говорим архиман-
дриту, что погибаем?» Народ стал бро-
саться в море на волны, а архимандрит 
Александр плакал, так как смерть была 
перед глазами, ибо плавать он не умел. 
Тогда послушник Виталий, купеческий 
сын из города Слободского, сказал: 
«Хватайтесь за мою шею и крепко дер-
житесь, а я брошусь в море на волну и 
Вас удержу». Предложение было при-
нято, и они вдвоем последними оста-
вили карбас. Всех людей волны выбро-
сили на песчаный, а не на каменистый 
берег близ селения Яреньга, и все быв-
шие в карбасе спаслись. Архимандрит 
пишет, что когда он пришел в себя, то 
«сладко-сладко заплакал от радости и 
благодарил Бога за спасение».

В 1855 году англичане вновь подхо-
дили к Соловецким островам, но воен-
ных действий не открывали. Они вы-
саживались только на Заяцкий остров, 
чтобы пополнить запас воды и продо-
вольствия, и передали через жившего 
там при церкви монаха Мемнона за-
писку с просьбой о встрече с настоя-
телем. Опасаясь агрессивных действий 
с их стороны, архимандрит Александр 
дал согласие на переговоры. 22 июня 
в среду в 11 часов дня он на гребной 
шлюпке направился в сторону англий-
ского фрегата. Сначала он обратился к 
неприятелю по-немецки, но затем пере-
шел на русский язык, сказав, что будет 
разговаривать на их языке, когда они 
прибудут в монастырь гостями, а не за-

воевателями: «А начал я с вами гово-
рить по-немецки, чтобы вы знали, что 
в России духовенство и на пустынных 
островах с образованием служат Госпо-
ду Богу и пламенно любят своего Царя 
и Отечество».

Английский офицер Антон просил о 
выдаче быков для провианта. Архиман-
дрит Александр отказался снабдить 
представителей английской эскадры 
продовольствием, сказав, что быков в 
монастыре нет, а коровы необходимы 
для снабжения молоком братии, и по-
обещал утопить коров в море, если 
англичане попробуют силой завладеть 
ими. Вернувшись в монастырь после 
переговоров в час дня, настоятель слу-
жил в тот день в Успенском соборе ли-
тургию и молебны; служба кончилась в 
4 часа пополудни. В эту неделю три дня 
в обители и скитах был строгий пост, 
и Господь в это лето не допустил во-
юющих нарушить покой иноков. В па-
мять об этих событиях был установлен 
Переговорный камень на берегу моря в 
трех километрах от монастыря напро-
тив того места, где в море состоялись 
переговоры.

«Прославляющих Мя 
прославлю»

По словам беседовавшего с архи-
мандритом Александром в 1856 

году известного этнографа С. В. Макси-
мова, из других архимандритов он был 
самым кротким и милостивым. Это не 
помешало проявить завидную энергию 
и мужество, когда ему пришлось быть 
не только духовным настоятелем мо-
настыря, но и комендантом военной 
крепости. За отражение нападения ан-
гличан архимандрит Александр полу-
чил орден Святой Анны 2-й степени и 
золотой наперсный крест, украшенный 
драгоценными камнями на Георгиев-
ской ленте.

Архимандрит Александр испросил 
разрешение построить десять новых 
церквей в благодарность Господу за 
избавление от англичан, но лично он 
успел освятить только церковь в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный источник» в Филипповой 
пустыни. Также по его инициативе 
на своде церкви святителя Филиппа в 
восьмерике был устроен придел в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние». В приделе была помещена камен-
ная плита с надписью: «Господи, отвер-
зи нам ум разумети Твоя чудеса! Некто 
в сей обители перед нападением англи-
чан в 1854 г., после скорбной молитвы, 
услышал во сне глас: “Прославляющих 
мя прославлю”. Это вдохновило его и 
всех сетовавших в обители. Прослав-
ляемая Царица Небесная прославила 
обитель Соловецкую во спасение всего 

отечества. Явила явное заступление в 
страшную, яростную канонаду деся-
тичасовую, во время коей благоволила 
усвоить в иконе “Знамение” уязвление 
двумя ядрами за живущих в обители: 
а потому в обители никто не был убит, 
никто не ранен, малые чайки, на мо-
настырском дворе сидевшие стаями, 
между коими падали ядра, не ранены. 
В вечную благодарность Премилосерд-
ной Царице Небесной за великое и див-
ное заступление обители настоятель 
архимандрит Александр с братией воз-
желали иметь храм Знамения Пресвя-
тыя Богородицы, который и устроили в 
1857 г. в здании, построенном в 1801 г. 
В сей храм по указу Святейшего Си-
нода перенесена из Анзерского скита 
чудотворная икона “Знамение” Пресвя-
тыя Богородицы времен преподобнаго 
Елеазара. Аще Бог за ны никто же на 
ны, и кто постыдится исповедати Бога 
пред человеки, того и Он постыдит 
пред ангелами Своими. Аминь. 1857 г.». 
В настоящее время плита с этой надпи-
сью находится у северного фасада Фи-
липповской церкви.

Обустройством Савватиевского ски-
та Соловецкая обитель также обязана 
архимандриту Александру. В 1854 году 
он при поддержке братии обратился в 
Святейший Синод с просьбой о разре-
шении построить каменную церковь 
во имя иконы Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия» в Савватиевской пустыни 
в ознаменование и память чудесного 
спасения Соловецкой обители от на-
падения англичан. Церковь в древне-
русском стиле построена по проекту 
архитектора Шахларева и в 1860 году 
освящена в честь Смоленской иконы 
Божией Матери «Одигитрия». Чудо- 
творный образ, принесенный на Соло-
вецкий остров преподобным Саввати-
ем, поставлен в этом храме. Ежедневно 
перед ним читался акафист Пресвя-
той Богородице. Около фасада до сих 
пор можно увидеть каменную плиту 
с надписью: «Преподобные отцы Сав-
ватий и Герман Соловецкие Чудотвор-
цы первыми прибыли на сей остров в 
1429 году и жили на сем месте 6 лет. 
Сей храм во славу Пресвятыя Богоро-
дицы Одигитрии <построен> по обету 
архимандрита Александра с братиею в 
1856 году в вечную благодарность Пре-
милосердному Богу и Царице Небесной 
за избавление Обители от нашествия 
англичан в 1854 году. Преподобного 
Савватия здесь в благословение икона 
Божией Матери “Одигитрии” и крест 
каменный. До построения сего храма 
здесь была часовня деревянная. Матерь 
Божия, Царица Небесная! Молитвами 
преподобных отец Соловецких сохрани 
сей храм во спасение всего Отечества и 
всех Христиан. Аминь».

Остальные церкви, задуманные ар-
химандритом Александром, достраи-
вались и освящались его преемниками, 
так как 13 августа 1857 года он был 
назначен епископом Архангельским и 
Холмогорским. Прощаясь с Соловец-
кой братией, архимандрит Александр 
сказал: «Соловецкую обитель я столь-
ко возлюбил, в коей Господь спас мою 
жизнь от видимой смерти, что я желал 
бы здесь и кости свои положить».

Материал подготовили  
Марина Осипенко, Инна Малахова

Альманах «Соловецкое море»,  
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Продолжение следует

«Муж нравов непорочных, доброты сердца 
примерной, православия непоколебимого»

Архимандрит Александр (Павлович)Храм в честь иконы «Живоносный Источник» в Филипповой пустыне

Шестьдесят лет тому назад  
в Полтаве произошло событие, 
которое местные партийные органы 
расценили, пожалуй, как одну  
из своих побед. И действительно, 
если вынести за скобки реальную 
суть происшедшего, можно было 
искренне аплодировать усилиям 
властей. В первую очередь 
поражает степень организованности. 
Действовали, как слаженный 
механизм. Слаженный, а лучше 
сказать заведенный: всё по часам, 
ритмично, расчетливо (что делать, 
каким числом), предупреждая риски. 

8 июля 1960 года закрыли 
Полтавский Крестовоздвиженский 
монастырь. 

«Организовать», «обязать», «на-
править» — назидали в бюро обкома 
КПУ. «Изъято», «передано», «ликви-
дировано» — вторили однопартийцам 
ответственные лица «наверху». Так и 
напрашивается сравнение с военной 
операцией. Впечатление это не пре-
увеличено. В Советской стране шла 
война. Ничуть не сгущая краски, на-
помним, кого с кем. На июньском пле-
нуме ЦК КПСС 1963 года прозвучало, 
что религия является главным и даже 
единственным легально существую-
щим в стране идеологическим врагом 
марксизма. Риторика — будто из тех, 
кровавых, 20-30-х годов, когда религи-
озная жизнь умерщвлялась, а ее носи-
тели истреблялись физически. «Борьба 
против» кого-то, как это часто бывало 
в советской (и не только) истории, явля-
лась «борьбой за себя». Разоблачитель 
культа личности Сталина Н. С. Хру-
щев пытался закрепиться на главном 
посту в стране. Без опоры на высшую 
партноменклатуру это было невозмож-
но. Иначе несдобровать… Лояльность 
пришлось доказывать. «Даешь воз-
рождение ленинских идей! — зазвучал 
лозунг. — По всему фронту! Отсталые, 
классово несознательные элементы — 
тормоз на пути к коммунизму!..» Бои, 
штурмы, атаки — проверенное сред-
ство в политической борьбе. Особенно 
когда воюешь с бесправными.

Кстати, о правах. Хрущевский пери-
од называют «оттепелью». После лютой 
«сталинской зимы», миллионов невин-
ных жертв режима в людях росла уве-
ренность в восстановлении попранных 
норм общественной жизни, преодоле-
нии беззакония. Некоторые надежды на 
улучшение отношений с государством 
были и в церковных кругах. Потепление 
началось еще во время Великой Оте- 
чественной войны. Патриотическую 
деятельность Русской Православной 
Церкви оценили на наивысшем уровне: 
«Немецкая политика… натолкнулась 
на непреодолимое препятствие — на 
любовь и верность духовенства и веру-
ющих своей Родине». В партийных до-
кументах 1944–1945 годов отмечалось 
стремление власти к выстраиванию 
более взвешенных отношений с Церко-
вью. Причем не на краткое время в виде 
тактического отступления, а как долго-
временная стратегия. Приходилось учи-
тывать и мировую послевоенную ре-
альность. Как государство-победитель 
СССР должен был работать на укрепле-
ние своего международного авторитета, 
противодействовать идеологической 
дискредитации советского строя. Вери-
лось, террор остался в прошлом. Пропа-
гандисты занялись разъяснением, а не 
травлей. 

Первый раз древнюю Полтавскую 
обитель (тогда мужскую) закрыли в 
1923 году. В зданиях разместили совет-
ские учреждения. Во время немецкой 
оккупации, в 1942 году, в уцелевших 
постройках обосновалась община мо-
нахинь. По их ходатайству при личном 

участии епископа Полтавского и Лу-
бенского Вениамина (Новицкого) во- 
зобновившее деятельность епархиаль-
ное управление постановило открыть 
женский монастырь. Обитель подни-
малась очень трудно. Главные здания 
— Крестовоздвиженский собор и Тро-
ицкая церковь — сильно пострадали 
от обстрелов и бомбардировок, нахо-
дились в полуразрушенном состоянии. 
Требовались значительные средства и 
усилия для их восстановления. Собор и 
колокольню в послевоенное время при-
знали памятными объектами государ-
ственного значения. Но отстраивать их 
пришлось исключительно на средства 
Церкви и пожертвования верующих. 
«Ремонт монастырских построек» был 
вписан отдельной строкой в отчеты о 
работе насельниц многие годы. «Лет-
ний сезон проработали по уборке щеб-
ня из колокольни и полуразрушенного 
Собора, по указанию Управления Глав-
ного Архитектора, производящего под-
готовительные работы к предстоящему 
ремонту», — сообщалось ответствен-
ному от Полтавского облисполкома  

И. А. Солянику в 1950 году. А ведь кро-
ме собора и колокольни нужно было 
поддерживать в надлежащем состоя-
нии и другие сооружения, например, 
Введенскую церковь (теперь Симеонов-
ская) и Серафимовский корпус (теперь 
корпус келий). Трудились насельницы 
тяжело, помногу: работа в огородах, 
на трапезе, рукоделие, уход за преста-
релыми сестрами (таких в монастыре 
было большинство) и, конечно, ре-
монты. Всё перечисленное — помимо 
главного — участия в службе Божией 
и молитвах. 

По воспоминаниям прихожан после-
военной поры, богослужения соверша-
лись в небольшой Введенской церкви. 
Распланирована она была иначе, чем в 
том же помещении нынешняя Симео-
новская. Алтарь находился по центру, 
клиросы располагались по обе стороны 
от него, симметрично. Пели монахини 
очень красиво, на два хора. Особенно 
удавался напев тропаря Введению Бо-
жией Матери во храм: «Днесь благово-
ления Божия предображение, и челове-
ков спасения проповедание…» 

Ни при каких испытаниях не от-
рекались сестры от своего духовно-
го призвания — деятельной любви к 
ближнему. В послевоенные годы, ког-
да Полтава стояла в руинах, а тысячи 
людей остались без крова, осиротели, 
голодали, в Полтавской обители зву-
чало слово утешения и христианского 
сострадания. Монастырь служил Богу, 
был с народом. 

А испытаний становилось всё боль-
ше. И не только выходки хулиганов, ко-
торые дразнили и оскорбляли матушек, 
портили монастырское имущество. 
Или бытовое воровство: полтавчане-
соседи таскали овощи с огорода регу-
лярно и безнаказанно. Хотя — вопрос: 
чувствовали бы они себя вольготно, 
зная, что ответят по закону? В том-то 
и дело… Наоборот, политика властей 
была такова, чтобы монахини чув-
ствовали себя виноватыми. Будто они 
вне закона и избавиться от них — дело 
времени и настроения властей. Показа-
тельный пример приводит в своей кни-
ге «Полтавский Крестовоздвиженский 
монастырь» краевед Вера Жук. Как-то 
году в 1957-м понадобилось ей сходить 
в монастырь: знакомые подсказали, что 
там можно договориться пошить ват-
ное одеяло… Вошла в келью, встретила 
двух стареньких монахинь. Объясни-
ла, за чем пришла. А они в испуге да-
вай убеждать, что никто ничего тут не 
шьет. Выяснилось, за ними — чуть ли 
не слежка. Жаловались, что подсылали 
каких-то людей, наверное, из милиции, 
приходили из финотдела, проверяли, 
не занимаются ли насельницы проти-
возаконными подработками. 

«Слежка» в данном случае — не фи-
гура речи. «Компетентные органы» ис-
правно несли службу. В атеистическом 
государстве «церковники» всегда были 
под подозрением. Тем более в случае с 
обителью, открытой при оккупантах. 
Перед закрытием монастыря в 1960-м, 
например, распространялись слухи «о 
вражеском передатчике в монастыре». 
Тот же «аргумент», по воспоминаниям 
старожилов, выдвигали и в 1962-м, ког-
да планировали взорвать Свято-Преоб-
раженский кафедральный собор. В це-
лом политика по отношению к Церкви 
напоминала волнение предштормового 
моря, когда каждая последующая волна 
(после недолгого отлива) всё яростнее 
захлестывает берега.

Людмила Никитина
Окончание следует

Операция 
«Ликвидация»

Вспоминая печальную дату из истории 
Крестовоздвиженского монастыря...

За открытие монастыря в оккупации 
(расценивалось как сотрудничество  
с фашистами) управляющий 
Полтавской епархией в 1942–43 годах 
епископ Вениамин (Новицкий)  
в 1944-м, после освобождения Украины 
советскими войсками, был осужден  
к пятнадцати годам лишения свободы, 
позже срок был изменен на десять лет. 
Владыка отбывал наказание в лагере 
на Колыме до 1955 года. Даже в горниле 
лагерных испытаний остался крепкий 
духом. 

Фото Полтавского Крестовоздвиженского монастыря  
времен Великой Отечественной войны
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У комуністичній Румунії було б не-
можливо уявити публічну розмову про 
ікони та їх пошану. Неможливо було 
б також уявити предмет іконографії, 
який викладають у державній школі, і 
техніку писання ікон на кафедрі обра-
зотворчих мистецтв у вищій школі. У 
ті часи цікавість до ікон була індивіду-
альна. При Румунському Патріархаті 
працювала комісія, що спеціалізувала-
ся на релігійному мистецтві і займала-
ся в основному питаннями збереження 
національної спадщини. Однак за роки, 
що минули з часів антикомуністичних 
революцій у Східній Європі, відбули-
ся вражаючі зміни. Тепер це звичайна 
справа — замовити ікону для вашої 
домівки чи запропонувати ікону як 
подарунок. Чотири з дванадцяти пра-
вославних факультетів богослов'я в 
країні створили відділи сакрального 
мистецтва, готуючи іконопиців і фахів-
ців зі збереження середньовічної іконо-
графії; багато їхніх випускників стали 
майстрами іконопису і писання фресок. 
Після атеїстичного режиму релігійне 

життя відроджується у всіх його вимі-
рах: мистецтві, літургії, парафіяльних 
і чернечих громадах. Постають нові 
храми, монастирі, канонізують святих, 
зокрема християнських мучеників ко-
муністичного переслідування. У цьому 
контексті ікона стала звичайним яви-
щем у суспільстві. 

Нині в Румунії чимало художників 
створюють класичні композиції і на-
слідують македонську школу іконо-
пису або тяжіють до стилю місцевої 
румунської школи, що зарордився у 
Волощині в XVIII столітті. Водно-
час ряд художників вже визначили 
свій стиль, колорит та іконографічні 
програми. У цілому складається така 
картина: досвідчені іконописці поро-
джують конкурентну атмосферу, що 
призводить до очевидного прогресу 
в іконографії і до нового іконографіч-
ного руху. У соціальному відношенні 
ці художники також є помітною кате-
горією, бо ж знають, як реалізовувати 
свої роботи, як інтегрувати своє мис-
тецтво у загальнокультурний процес. 
На додаток до роботи в студії вони 
організовують симпозіуми, відкриті 
виставки та майстер-класи, запро-
шують колег як з Румунії, так і з-за 
кордону; деякі з них викладають ре-
лігійне мистецтво. Можна помітити, 
що за останні п'ять-десять років яви-
ще іконописання стало більш живим і 
сформувало групу іконописців, які є 
не тільки талановитими художника-
ми, але й кураторами, теоретиками та 
керівниками проектів. 

Григор Попеску
Він найстарший серед румунських 

церковних художників і має найбіль-
ший художній доробок. Незважаючи 
на те що молодші художники не були 
його безпосередніми учнями, всі вони 
надихалися його вільним ставленням 
до вивчення певної теми та вмінням 
з оригінальністю створювати ікони, 
сцени або цілі стіни сюжету. Попес-
ку — інноватор за колоритом, формою 
і композицією, класичну румунську 
іконографію він стилізує через витон-
чення, хвилястість або витягування 
анатомічних форм людського тіла. Він 
вживає теплу мальовничу палітру,  

традиційну для румунського мисте-
цтва, яке він досконало знає.

Художник Григор Попеску-Мусцель 
народився 23 листопада 1945 року в 
місті Кимпулунг-Мусчел. Початкову, 
середню та старшу шкільну освіту 
здобув у навчальних закладах рідного 
міста. У 1969 році закінчив факультет 
образотворчого мистецтва в Тімішоарі. 
Почав додатково здобувати знання під 
час навчання у школі Аретіна Авака-
на, який добре знав фрескові прийо-
ми, стилі та був хорошим учителем. У 
1970 році Попеску отримав свідоцтво 
художника-монументаліста від Румун-
ського Патріархату, а в 1974–1988 роках 
— ряд інших атестатів: реставратора 
настінних розписів, іконописця і рес-
тавратора живопису по дереву.

Протягом багатьох років разом зі 
своєю дружиною Марією Попеску-Дра-
гомир майстер виконував консервацій-
ні та реставраційні роботи на різних 
об’єктах, що є історичними пам'ятками. 
Це зокрема церква святого Афанасія в 
Нікулишелі Тульчанського повіту — 
історичний пам'ятник XIII століття; 
церква Успіння Діви Марії в Борже-
шті, округ Бакеу, заснована 1494 року 
святим князем Стефаном Великим і 
його сином Олександром; церква Свя-
тої Трійці монастиря Козія, заснована у 
1387–1388 році правителем Мірчем Ве-
ликим, тощо.

Крім того, Григор є автором мону-
ментальних творів у новій Успенській 
церкві Рамського монастиря в окру-
зі Алба; у храмі Святої Трійці в Бачу, 
округ Клуж; автор ікон святого велико-
мученика Димитрія і мучеників Брин-
ковяну, подарованих у німецьке місто 
Нюрнберг, у Центральну і Північну 
Європу від Румунської православної 
митрополії; автор ікони Божої Матері 
«Живоносне джерело» для Ляничсько-
го монастиря; працював у церкві свято-
го Георгія в Бухаресті та в Успенському 
монастирі.

У цей же час він брав участь у на-
вчанні майбутніх художників для 
Румунської Православної Церкви, ви-
кладаючи курси: «Консервація-рес-
таврація настінного живопису», «Тех-
ніка живопису», «Теорія мистецтва» 
та «Еволюція візантійських художніх 
шкіл і манер візантійського мисте-
цтва».

Нині художник Григор Попеску-
Мусцель є одним з найпомітніших су-
часних представників румунського та 
європейського іконографічного мисте-
цтва.

Олена Мураріу
 Художник-реставратор Олена Му-

раріу народилася 29 червня 1963 року 
в комуні Зворіштя Сучавського пові-
ту. Вона почала займатися живописом 
у десять років після школи музики та 
образотворчого мистецтва в Ботошані. 
Далі продовжила навчання в середній 
школі, водночас розвиваючись у ху-
дожній сфері, згодом у Вищій школі 
образотворчих мистецтв імені Октава 
Бенчиле в Яссах. Закінчила у 1987 році 
Інститут образотворчого мистецтва 
імені Ніколая Григореску в Бухаресті, 
відділ монументально-реставраційно-
го мистецтва. Відтоді займається рес-
тавраційними роботами. Згодом продо-
вжила навчання в цій галузі, а в 1994 
році в Римі  пройшла курс зі збережен-
ня монументального живопису.

Відразу після навчання брала участь 
у групових виставках, представляю-
чи графічні роботи. Але згодом упро-
довж десятиліття займалася майже ви-
ключно реставрацією. Та з 2001 року 
знов повертається до того, що постійно 
представляє в особистих або групових 
виставках графічні і живописні робо-
ти, написані під впливом візантійських 
творів та ікон, які вона реставрує.

Найважливіший художній проект 
Олени Мураріу присвячений мучени-
кам Бринковяну, представлений в аль-
бомі Константина Бринковяну «Сила 
бачення» і в документальному фільмі 
«Сила бачення» Марілени Ротару.

Олена — представник покоління се-
реднього віку. Вона працювала фреско-
вим спеціалістом, відновлювала різні 
настінні зібрання ХІV–ХVІІІ століття і 
згодом почала писати власні ікони. Му-
раріу розробила іконографічні моделі 
нещодавно канонізованих румунських 
князів, склавши історичну розповідь зі 
сценами з їхнього життя. У цих робо-
тах помітний вплив руського іконопису 
XVI століття. Художниця дуже творча, 
вона здатна розробити певну іконогра-
фічну тему, наприклад, мучеництво 

святих Бринковян, у різних стилях  та 
техніках, від ікон з дотриманням стро-
гого візантійського канону до інших 
художніх модальностей, таких, як гра-
фіка або темпера на дерев’яній основі. Її 
лінія каліграфічна, якщо не лірична, а її 
дотик — легкий, та разом з цим — жи-
вописно чуттєвий. Виконання спритне, 
віртуозне без афекту. Тонкі, чіткі і май-
же проволочні лінії виходять з туману 
широких мазків димних тонких тонів. 
Загальна прозорість малюнків, ритм і 
сліди процесу змушують їх виглядати 
так, наче вони видіння, що приймають 
конкретні форми прямо перед вашими 
очима. Композиції є унікальними ін-
терпретаціями, вони передають яскра-
ву і незаперечну самобутність автора. 
Це її автентичний досвід. Теорія стала 
практикою.

Роздуми Олени Мураріу про канон: 
«Правда, є деякі правила і канони в 
живопису ікон, але ці канони потрібно 
наслідувати не на аркуші, а в їхньому 
дусі. Коли ви починаєте рости, то ро-
зумієте, скільки є свободи. Дотримання 
канонів в іконі необхідно, як потрібно 
дотримуватися дорожнього кодексу! Ви 
сідаєте за кермо і їдете, ви можете віль-
но починати рух будь-якою дорогою. 
Свобода пересування не порушена. 
У випадку іконопису правила зроблені 

таким чином, що вони сумісні з люд-
ською природою, дзеркалом Бога. 
Коли ваш злий страх порушити пра-
вила зникне, то ви зможете встановити 
зв'язки і побачити деякі речі, які зали-
шилися прихованими. Тоді між вами 
і Богом відкриті деякі комунікаційні 
мости і, я можу так сказати, передають-
ся деякі ідеї».

Щодо ментальної концепції та її ви-
раження Олена говорить: «Перш ніж 
відтворити її на папері або деревині, я 
малюю її в моєму розумі, моєму серці, і 
там я змінюю її кольори, фон, облачен-
ня. Це період росту, розминання, який 
може тривати кілька днів, місяців і на-
віть років. Згодом, коли я знаходжусь 
перед білим аркушем, я вже знаю, що 
повинна робити, і просто мушу взяти 
ікону і вивести її з нематеріального 
світу думки. Це відбувається з багать-
ма творцями: ні ті, хто пише, ні ті, хто 
створює музику, не починають з нуля. 
Вони починають з думки, з історії, з 
того, що вже дозріло, викладено до-
сить точно в їх глибині. Щоправда, під 
час роботи ви вносите зміни. Думка 
не завжди прозора, як сльоза! Взяті в 
реальність світу, ваші думки вимага-
ють адаптації. Передаючи думку, Бог 
грає фундаментальну роль. “Якщо Гос-
подь не збудує цього дому, вони марно  

працюють, щоб збудувати його”, — го-
вориться в рядку з псалма».

Тому зараз, можливо, існує менше 
противорічь між теорією і практикою, 
ніж це було спочатку. Вони насправді 
ніжно обіймають один одного в без-
перервній взаємодії, закликаючи нас 
продовжувати прагнення до ясності ви-
раження, якщо навіть не досконалості. 
Якщо ми стараємося, то народжується 
коштовний камінь творчості, про що 
свідчать роботи Олени Мураріу.

 Габріель Тома Читук
Отримавши освіту в основному в 

класичному живописі, Читук є оригі-
нальним і талановитим іконописцем з 
особливою художньою виразністю. За 
останнє десятиліття він став плідним 
іконописцем, прагнучим знайти таєм-
ницю ікони, натхненної Святим Ду-
хом. Під впливом давньоруського се-
редньовічного іконопису, від якого він 
узяв для себе прозорість, витонченість 
і делікатність портретів, він фільтрує 
все в особистий стиль ніжних фізіоно-
мій, елегантних жестів і рухів, теплих 
і ненасичених кольорів і витончених 
складок. Він оригінальний і дуже осо-
бистий, коли переосмислює класичну 

тему, скажімо таку, як ікона Різдва або 
Благовіщення, або коли він створює 
портрет преподобного або мученика.

Родом з міста Хорез, Читук переїхав 
до Бухареста з початком навчання у Ви-
щій художній школі імені Ніколи Тоніци, 
потім продовжив вчитися у Національно-
му художньому університеті на факуль-
теті декоративного мистецтва і дизайну. 
Навчання завершив у 2002 році.

Габріель Читук: «Я почав працювати 
в області релігійного мистецтва після 
закінчення факультету, тоді я розпису-
вав храм і лазив по лісах або спокійно 
повертався до своєї майстерні». Тема 
святих, які жили в румунському про-
сторі, стала особливо цікавою для ху-
дожника, схильного до дослідження, 
навчання та творчості, адже в цій об-
ласті є досить багато візуальної інфор-
мації з широким спектром доступності.

Тепер Габріеля можна назвати май-
стром, що продовжує співставляти тра-
диції візантійської школи та національ-
ної школи Григора Попеску.

Дарина Закладна,  
викладач Іконописної школи  

ім. прп. Порфирія Кавсокаливіта  
Полтавської Місіонерської Духовної 

семінарії
Закінчення буде

Найвідоміші представники 
сучасного іконопису в Румунії

Навчання іконопису — процес 
тривалий. Він передбачає  
не тільки опанування навиками 
ремесла. Потрібно виховувати 
художній смак, якомога частіше 
бувати в музеях і споглядати 
шедеври світового іконопису, 
знайомитися з мистецтвознавчим 
та стилістичним їх аналізом, 
зі стилями різних іконописних 
шкіл, як давніх, так і сучасних, 
осмислюючи феномен ікони, 
взаємодію сакральної сутності 
її з художнім образом. Щоб 
у підсумку, навчившись 
«іконописної грамоти», ставши 
на шлях пізнання традиції 
зовнішньої і внутрішньої форми 
ікони, прагнути до вдосконалення 
майстерності і створення 
оригінальних іконографічних 
образів. Саме на це розрахований 
комплексний підхід у вивченні 
мистецтва іконопису,  
що застосовується у Полтавській 
Місіонерські Духовній семінарії. 
Серед порушуваних на заняттях 
тем чи не найбільшу цікавість 
викликає вивчення особливостей 
сучасних іконописних стилів. 
А відтак тенденції іконопису 
в Румунії особливо варті 
уваги, окільки це мистецтво 
розвивається там найбільш 
динамічно. 

Ікони Григора Попеску Ікони Олени Мураріу

Ікони Габріеля Тома Читука
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Ослаблен карантин!.. Лето!.. 
Потихоньку легчает груз 
психологического напряжения, 
что держал тисками многих людей 
последние месяцы. Жизнь общества 
начинает налаживаться,  
и встрепенулись наши братья  
и сестры во Христе: вспомнили 
о традиции паломничать. И хотя 
уже сама подготовка к поездке 
подсказывала, что паломничество 
будет совершаться в определенных 
рамках, это не могло затмить 
радость от предстоящей духовной 
«подпитки» и духовного общения. 
Итак, надели маски, взяли паспорта 
— и в автобусы! В авангарде — 
полтавская «молодежка»  
с протоиереем Николаем 
Довганичем, иереями Сергием 
Дубовым и Александром 
Чупикой, следом — сводный хор 
Горбаневского монастыря  
и Троицкого храма с иереем Сергием 
Омельяненко. Во главе всех 
путешественников — православный 
экскурсовод-краевед  
Татьяна Ивановна Черкасец. 

П ервой, общей для обоих кол-
лективов путевой точкой 
маршрута был Козельщин-

ский в честь Рождества Богородицы 
монастырь. О жемчужине этой оби-
тели — Богородичной «цельбоносней 
иконе, наследии предков дражайшем», 
«источнике благодатных исцелений» 
— известно далеко за пределами пол-
тавского края. Тем более нет сомнения, 
что историю явления этого образа хо-
рошо знают наши читатели. И всё же 
позволим себе напомнить некоторые 
детали, поскольку для всех нас и пер-
вый случай исцеления через Козель-
щанскую икону, и последующие — это 
назидание от Господа. 

Тему происхождения иконы мы за-
трагивать не будем: историчность 
преданий о ней — вопрос, который, 
по-видимому, никогда не будет «за-
крыт». Для нас важнее неоспоримый 
аспект — чудо как механизм укрепле-
ния веры человека в Бога, как знак того, 
что Господь близ. А оно — реальное, 
очевидное чудо — свершилось! Дочь 
проживавшего в своем имении Козель-
щина на Полтавщине графа Владимира 
Капниста гимназистка Мария, заболев 
внезапно и тяжело (у девочки выво-
рачивало суставы), продолжительное 
время была прикована к постели, и ни-
какие медицинские светила не в силах 
были ей помочь. Девочку обследовали 
лучшие специалисты того времени: 
невропатолог Кожевников, психиатр 
Корсаков, терапевты Павлинов, Ми-
тропольский, Каспари, хирург Склифо-
совский. Предстоял еще осмотр фран-
цузским врачом Жан-Мартеном Шарко 
— основателем неврологии, автором 
ряда открытий в медицине: в 1881 году 
ожидали его приезда в Москву. По-
видимому, это была последняя земная 
надежда Капнистов...

Надеялись ли они на помощь Бо-
жию? В подобных испытаниях верую-
щие ожидают обычно от Бога помощь, 
подаваемую через людей. В данном 
случае через врачей... Но семья гра-
фа удостоилась иного рода помощи. 
Смеем предположить, сверх чаяния. 
Буквально накануне перед дорогой по 
молитве перед семейной иконой девоч-
ка в одночасье стала здоровой! Когда 
ее, уже исцеленную Божией благода-
тью, увидел врач Жан-Мартен Шарко, 
он признался, что счел бы заболевание 
Марии Капнист за мистификацию, если 
б не такие достоверные свидетели, как 
московские профессора. 

Таким образом, чудо исцеления 
Марии по ее молитве перед домашней 
иконой Богородицы было засвидетель-

ствовано не только самой исцеленной и 
ее родными, в первую очередь мамой, 
но и учеными-медиками. 

Благодарное семейство первым де-
лом по исцелении, как и полагается 
христианам, отслужило благодар-
ственный молебен. И привезло с со-
бой в Москву чудотворную икону. Ра- 
зумеется, слух о чудотворении мигом 
распространился и в Украине, и в Рос-
сии. Паломничество к святыне со всех 
концов огромной империи — истори-
ческий факт. Тысячи притекающих в 
Москву, пока там временно находилась 
икона, и потом в Козельщину, на ме-
сто постоянного ее пребывания, нуж-
но было принимать, где-то размещать, 
ведь они нуждались в крове и еде, 
беспрерывно нужно было совершать 
с прибывающими молебное пение… 
Собственно, всенародное почитание 
образа естественно повлекло за собой 
не только распространение его хро-
молитографических изображений, но 
постройку сначала часовни, затем со- 
здание монашеской общины и, в конце 
концов, созидание монастыря. Об этом 
заботились управляющие Полтавской 
епархией, прежде всего архиепи-
скоп Иоанн (Петин), при котором Го-
сподь прославил образ Богоматери, и  

вскоре сменивший его на кафедре епи-
скоп Иларион (Юшенов). 

Надо сказать, оба святителя осо-
бо дороги для клирошан-паломников: 
первый погребен в Троицком храме 
на территории Полтавского Кресто-
воздвиженского монастыря, где поют 
певчие, второй покоился мощами на 
монастырском кладбище, теперь же 
прославлен в лике святительском и 
пребывает в Крестовоздвиженском мо-
настырском соборе.

С основанием женской обители не-
посредственное попечение об ее устро-
ении и нуждах, о достойном почитании 
чудотворной иконы и доступе к ней 
несли настоятельницы — Олимпиада І, 
Агния, Олимпиада ІІ — с сестрами. За 
относительно короткое время им уда-
лось возвести великолепный храм (счи-
тался одним из лучших в империи!) 
и другие прекрасные монастырские 
постройки. Что было, пожалуй, след-
ствием правильной духовной жизни на-
сельниц обители — ведь такой и только 
такой духовный закон. 

Вскоре высота созидания душ в этой 
обители подтвердилась подвигом вер-
ности Христу: игуменья Олимпиада ІІ 
и духовник козельщинских Христо-
вых невест святитель Александр (Пе-

тровский) во время гонений на Святую 
Церковь приняли мученические венцы, 
а сестры претерпели мытарства еще на 
земле, при этом смогли сокрыть и со-
хранить чудотворный образ аж до на-
ших дней… Кстати, в те сложные годы 
испытаний веры последнее откровение 
через икону монахини увидели перед 
закрытием обители — из глаз Присно-
девы выступили кровавые слезы. 

Увы, оплакивать было что. Ведь беда 
случилась с душами человеческими, 
призванными стать храмами Божии-
ми, а ставшими вертепом неразумных 
разбойников, поднявших руку на Бога, 
на жизнь других людей, на Божий дом. 
В 1917 году, в период между двумя ре-
волюциями, крестьяне соседних воло-
стей самовольно захватили часть мона-
стырских земель; чуть позже и остаток 
владений был национализирован. Осе-
нью 1929 года монастырь закрыли. В 
соборе устроили театр, мрамор с ико-
ностаса использовали для хозяйствен-
ных нужд, отдельными его кусками 
мостили дорожки во дворе; на иконных 
досках с оборотной стороны писали 
портреты передовиков производства. 
В монастырских корпусах разместили 
светские учреждения и хозяйственные 
службы, в том числе, к слову, и редак-
цию газеты, в которой начинал рабо-
тать будущий писатель Олесь Гончар, 
позже отразивший свои впечатления 
от тогдашнего состояний Богородице-
Рождественского храма в романе «Со-
бор»... Восстановить прежнее внешнее 
благолепие обители нам, живущим «в 
веце сем», не представляется, к сожа-
лению, возможным. Но главное — Го-
сподь сохранил Свою Церковь. Храмы 
и монастыри возрождаются. Козель-
щинский монастырь с собором тоже 
восстановлен.

И вот нога паломника ступает в про-
славленную обитель. Конечно, многие 
из богомольцев бывали здесь и пре-
жде, но каждое посещение памятно 
по-своему. В этот раз молитвами Бого-
родицы — в чём убеждены хористы — 
им позволено было спеть акафист перед 
Козельщанской иконой Владычицы, а 
затем — литургию! О таком даре, по 
их признанию, они и мечтать не могли. 
А посему искренно благодарят Господа 
Иисуса Христа, Его Пречистую Ма-
терь, Божиих святых, а также игуме-
нью монастыря матушку Варсонофию, 
благословившую гостей принять самое 
активное участие в богослужении. Кро-
ме духовной радости от возможности 
вознести молитвы в таком значимом 
месте, полтавчане — и поющие, и чита-
ющие, и просто молящиеся за службой 
— пережили ликование от самого зву-
чания молитв. Под арками, повторим-
ся, некогда лучшего в империи собора 
высота и глубина звука — без потери 
четкости произношения — поражают! 
А оттеняет это звучание внутренняя 
тишина обители... 

Какие наши молитвы, знают все 
современные верующие: слабые, не-
мощные… Но отзыв небес не замед-
лил — была дарована возможность 
приложиться к чудотворному образу 
Богоматери. Преисполненные умиле-
ния, паломники встречали Богородицу 
на коленях пением тропаря и молитвы 
«Царице моя преблагая». Приклады-
ваясь к лику, кто-то плакал, кто-то со-
средоточенно молчал… Глаза напротив 
глаз. Поверьте, просто нет слов…

На память о посещении Козельщин-
ского монастыря его гости, конечно же, 
сфотографировались. 

Следующую остановку автобусы 
с паломниками сделали перед 

оградой Потоцкого Антоние-Феодоси-
евского мужского монастыря. Деревян-
ный храм почти при входе тут «вырос» 

Перед Козельщинским собором — клирошане из Полтавы

Приидите, поклонимся…

недавно — еще ведутся внутренние 
работы. Да это и неудивительно, ведь 
обитель довольно молодая. Но ее духов-
ные корни глубоки. На этом месте или 
близ него находился некогда скит Ко-
зельщинского монастыря, называемый 
«Обиток», и здесь же после закрытия 
обители советской властью некоторое 
время пребывала чудотворная ико-
на. Ныне же Богородица почтила этот 
монашеский удел Своей иконой «Ско-
ропослушница», писанной на Афоне. 
Перед ней паломники спели акафист и 
помазались маслом от лампады, а так-
же спели тропарь преподобным Анто-
нию и Феодосию Киево-Печерским и 
подали записки на поминание. Покой 
и тепло окутывали душу во время на-
хождения в этом монастыре…

Но вот автобусы покатили даль-
ше на юго-запад: целью сделав-

шихся на один день странниками была 
гора Пивиха рядом с Градижском. Это, 
правда, теперь так принято говорить. А 
в прежние времена, когда зарождалось 
поселение, город стоял при горе. Если 

точнее, то при монастыре — вокруг мо-
настыря, который располагался на горе, 
на средней ее террасе. То были времена 
перед Гетьманщиной и в продолжение 
ее: с середины XVI века до конца XVII. 
Очень поучительная, между прочим, 
история. Назывался монастырь Пиво-
горский Николаевский. Учредили его 
монахи Киевского Пустынно-Нико-
лаевского монастыря — самого древ-
него из русских, основанного еще при 
княгине Ольге. Как повествует автор 
публикации в «Полтавских епархиаль-
ных ведомостях» за январь 1877 года 
Иван Матченко, ссылаясь на предание, 
— поскольку документальные сведе-
ния скудны, — монастырь на Пивихе 
был несметно богат: ему принадлежали 
села и хутора, пахотные и сенокосные 
угодья, озера и леса, кирпичный завод, 
мельницы и маслобойни, тони для лов-
ли осетров, переправы через Днепр… 
Жертвователями были и власть иму-
щие, и епископы, и бояре с купцами, и 
простые миряне.

Окончание на с. 14

Це було більше, ніж паломництво
Я вперше побувала в Козельщанському монастирі. Це перлинка 

полтавської землі. Велич і краса храму просто вразили. Потряс-
ла і розповідь про ігуменю Серафиму (Новомодню) та її сім'ю, в якій 
вчили дітей благочестя. Надзвичайна любов матушки до ближніх, її тру-
ди на благо обителі, чудесні історії, які відбувалися в Козельщанському 
монастирі, укріплюють у вірі — і охоплює бажання працювати над со-
бою, годити Богові. І коли бачиш плід трудів, з'являються сили йти далі. 
Приклад подвижників, які жили на нашій землі, надихають і сповнюють 
серце любов’ю, адже ця любов відчувається, навіть якщо люди, які її 
випромінювали, вже спочили.

Подорож не закінчилася Козельщанським монастирем, а продовжи-
лася у Потоках, де ми теж відвідали монастир, і святим джерелом у 
Жужманівці. Знову історії про людей, які трудилися на цій землі і тру-
дяться тепер. Ось і джерело знаходиться на землі фермера — він його 
і розчистив. 

Узагалі було і весело, і цікаво, і повчально. Гора Пивиха для мене ста-
ла ще одним відкриттям. Велич і краса води! В усіх на обличчях було ви-
дно захват: «як на морі»! Справді, краєвид морський, не вистачає лише 
запаху моря. Краса просто неймовірна, вода тепла, каша смачна... Спо-
добалося абсолютно все: компанія чудова, місця неймовірні. Для мене 
це був день нових відкриттів, гарних вражень, сповнений спілкування, 
радості і миру. Пісні в автобусі — то окремий теплий спогад.

Марина Оніщенко

У Козельщанському монастирі я була неодноразово. З ним мене 
пов’зують різні спогади: і відрадні, і скорботні. Але щораз їду з 

великою радістю, ніби на зустріч з близькою людиною. У цій поїздці 
для мене стала справжнім відкриттям Жужманівка. Шкода, що нам не 
вдалося познайомитися з власником господарства. Вражена, з якою 
любов’ю та повагою він ставиться до своєї землі, намагається зберегти 
її історію. Божий Промисел, що ця земля нині в добрих руках. Нехай 
Господь благословить усі труди фермера і його сім'ї. А от під час перебу-
вання на Кременчуцькому водосховищі мені весь час згадувався 103-й 
псалом: «Ди 1вна дэлA тво‰ гDи». Так, Господь створює все з премудрістю. 

Юлія Кацай

Ц е було більше, ніж паломництво. Це історія. Для мене особисто 
— історія спілкування і натхнення: надзвичайно окриляли повага 

і доброта, що царили між нами. 
Гора Пивиха знайома мені ще зі студентських років. Чув про неї, про 

її «скарби» від одногрупника з Градизька, але й не думав, що побуваю 
тут. Появу на рівнинній території цієї найвищої точки сходу країни вчені 
пов’язують із впливом дніпровського покривного льодовика і неотекто-
нічними рухами. Ця місцевість відкриває людям давні залишки молюс-
ків, зуби мамонтів тощо, а також сліди подій ближчої до нас у часі іс-
торії — Гетьманщини, до періоду якої відноситься монастир-фортеця, 
що стояв на горі, Великої Вітчизняної війни. Щоправда, шукати здебіль-
шого доводиться під водою — Кременчуцьким водосховищем затопле-
но низькі дніпровські тераси. Вода поглинула вже і рештки монастиря, 
щороку розмиваючи до семи метрів схилу… Колись наш земляк з Пол-
тавщини письменник Іван Маценко писав: «Пивихо! Пивихо! Сива госпо-
дине на березі Славути, що підібрався до тебе морем! Які тайни збері-
гаєш? Які бувальщини і легенди схоронені в отих твоїх щілинах, в отих 
посмугах? Мовчить Пивиха». 

Під горою піщаний пляж: «Кременчуцьке море» виправдало наші спо-
дівання. Невипадково це місце останнім часом стало надзвичайно по-
пулярним у полтавців, про що свідчать аккаунти на сервісі Інстаграм.

Особисто у мене сталось і невеличке чудо в поїздці. Ще напередодні 
я надумав придбати в Козельщанському монастирі хрестик. От тільки 
не побачив такий, як хотілося, розглядаючи хрестики після молебня пе-
ред чудотворною іконою Божої Матері в соборі. Тож вирішив сходити 
до сусіднього, теплого, храму. А там на порозі зустрів матушку ігуменю. 
Вона благословила, розпитала, що саме шукаю, і направила назад у 
собор, кажучи: там знайдеш. І на моє превелике здивування я знаходжу 
хрестик, якого там не було. Потім я дізнався, як він там опинився. Спів-
падіння? Та ні! Цікава річ — провидіння Боже…

Олександр Григоришин

П оездка так понравилась, что словами невозможно выразить впе-
чатления. Поэтому скажу только: слава Богу за всё! Я поражена 

и историей Козельщанского монастыря, и красотой нашей полтавской 
земли. Благодарю организаторов и каждого, кто поехал, за вашу ду-
шевную теплоту, силы и потраченное время. Очень надеюсь, что ис-
тория полтавской «молодежки» будет пополняться новыми поездками 
и интересными событиями. Отдельно скажу, что я имела отношение к 
«молодежке» в Киеве в течение десяти лет. Так вот таких поездок там 
не было. Многодневные автобусные туры за границу я во внимание не 
беру. Паломнические службы возят везде и всех, конечно, но что может 
быть лучше молодежной компании, в которой ты всех знаешь, в которой 
все — единомышленники?!

Юлия Барковская

Я еще под впечатлением от поездки. Всё так душевно, уютно и 
очень интересно. Поражают истории монастырей, сложные 

судьбы людей и такая пламенная их вера. Отдельное спасибо за 
теплые беседы — многое для себя нашла! И конечно, за организацию и 
вкусные пирожки! Наша «молодежка» — самая лучшая!

Оксана

В дячна всім за поїздку, за теплу і дружню атмосферу. І за пиріжки з 
капустою! Виявляється, такі гарні місця поблизу… А ще усвідоми-

ла, що для щастя потрібно небагато — ось як цього разу: краса природи 
і друзі по духу. І зрозуміла, над якими рисами характеру мені треба пра-
цювати. Хочеться ще кудись разом поїхати, адже подорожі зближують. 

Ольга Трофименко

Акафист перед Богородичной иконой «Скоропослушница»  
в Антоние-Феодосиевском монастыре

Этот образ «Скорополушницы» привезен с Афона

Паломники полтавской «молодежки» в Антоние-Феодосиевском монастыре

Молебен перед Козельщанской иконой Божией Матери
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Окончание. Начало на с. 12–13
Вполне вероятно, что поначалу сла-

вилась обитель строгостью жизни, ведь 
устроителями были иноки монастыря, 
всё-таки называвшегося Пустынным, 
и, кроме того, шел люд к чудотворной 
Николаевской иконе. Но с приумноже-
нием изобилия и комфорта и даже рос-
коши да с вовлечением монастыря в по-
литические водовороты монастырская 
аскетичность, строгость, пристойность 
уступили место невоздержанности на-
сельников: «Если верить преданию, — 
пишет автор, — обитель сделалась к 
этому времени заметно распущенною. 
Неумеренность и невоздержание воца-
рились в ее стенах, а с ними и вообще 
упадок строгой монашеской жизни». 
Наверное, порочность была необрати-
ма, и Господь прекратил дни той оби-
тели. После литургии случился пожар, 
его испепеляющая сила уничтожила все 
постройки, не уцелел даже каменный 
собор. А вот икона святителя Николая, 
находящаяся в нём, уцелела. Восста-
новить сгоревшее не удалось. Кое-как 
построили вместо собора церковь во 
имя святителя Николая (она достояла 
до середины ХХ столетия и называлась 
кладбищенской), а через девять лет 
указом императрицы Екатерины в чис-
ле многих упраздненных монастырей 
оказался и этот. 

Что ж, вот очевидное доказательство 
того, что, во-первых, роскошь не благо-
приятствует духовному возрастанию, 
а во-вторых, что Господь поругаем не 
бывает. Пример жизни во славу Божию 
не должен становиться примером раз- 
вращения. Это нам урок. 

Лишь угол какой-то монастырской 
постройки достоял до наших дней в 
зарослях горы. Но и его дни сочтены. 
Кременчугское «море» — одно из 
шести самых крупных водохранилищ 
на Днепре, над которым возвышается 
Пивиха, — неумолимо размывает 
гору. Директор Градижского музея 
Игорь Черников, профессиональный 
водолаз, последние годы изучающий 
дно водохранилища, с болью говорит 
о неразумности человеческого вме-
шательства в законы природы. Мы 
стоим над обрывом. Слушаем гида и 
любуемся красотой мироздания. Над 
нами — высь небес, вокруг нас — зе-
лень, дарующая тень (даже крымские 
сосны!), перед нами — водная даль.  

А под ней, оказывается, — двести пять-
десят затопленных населенных пунк-
тов. Чья-то родина. Чья-то изломанная 
жизнь. Бесценные в хозяйственном, 
экономическом отношении сенокосы и 
пастбища… «Вечна память» прозвуча-
ла в тот день над горой как малая дань 
всем тем, кто жил — и в монашеском, 
и в священническом, и в мирском чине 
— до нас. 

А вода и дальше наступает на 
неукрепленные берега. Экологи и жи-
тели прилегающей к «морю» местнос-
ти уже много лет пытаются привлечь 
внимание властей к проблеме, риску-

ющей стать непоправимой. Страдают 
населенные пункты. Страдает и Пиви-
ха — уникальный заповедный объект, 
представляющий интерес для палеон-
тологов: здесь находят очень древние 
отложения. 

Солнце в тот день пекло не на шут-
ку, словно испытывая путников на про-
чность. А потому после познавательной 
волнующей экскурсии обе группы — и 
«молодежка», и хористы — решили не 
упускать шанс освежиться в шумящих 
днепровских волнах, а затем подкре-
питься. 

Для хористов последним местом 
посещения уже вечером, а для «мо-
лодежки» чуть ранее стала Верхняя 
Жужмановка Козельщинского райо-
на. До 1930-х годов здесь существовал 
Покровский скит Киевского Ионин-
ского монастыря, в народе именуемый 
Гноевским по названию близлежащих 
хуторов. А удалось установить это, 
рассказывает Татьяна Черкасец, лишь 
семьдесят лет спустя. Толчком по-
служили три документа о жертвова-
нии земельных участков монастырю, 
найденных в архиве монахини Анто-
нии (Жартовской) — сотрудницы Пол-
тавского епархиального управления, 
насельницы Полтавского Крестовозд-
виженского монастыря в послевоенные 
годы, которой суждено было стать 
живым связующим звеном между мо-
нашеством прежним и возродившимся. 
Понимая важное для Церкви значение 
сохранения духовных и историчес-
ких корней, она скрупулезно хранила 
письменные свидетельства, промыслом 
Божиим к ней попавшие. Практически 
ничто теперь в Жужмановке не напо-
минает современникам о процветаю-
щем когда-то ските, кроме нескольких 
погребений. «Яко земля еси, и в землю 
отыдеши», — сказал Господь человеку 
(Быт. 3:19). Да, ничего нет в мире посто-
янного и неизменного. Но память о про-
шлом, о наших предшественниках на 
этой земле всё-таки надо хранить: это 
как указатель на дороге для путника, 
как наглядная памятка, как книга о до-
бродетельной или неразумной жизни, а 
еще это как минимум залог того, что и 
о тебе будут помнить и молиться… 

Источник чистой вкусной воды, 
который, наверное, питал прежде и 
скитских насельников, стал для палом-
ников истинной отрадой и еще одной 
составляющей между ушедшим и на-
стоящим: почувствовали связь времен и 
причастность к прошлому. Но мысль ле-
тит дальше. В утешение людям дал Гос-
подь множество природных ресурсов, 
много святынь — ими богата полтав-
ская земля. Ценить, беречь от разоре-
ния, приумножать их призвано каждое 
поколение. Но способно только духовно 
здоровое. Что мы оставим после себя?.. 

Людмила Самойлова

Приидите, поклонимся…

У источника в Жужмановке

Хлеб да каша — еда наша

Красоты Пивихи

У позаминулому номері «Відомостей 
Полтавської єпархії» ми анонсували 
розповідь про незвичайну 
виставку, що діє у Полтавському 
літературно-меморіальному музеї 
І. П. Котляревського. Глядачеві 
представлені портрети Георгіївських 
кавалерів-полтавців на тлі 
Хрестовоздвиженського монастиря. 
Але живопис — лише одна  
з родзинок експозиції. Про задум 
виставки та захоплюючі розвідки, 
здійснені її авторами, — наступний 
матеріал. 

З благословення Високопрео- 
священнішого митрополита 
Полтавського і Миргородсько-

го Филипа співробітники прес-служби 
Полтавської єпархії побували в літера-
турно-меморіальному музеї І. П. Котля-
ревського на презентації виставки ма-
теріалів, присвячених долям полтавців 
— Георгіївських кавалерів. Захід упер-
ше проводився у незвичних умовах 
карантину. Тому на гостини до музею 
прийшли усього декілька відвідувачів. 
Серед них — автори експозиції: історик 
мистецтва Кім Скалацький, краєзнавці 
В’ячеслав Скрябін та Сергій Козлов. 

Старший науковий співробітник за-
кладу, куратор виставки Валентина 
Скриль представила зібранню експо-
зицію, присвячену одній із маловідо-
мих сторінок історії Полтави — участі 
наших земляків у військових кампаніях 
початку ХХ століття. У невеликому залі 
зібрані документи й артефакти часів 
російсько-японської та Першої світової 
воєн. Але головну увагу відвідувачів 
привертають два портрети, розташо-
вані один навпроти другого. 

У центрі обох полотен — постаті 
військових царської армії на тлі Пол-
тавського Хрестовоздвиженського мо- 
настиря. Абриси обителі вгадуються 
майже без сумнівів. Інша справа — 
особи портретованих. Хто ці люди? 
Підписи під зображеннями відсутні. Ми 
бачимо якихось осіб, краєвиди, безліч 
усіляких деталей… Але усі вони ніби… 
з іншої планети. З сучасністю не пере-
тинаються. Ніби існує для них «своє» 
добро і зло, своя вже десь окреслена 
доля. Яка ось-ось та й наздожене усіх. 

Портрет, на якому одиночна фігура 
військового, належить В’ячеслву Скря-
біну. Груповий портрет, без сумніву, 
родина, — Кіму Скалацькому. Два, на 
перший погляд, паралельних факти. 
Напевно, так би вони собі й існували, 
не змикаючись. У різних власників, у 
різних колекціях. Та спрацював пошу-
ковий азарт Скрябіна. Зізнається, за-
хопило бажання віднайти бодай якісь 

свідчення про військового з придбаної 
картини. Справа посувалася потроху. 
Аж раптом — несподіваний поворот. 
В’ячеслав Михайлович дізнається: по-
лотно, подібне за змістом і часом напи-
сання (кінець ХІХ — початок ХХ століт-
тя), є у збірці Скалацького. 

Загартований у боях військовий (про 
це свідчать численні нагороди на па-
радному мундирі) зображений поруч 
із дружиною та двома малими дітьми: 
хлопчиком і дівчинкою. Вірогідно, ху-
дожник (на полотні зберігся підпис «Ар-
тист М. Рыбачук») працював з фотогра-
фією сімейства, аби не витрачати час і 
сили замовників, зважаючи на те хоча 
б, що серед портретованих діти. Це 
була досить розповсюджена практика. 
Стосовно особистості живописця… У 
господаря полотна Кіма Скалацького є 
певні міркування з цього приводу. Не-
хай і на рівні припущень. Наведемо їх 
пізніше. А поки що… 

Під час презентації у властивій йому 
жартівливій манері Кім Григорович 
розповів, за яких обставин ця картина 
опинилася у нього років із двадцять 
тому. Одного вечора знайомий колек-
ціонер приніс йому полотно на рес-
таврацію — зображення військового з 
родиною. Скаржився, що прогадав із 
купівлею. Картина дуже пошкоджена, 
встановити, хто на ній, неможливо. Та 
й сюжет чудернацький якийсь. Іззовні 
— ніби артисти намальовані: он які до-
вжелезні вуса у головного героя! Щось 
справді театральне… Але ж гроші вже 
заплачені. Словом, вийшло як вийшло. 
Оглянувши картину, Скалацький запро-
понував варіанти влаштування її долі. 
Згадує, поставив умови: «Беру полот-
но на реставрацію. Працюватиму не 
менше двох років. Потім повертаю. Або 
віддаю за картину витрачену суму, ком-
пенсую транспортні кошти й залишаю 

портрет у себе». Несподівано саме цей, 
другий, варіант найбільше сподобався 
гостю: радий-радісінький був, що по-
збувся непотребу. Та ще й без витрат. 

Картину Кім Григорович приводив до 
ладу справді довго. Але встановлюва-
ти обставини написання твору, імена 
портретованих не брався. Естафету, як 
кажуть, підхопив В’ячеслав Скрябін. У 
полі зору пошуковця з деяких пір оби-
два твори. Що спонукало до розвідок? 
За визнанням В’ячеслава Михайло-
вича, справжнє задоволення пережи-
ваєш тоді, коли річ, образно кажучи, 
відкриває тобі свою таємницю. А це пе-
редусім долі людей — наших предків, 
їхні невигадані історії. Складаються 
у єдиний пазл епізод за епізодом, де-
таль до деталі, й ти мимоволі стаєш 
свідком подій не кимось переказаних, 
а ніби пережитих тобою особисто. То 
чи можна усе це викреслити з життя? 
Твого власного. З життя міста зага-
лом. «Жалкую, — поділився з колегами 
В’ячеслав Скрябін, — що досі у Полтаві 
немає музею власне Полтави. Безліч 
цікавих фактів, історій, непересічних 
доль залишаються поза увагою дослід-
ників та громади. Минуле постає перед 
нами і досі понівеченим на догоду по-
літичній кон’юнктурі». 

Два схожих за сюжетом і компози-
цією полотна… Напевно, за часом на-
писання теж близьких. Як підібрати 
ключик до них? Підказок, розповідає 
Скрябін, виявилося не так уже й багато. 
Найперше, військова форма, відзнаки, 
нагороди. На жаль, історія з одиночним 
портретом більш заплутана: остаточні 
висновки щодо «розшифровки» робити 
зарано. Ймовірно, перед нами зауряд-
прапорщик 36-го піхотного полку (квар-
тирував у Полтаві) Олексій Абрамов. 
Родинний портрет з колекції Скалаць-

кого виявився більш доступним для до-
слідження. Привернули увагу нагороди 
на грудях героя. Їх багато. У тому числі 
Георгіївські хрести. На погоні військо-
вого — цифра «9». Вивчення історич-
ної і довідкової літератури дало деяку 
інформацію. На початку ХХ століття у 
Полтаві квартирувала 9-та дивізія, яка 
брала участь у російсько-японській ві-
йні 1904–1905 років. До складу підроз-
ділу входило чотири піхотних полки й 
артилерійська бригада. Ще одна суттє-
ва деталь. У петлицях портретованого 
добре помітні схрещені гармати. Перед 
нами артилерист у званні фельдфе-
беля. Встановити ім’я цієї людини, по-
яснює В’ячеслав Скрябін, допомогла 
інтернет-спільнота. Знавці військової 
історії підказали: у літературі є списки 
Георгіївських кавалерів. Якщо зіставити 
наявні факти, можна вийти на ім’я вій-
ськового. …Врешті-решт, приверну-
ла до себе увагу людина на прізвище 
Демченко (Димченко або Демченков). 
Фельдфебель, артилерист з Полтав-
щини. Та чи є більш конкретні відомості 
про нього? Подальший пошук привів 
до несподіваних результатів. У видан-
ні «Книга состоявших на особом учете 
бывших белых офицеров в органах 
ГПУ Украины» краєзнавець натрапив 
на ім’я Кузьми Омеляновича Демченка. 
Згодом відшукалася і фотографія вій-
ськового. Схожість із портретом була 
безумовною. 

Можливо, на тому варто було б і 
зупинитися. Аж раптом в архіві СБУ 
Полтавської області відшукалися дві 
справи кінця 30-х років ХХ століття на 
членів сім’ї «ворога народу» прапор-
щика царської армії Кузьми Демченка 
— його дітей Віру Кузьмівну та Миколу 
Кузьмича. 

На виставці представлені копії 
справ, які день за днем документують 
«роботу» жахливого механізму репре-
сій. Дітям Демченка, як і йому самому 
(на той час уже літній людині), потала-
нило: усі залишилися живими. Але чи 
так уже легко минулися для Віри Дем-
ченко п’ять років ув’язнення або час, 
коли протягом року під слідством пере-
бував її молодший брат, на щастя, ви-
правданий?..

«Наприкінці пошуку, — пояснив гос-
тям музею В’ячеслав Скрябін, — вда-
лося дізнатися й адресу Демченків у 
Полтаві. Вони мешкали у будинку по 
вулиці Коцюбинського. На жаль, нікого 
з їх рідні там уже немає. Сліди гублять-
ся».

Кожному з авторів експозиції було 
що розповісти гостям презентації. Чи-
мало було й запитань до краєзнавців, 
пропозицій, думок. Захоплювало став-
лення учасників виставки до справи: 
щире почуття співпричетності до істо-
рії минулих поколінь і, звичайно, гли-
бокі знання. Саме вони дозволили Кіму 
Скалацькому висловити припущення 
щодо особистості автора сімейного 
портрету. За його версією, «артист.  
М. Рыбачук» з Полтави міг бути май-
стром, якого називав своїм учителем 
наш земляк відомий художник Павло 
Горобець. До революції Павло Матві-
йович мешкав у провулку на Бабичівці 
(околиці дореволюційної Полтави), де 
брав уроки малювання у сусіда-живо-
писця, якого називали французом…

Георгіївські хрести з колекції Сер-
гія Козлова доповнюють уявлення про 
Полтаву і полтавців початку ХХ століт-
тя. Маленьке місто. А в ньому — люди 
значні, справжні велети мужності і 
звитяги. Напевно, ось так, як на полот-
нах, розвернувшись обличчям і усією 
постаттю назустріч глядачеві, ці люди 
йшли і в атаку. Здобували у кривавих 
боях нагороди, жертвували собою во 
спасіння душі, захищали честь право-
славної своєї Вітчизни. 

Людмила Нікітіна

За честь православної Вітчизни

Краєзнавець 
В’ячеслав Скрябін

Історик мистецтва
Кім Скалацький
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Православні магазини,  
що знаходилися в ТРЦ «Київ» та в районі 
Центрального ринку, змінили місцеперебування. 
Запрошуємо завітати  
до православного магазину  
за новою адресою:  
вул. Європейська, 66  
(колишнє приміщення магазину «Океан» поблизу 
Свято-Пантелеймонівського храму).

 :

«Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о…пророках, которые 
верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли 
полки чужих; жены получали 
умерших своих воскресшими; 
иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, 
были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались 
в ми́лотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли».

Послание святого апостола 
Павла к Евреям, 11:32–40

Пророк Иона — герой настоя-
щего библейского чуда. В от-
крытом море его проглотила 

огромная рыба. В ее животе он провел 
три дня и в этой самой что ни на есть 
безвыходной ситуации обратился к 
Богу с горячей молитвой.

На протяжении многих веков Иона 
во чреве кита будет одним из самых 
популярных образов в христианской 
литературе и живописи, символом бес-
конечной надежды на Бога и ненапрас-
ной молитвы к Нему.

Пророк Иона стал одним из люби-
мых персонажей Священного Писания 
не только у иудеев и христиан, но и му-
сульман.

В еврейской традиции Книгу проро-
ка Ионы читают в Новый год, так как 
у иудеев этот праздник символизирует 
суд Бога над миром в целом и над каж-
дым человеком в отдельности.

Кем же был ветхозаветный пророк 
Иона? Почему его иногда называют 
антипророком? Зачем он отправился с 
проповедью не к своим землякам изра-
ильтянам, а к язычникам ассирийцам? 
Где выплыл на сушу Иона после трех 
дней заключения во чреве кита? И что 
подразумевал Христос, когда говорил о 
знамении Ионы?

Одно из преданий называет Иону 
тем самым отроком, сыном Са-

рептской вдовы, которого вернул к 
жизни пророк Илия. Время его служе-
ния принято относить к сложному пе-
риоду в истории народа Божия, когда 
иудеи воевали с ассирийцами.

Если посмотреть на карту того вре-
мени, то на востоке от Израиля мы 
увидим сильную империю Ассирию со 
столицей в городе Ниневия. Через не-
сколько лет она станет главным врагом 
Израиля. Она была велика, сильна и 
очень хорошо организована в военном 
отношении.

«И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафиину: встань, иди в Нине-
вию, город великий, и проповедуй в 
нём, ибо злодеяния его дошли до Меня» 
(Иона 1:1–2).

Если вы израильтянин, тем более 
пророк, и знаете, что эти люди в том 
городе, в той стране вскоре станут ва-
шими врагами, то вы по-человечески 
не пойдете туда, вы остановитесь. Иона 
отказывается и говорит: «Я не пойду!» 
Но Бог подталкивает его, как бы гово-
ря: «Это не твой выбор, это Мой выбор! 
Потому что Я даю шанс всем людям. 
Каждый имеет возможность принять 
собственное решение. Это свободный 
мир — мир свободы выбора человека. 
Даже людям, которые будут ужасными 
врагами Моего собственного народа и 
Моих детей, Я даю шанс!»

Пророк Иона проявляет невидан-
ные дерзость и непослушание. 

Отвергнув волю Божью и Его прямое 
повеление, он пытается сбежать.

На примере других пророков в Свя-
щенном Писании мы видим, что они 
иногда спорят с Господом, иногда ра-
достно соглашаются, иногда сами вы-
зываются на определенную миссию, но 
всегда делают то, что им говорит Бог. И 
только в одном-единственном случае, 
в Книге пророка Ионы, мы видим, что 
пророк не намерен исполнять Божие 
повеление и убегает от лица Господня.

Иона отправляется в ближайший порт, 
садится на корабль и плывет куда гла-
за глядят. «И встал Иона, чтобы бежать 
в Фарсис от лица Господня, и пришел в 
Иоппию, и нашел корабль, отправляв-
шийся в Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фар-
сис от лица Господа» (Иона 1:3).

В отличии от великих пророков Иса-
ии, Иеремии, Иезекииля, которые го-
рят перед Богом как свечи, вытравляя 
из себя всякое своеволие, Иона во всём 
подобен нам — обычным людям: не 
слишком добрый, пытающийся любой 
ценой ускользнуть от выполнения сво-
его долга и бегущий от Бога.

В библейском рассказе бегство 
пророка Ионы больше похоже 

не на путешествие, а на спуск — всё 
ниже и ниже. Он спускается в порт, за-
тем спускается на корабль, а на корабле 
спускается в трюм.

«Но Господь воздвиг на море креп-
кий ветер, и сделалась на море великая 
буря, и корабль готов был разбиться. И 
устрашились корабельщики, и взывали 
каждый к своему богу, и стали бросать 
в море кладь с корабля, чтобы облег-
чить его от нее; Иона же спустился во 
внутренность корабля, лег и крепко 
заснул. И пришел к нему начальник 
корабля и сказал ему: что ты спишь? 
встань, воззови к Богу твоему; может 
быть, Бог вспомнит о нас и мы не по-
гибнем. И сказали друг другу: пойдем, 

бросим жребии, чтобы узнать, за кого 
постигает нас эта беда. И бросили жре-
бии, и пал жребий на Иону. Тогда сказа-
ли ему: скажи нам, за кого постигла нас 
эта беда? какое твое занятие и откуда 
идешь ты? где твоя страна и из какого 
ты народа? И он сказал им: я Еврей, чту 
Господа Бога небес, сотворившего море 
и сушу. И устрашились люди страхом 
великим и сказали ему: для чего ты 
это сделал? Ибо узнали эти люди, что 
он бежит от лица Господня, как он сам 
объявил им. И сказали ему: что сде-
лать нам с тобою, чтобы море утихло 
для нас? Ибо море не переставало вол-
новаться. Тогда он сказал им: возьми-
те меня и бросьте меня в море, и море 
утихнет для вас, ибо я знаю, что ради 
меня постигла вас эта великая буря. Но 
эти люди начали усиленно грести, что-
бы пристать к земле, но не могли, пото-
му что море всё продолжало бушевать 
против них. Тогда воззвали они к Го-
споду и сказали: молим Тебя, Господи, 
да не погибнем за душу человека сего, 
и да не вменишь нам кровь невинную; 
ибо Ты, Господи, соделал, что угодно 
Тебе! И взяли Иону и бросили его в 
море, и утихло море от ярости своей. 
И устрашились эти люди Господа ве-
ликим страхом, и принесли Господу 
жертву, и дали обеты» (Иона 1:4–16).

Там, в морской пучине, Иону прогла-
тывает огромная рыба. Но он остается 
невредим и прямо из ее чрева взывает 
к Всевышнему.

«И помолился Иона Господу Богу 
своему из чрева кита и сказал: к Го-
споду воззвал я в скорби моей, и Он 
услышал меня; из чрева преисподней я 
возопил, и Ты услышал голос мой. Ты 
вверг меня в глубину, в сердце моря, и 
потоки окружили меня, все воды Твои 
и волны Твои проходили надо мною. И 
я сказал: отринут я от очей Твоих, од-
нако я опять увижу святой храм Твой. 
Объяли меня воды до души моей, без-
дна заключила меня; морскою травою 
обвита была голова моя. До основания 
гор я нисшел, земля своими запорами 

навек заградила меня; но Ты, Господи 
Боже мой, изведешь душу мою из ада» 
(Иона 2:2–7).

Бог заключил его в закрытое ме-
сто — вне мира, чтобы поставить его 
в ситуацию, в которой он видит только 
себя, и тем самым как бы говорит ему: 
«Рыба — это место, где Я храню тебя, 
и Я заключаю тебя. Тебе не позволено 
быть в Моем мире. Теперь, глубоко 
под водой, у тебя два пути: опуститься 
еще глубже, откуда нет дороги назад, 
или вернуться и начать новую жизнь в 
Моем мире».

Иносказательный смысл чудес-
ного спасения Ионы после трех 

дней, проведенных во чреве кита, окон-
чательно прояснится лишь в свете Но-
вого Завета. Иона станет единственным 
из малых пророков, события из жизни 
которого вспомнит и истолкует Сам 
Спаситель. Христос скажет о знаме-
нии пророка Ионы, поясняя, что и Ему 
предстоит спуститься в преисподнюю, 
как Ионе в морскую пучину, и на тре-
тий день подняться из нее. Освобожде-
ние Ионы живым и невредимым станет 
прообразом Воскресения Христа.

По толкованию святого Иринея Ли-
онского, попадание Ионы во чрево кита 
и его чудесное избавление служат еще 
и символами грехопадения человека и 
его спасения. Человек может быть пол-
ностью поглощен грехами, но как бы 
глубоко он ни опустился, через покая-
ние он может снова выбраться на свет 
Божий.

«И сказал Господь киту, и он изверг 
Иону на сушу» (Иона 2:11).

Из моря на сушу чудом выжив-
ший Иона выбирается немного 

дальше современной Хайфы.
«И было слово Господне к Ионе вто-

рично: встань, иди в Ниневию, город 
великий, и проповедуй в ней, что Я по-
велел тебе. И встал Иона и пошел в Ни-
невию, по слову Господню; Ниневия же 
была город великий у Бога, на три дня 
ходьбы» (Иона 3:1–3).

И неслучайно пророк Иона идет 
именно в Ниневию, так же как не слу-
чайно апостол Петр пойдет проповедо-
вать в Рим. Им обоим нужно принести 
слово Божие в самый центр мира.

Иона отправляется проповедовать 
язычникам, потому что Бог хочет, что-
бы еврейские пророки проповедовали 
и язычникам тоже. Он отправляет его 
в столицу главного государства того 
времени, чтобы начертать путь для рас-
пространения будущего христианства.

Позже отсюда, со Святой Земли, от-
правятся с проповедью в новую миро-
вую столицу, Рим, апостолы Петр и 
Павел. Иона — пророк Божий, Петр 
и Павел — апостолы Божии, и они от-
правляются с проповедью в главный го-
род цивилизации: Иона идет в Ниневию 
— Рим своего времени, а Петр и Павел 
идут в Рим — Ниневию своего времени.

Известные своей жестокостью 
ассирийцы вызывают у Ионы 

страх и ненависть. В их столице Нине-
вии, огромном древнем городе, царят 
роскошь и пороки. Иона жаждет, чтобы 
этих грешников настигло справедли-
вое наказание. Он возвещает ниневи-
тянам то, что велел ему Бог: если они 
не покаются, то через сорок дней город 
будет разрушен.

«И начал Иона ходить по городу, 
сколько можно пройти в один день, и 
проповедовал, говоря: еще сорок дней 
— и Ниневия будет разрушена!» (Иона 
3:4).

Иногда, когда ты чувствуешь, что в 
твоей жизни есть что-то неправильное, 
всё может изменить одно слово. Когда 
пророк Иона пришел к ниневитянам, он 
сказал им всего четыре слова: «Через со-
рок дней город будет разрушен!» На ив-
рите это четыре слова. И для тех людей, 
кто внимательно слушали, это было 
как удар по голове. И они оставили все  

привычные дела и изменили свою 
жизнь. Иногда такое случается! Люди 
заплакали, и Бог принял их слезы.

«И поверили Ниневитяне Богу, и 
объявили пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до малого. Это сло-
во дошло до царя Ниневии, и он встал с 
престола своего, и снял с себя царское 
облачение свое, и оделся во вретище, и 
сел на пепле, и повелел провозгласить 
и сказать в Ниневии от имени царя и 
вельмож его: “чтобы ни люди, ни скот, 
ни волы, ни овцы ничего не ели, не хо-
дили на пастбище и воды не пили, и 
чтобы покрыты были вретищем люди и 
скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы 
каждый обратился от злого пути свое-
го и от насилия рук своих. Кто знает, 
может быть, еще Бог умилосердится и 
отвратит от нас пылающий гнев Свой, 
и мы не погибнем”. И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, о ко-
тором сказал, что наведет на них, и не 
навел» (Иона 3:5–10).

Это стихийное раскаяние жителей 
Ниневии вспомнит и Христос, обличая 
фарисеев и говоря: «Ниневитяне вос-
станут на суд с родом сим» (Мф. 12:41). 
Покаяние и обращение язычников, ко-
торые прислушались проповеди проро-
ка Ионы, должны устыдить упорству-
ющих израильтян.

Бог прощает ниневитян, но их 
никак не хочет простить сам 

Иона. «Иона сильно огорчился этим и 
был раздражен. И молился он Господу 
и сказал: о, Господи! не это ли говорил 
я, когда еще был в стране моей? Пото-
му я и побежал в Фарсис, ибо знал, что 
Ты Бог благий и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый и со-
жалеешь о бедствии. И ныне, Господи, 
возьми душу мою от меня, ибо луч-
ше мне умереть, нежели жить» (Иона 
4:1–3). Он сидит неподалеку города и 
ждет его гибели. По велению Бога над 
головой пророка за одну ночь вырас-
тает растение: то ли клещевина, то ли 
тыква, которая спасает Иону от паля-
щего зноя. Но Бог повелевает засохнуть 
растению, от чего Иона приходит в 

полное отчаяние и просит себе смерти. 
Следует заметить, что он, чуть что слу-
чись, тут же просит смерти, в отличие 
от других пророков, готовых терпеть 
любые трудности. Он сопротивляется 
призванию, он не рад покаянию тех, 
кого призвал покаяться, Он своего рода 
антипророк.

«И вышел Иона из города, и сел с 
восточной стороны у города, и сделал 
себе там кущу, и сел под нею в тени, 
чтобы увидеть, что будет с городом. И 
произрастил Господь Бог растение, и 
оно поднялось над Ионою, чтобы над 
головою его была тень и чтобы изба-
вить его от огорчения его; Иона весьма 
обрадовался этому растению. И устро-
ил Бог так, что на другой день при по-
явлении зари червь подточил растение, 
и оно засохло. Когда же взошло солнце, 
навел Бог знойный восточный ветер, и 

солнце стало палить голову Ионы, так 
что он изнемог и просил себе смерти, 
и сказал: лучше мне умереть, неже-
ли жить. И сказал Бог Ионе: неужели 
так сильно огорчился ты за растение? 
Он сказал: очень огорчился, даже до 
смерти. Тогда сказал Господь: ты сожа-
леешь о растении, над которым ты не 
трудился и которого не растил, которое 
в одну ночь выросло и в одну же ночь и 
пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, 
города великого, в котором более ста 
двадцати тысяч человек, не умеющих 
отличить правой руки от левой, и мно-
жество скота?» (Иона 4:5–11).

В Книге Ионы впервые ясно гово-
рится о том, что спасение через 

покаяние может быть даровано Богом 
не только иудеям, но и язычникам. И 
Яхве — не национальный Бог евреев, а 
Бог всех людей.

Иона очень разозлился и сказал 
Богу: «Я знал, что Ты слишком мило-
сердный и сделаешь так, потому и от-
казывался идти!» Но Бог в конце книги 
говорит Ионе нечто удивительное: «Ты 
не знаешь ничего обо Мне. Я — Отец 
всем людям! Каждый человек на земле 
имеет Мой образ — образ Бога. Ты ду-
маешь, Я только твой Отец? А Я Отец 
всем им! И если ты поймешь это, ты 
поймешь свою миссию».

История Ионы свидетельствует о 
том, что библейский пророк — это не 
только тот, кто предсказывает буду-
щее, но и тот, кто предостерегает от 
зла, вразумляет грешников и служит 
орудием милосердия Божия.

Книга пророка Ионы — это книга о 
цене, которую мы должны платить за 
согласие с милосердием Божиим, по-
тому что оно осуществляется нашими 
руками и за наш счет. Именно поэтому 
Иону вспоминает Господь Иисус Хри-
стос. И не только как прообраз своего 
тридневного Воскресения, но и для 
того, чтобы мы видели, чего стоит со-
лидаризоваться с Божественным мило-
сердием, принять его.

Многие библеисты склоняются 
к тому, что книга Ионы — не 

историческое повествование, а прежде 
всего изысканная притча. С другой сто-
роны, в пользу исторического понима-
ния книги пророка Ионы говорит то, что 
Христос упоминал о пребывании Ионы 
во чреве кита и покаянии ниневитян 
как о событиях, которые действительно 
происходили. Как бы то ни было, Кни-
га пророка Ионы — это назидательная 
история о том, что для милосердия Бо-
жьего не существует границ и что оно 
распространяется на всех людей без ис-
ключения: и на тех, кто не принадлежит 
к избранному народу, и на тех, кто взы-
вает к Богу из самой глубины отчаяния. 
Или как скажет об этом апостол Павел 
несколько веков спустя: «Ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией»  (Рим. 8:39). 

Подготовил игумен Афанасий 
(Бедный)

Иона

Гюстав Доре «Пророк Иона, изверженный китом», 1866 год
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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 2»
(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. Іоанна Шанхайського з часточкою 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 і матері  
їхньої Софії 
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»

 :

У листопаді 2011 року під егідою 
Інституту археології Націо-
нальної академії наук України 

Полтавська археологічна експедиція про-
вела дослідження на місці майбутнього 
котловану підмурків дзвіниці Свято-Тро-
їцької церкви у Диканці. Храм постав у 
далекому 1780 році. Його збудував П. В. 
Кочубей на місці дерев’яного — на честь 
Різдва Христового. Збереглися деякі свід-
чення про цю будівлю. Перший запис 
стосується 1682 року. І це при тому, що 
у документі більш ранньому, за 1665 рік, 
згадується тамтешній священик, який 
придбав дім у Полтаві. 

Дослідження проводилися за вісім 
метрів від існуючої споруди Троїцького 
храму — пам’ятки архітектури націо-
нального значення. Окремі дослідники 
вважають, що автором проекту будів-
лі був відомий російський архітектор  
М. О. Львов. Цікавий факт: до Троїць-
кої церкви ходили переважно нащадки 
козаків із Воронянки — історичного 
кутка селища. І якщо до «козацької» 
церкви  хотів зайти парубок з іншого 
кутка — Чигрівки, де мешкали колиш-
ні кріпаки, то його немилосердно били, 
вигукуючи: «Ти не наш! Ти панський!» 
Тривало це навіть у ХХ столітті — аж 
до революції 1917 року.

Біля Троїцького храму знаходила-
ся мурована двоярусна чотиригранна 
дзвіниця 1872 року побудови. У роки 
антирелігійної істерії її зруйнували. 
Учасники експедиції виявили решт-
ки споруди під час поверхневого об-
стеження досліджуваної ділянки. До-
революційні фотографії дають певне 
уявлення про дзвіницю. В порівнянні 
з храмом вона здається невисокою. На-
справді ж враження це оманливе. Якщо 
придивитися до маленької постаті лю-
дини поряд із дзвіницею, розумієш, що 
заввишки вона майже як сучасний се-
миповерховий будинок. Підтвердження 
тому знаходимо у спогадах українсько-
го письменника В. К. Королів-Старо-
го. Розповідаючи про свої диканські 
пригоди 1896 року, він писав: «Чимала 
заввишки дзвіниця. Хоч при дзвіниці 
стояли шаплики з вапном, забруднені 
відра та валялось чимало риштування, 
ніхто не побоявсь забруднитись, і ми 
вибігли на дзвіницю. З верхнього вікна, 
де висіли дзвони, аж до землі звисав 
міцний мотуз.

— Панове! Хто спуститься додолу 
по мотузі? — запитав один із хлопців.

Ми всі подивились у чорну (вечірню) 
глибінь, спробували мотуз, але охочого 
не знайшлось: така небезпека була над-
то очевидна».

Під час досліджень археологи ви-
явили рештки вимостки основи фун-
даменту 1872 року і стяжки її поверхні 
вапняним розчином для спорудження 
дзвіниці квадратної в плані форми роз-
мірами: вимостка — 7,2х7,4 м, стяж-
ка — близько 7,1х7,2 м. Стан старого 
фундаменту не передбачав можливості 
його повторного використання і містив 
численні тріщини і втрати, висолену й 
розкришену биту цеглу, сліди знищен-
ня будівлі. 

Вимостка фундаменту займала дві 
подібні за формою траншеї. Їхня глиби-
на уздовж вісьових стін становила з пів-
денного боку (від схилу балки Дзюбино-
го ставка) — 2,1 м, з півночі (до умовної 
«нагірної» частини) — 1,8–2,0 м. 

Траншеї на три чверті глибини були 
заповнені брилами рваного сіро-роже-
вого граніту, який місцями мав про-
жилки чорного діориту і, вірогідно, 
був узятий зі Шматківського кар’єру 
чи його округи на південному сході 
історичного кременчуцького краю, не-
подалік гирла річки Сухий Кобелячок. 
Переважна кількість брил була ви-
кладена вздовж стінок та дна траншеї, 
а проміжки між камінням забивали-
ся суглинком, битою цеглою, шмат-
ками застиглого вапняного розчину  

від ремонту Троїцької церкви. З глиби-
ни 0,7-0,8 м вимостка містила елементи 
стяжок вапняним розчином товщиною 
1–3 см, поверх яких укладалися менші 
камені та цегляний щебінь, бита цегла 
і насамкінець шар ущільненої цегляної 
крихти, які й були стягнуті на глибині 
0,2-0,3 м прошарком вапняного розчи-
ну. 

Дзвіниця 1872 року споруджувалася 
з добре випаленої цегли оранжево-ко-
ричневого кольору таких розмірів: тов-
щина — 5,5 см, ширина — 12,3–12,5 см, 
довжина —27,0–27,2 см, без будь-яких 
тавр, вірогідно, виготовленої безпосе-
редньо в Диканці. 

Поряд із траншеями під вимостку 
1872 року збереглися залишки двох 
поховань (частини дощатих гробовищ 
з кістками кінцівок ніг чоловіка зріло-
го віку) на довжину 0,5–0,7 м. Труни 
мали ширину 0,5–0,7 м. Більшість кіс-
ток із поховань 1872 року була вийнята 
з котловану тогочасного будівництва 
і, вірогідно, перепохована. Щодо дату-
вання поховань, то часом їх влашту-
вання може бути кінець XVII — перша 
половина XVIII століття, коли на міс-
ці дзвіниці знаходився цвинтар старої 
дерев’яної церкви Різдва Христового. 

Рештки ще одного зруйнованого 
пізнім перекопом чоловічого похован-
ня (вік 35–40 років) у залишках скле-
пу часів існування цвинтаря Троїцької 
церкви кінця XVIII століття виявлені  

в північно-східному кутку котловану 
на глибині 1,2 м. 

Великий дзвін Троїцької церкви 
скликав парафіян на службу Божу і, 
за потреби, бив на сполох. Він, за свід-
ченнями людей поважного віку, був 
більший, аніж стопудовий дзвін дикан-
ського Миколаївського храму. І коли 
представники «войовничих» безбож-
ників скинули його з Троїцької церкви 
вниз, то від удару дзвону об землю ско-
лихнувся і застогнав грунт найвіддале-
ніших дворищ Диканьки. 

У межах розкопу відкриті і дві за-
глибини від стовпів-опор дерев’яної 
дзвіниці 1781 року, зведеної після будів-
ництва Троїцької церкви за дозволом 
архієпископа Словенського і Херсон-
ського Никифора (Феотокі). Дерев’яна 
споруда знаходилася на 1,5 м ближче до 
церкви, ніж мурована 1872 року. 

У ході досліджень отримана до-
бірка матеріалів завершення козаць-
кої та новітньої епох. Археологи зна-
йшли зразки цегли кінця ХІХ століття, 
кілька фрагментів гончарного посуду 
XVII–XVIII століть, уламки залізних 
квадратних у перетині кованих цвяхів, 
срібну копійку Російської держави ча-
сів Петра І. Одну з великих брил грані-
ту з основи фундаменту доставлено до 
входу в Диканський історико-краєзнав-
чий музей для її музеєфікації. 

Дослідження, проведені на місці, де 
стояла дзвіниця 1872 року, допомогли 
скласти наукове уявлення про техно-
логію зведення мурованих будівель у 
другій половині ХІХ століття. Архео-
логи дізналися, якими матеріалами ко-
ристувалися в давнину, звідки їх при-
возили, чим, за потребою, обробляли. 
Вдалося встановити фаховий рівень 
майстрів, їхню наближеність до тих 
чи інших традицій храмового будівни-
цтва. Нарешті, результатами розвідок 
скористалися зодчі нашого часу. Адже 
на старих фундаментах у 2016 році було 
зведено нову дзвіницю Троїцького хра-
му, проект якої за формами і розмірами 
максимально наближений до споруди 
1872 року. 

Олександр Супруненко,
директор Полтавського 

краєзнавчого музею  
імені Василя Кричевського,  
кандидат історичних наук,  

заслужений працівник культури 
України

Дослідження залишків дзвіниць 1781 і 1872 років 
Троїцької церкви у Диканці

Троїцька церква з дзвіницею в Диканці до зруйнування дзвіниці

Відновлений архітектурний ансамбль Троїцької церкви з двіницеюНа розкопках фундаменту дзвіниці Троїцької церкви
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Редакція газети «Відомості 
Полтавської єпархії» щиро 
вітає кліриків Полтавської 
єпархії з ювілейними датами, 
які вони святкуватимуть  
у серпні 2020 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.

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, њчи 1сти мS грёшнаго...», «С™hй 
ѓгGле...»;

вечірні: «Б9е вёчный...», «Все-
держи 1телю...», «Бlгaгw цRS бlгaz 
м™и...», «ЃгGле хrт0въ...»;

Божій Матері: «Бц dе дв 7о рaдуй- 
сz», «Дост0йно є 4сть», «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-МІСІО-

НЕРСЬКИЙ 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 ек-
заменів абітурієнт повинен на-
дати в канцелярію семінарії такі 
документи:

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 міс-
то Кременчук, розташоване за 20 
км від Горішніх Плавнів. Зупинка 
автобусів, що прямують у Горішні 
Плавні, знаходиться поруч з Кре-
менчуцьким залізничним вокза-
лом. Потрібна автобусна зупинка у 
Горішніх Плавнях — «Вул. Добро-
вольського». 

Полтавська Місіонерська Духовна 
Семінарія запрошує на навчання

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: 7.00 — рання Божественна 
літургія; 9.00 — пізня Божественна 
літургія.
У святкові дні Божественна  
літургія о 8.00, напередодні  
всенічне бдіння о 16.00.
Початок окремих богослужінь 
може бути змінено, про що буде 
оголошено в храмі напередодні.
По недільних днях працює 
монастирська лавка, в якій можна 
скуштувати смачну монастирську 
випічку.
Для дітей по завершенні літургії 
працює недільна школа.

священика Володимира 
Молнара, настоятеля Свято-
Димитріївського храму селища 
Ромодан Миргородського району, 
з 35-річчям з дня народження,  
яке він відзначатиме 1 серпня; 

протоієрея Віталія Васильчука, 
клірика Миколаївського собору 
міста Горішні Плавні та викладача 
Полтавської Місіонерської 
Духовної семінарії, з 40-річчям 
з дня народження, яке він 
відзначатиме 11 серпня;

священика Віталія Хильченка, 
ключаря Свято-Андріївського 
храму міста Полтави, з 10-річчям 
з дня священицької хіротонії,  
яке він відзначатиме 15 серпня;

священика Романа Голика, 
настоятеля Свято-Софіївського 
храму села Комендантівка 
Кобеляцького району, з 10-річчям 
з дня священицької хіротонії,  
яке він відзначатиме 19 серпня;

священика Антонія Клименка, 
настоятеля Благовіщенського 
храму села Мушти 
Решетилівського району,  
з 25-річчям з дня народження,  
яке він відзначатиме 19 серпня; 

протоієрея Михаїла Бабича, 
настоятеля храму Різдва 
Пресвятої Богородиці міста 
Полтави, з 20-річчям з дня 
священицької хіротонії, яке він 
відзначатиме 27 серпня;

священика Олександра Костенка, 
клірика храму святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та матері 
їхньої Софії міста Полтави,  
з 10-річчям з дня священицької 
хіротонії, яке він відзначатиме  
28 серпня.


